
 

 

Goethe-Institut ြမန်မာစာ�ကည့်တိကု၏် လိကုန်ာရမည့် စည်းကမ်းများ 

 
 
Goethe-Institut ြမနမ်ာ၏ စာ�ကည်တ့ိုက်ကို မည်သမူဆိ ုအခမ့ဲ ၀ငေ်ရာက ်ေလလ့ာ�ိငုရ်နအ်တွက်  

ဖွင်လ့ှစ်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

စာ�ကည်တ့ိကု်မှ စာအုပ်များ၊ အေခွများ ငာှးရမ်းအသံးုြပု�ိငုရ်နအ်တွက် သက်တမ်း�ိှေသာ အသငး်၀င ်

ကတ ်လိုအပ်ပါသည်။ သင၏် ID ကတ်ကို Goethe-Institut ြမနမ်ာတွင ်ြပသ�ပီး စာ�ကည်တ့ိုက ်အသငး် 

၀ငက်တ်ကို ေလ�ာက်ထားထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည်။ သံးုစဲွသမူျား၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို ဂျာမန ီ

�ိငုင်တံွင�ိှ်သည် ့Goethe-Institut ၏ ကိုယ်ပုိင ်Server တွငသ်ာ သမ်ိးဆည်းထားမည်ြဖစ်�ပီး စာ�ကည် ့

တိုက် အသံးုြပုမ�၊ ဖံွ� �ဖိုးမ��ငှ်ပ့တ်သက်သည် ့ ကိစ�ရပ်များ၊ သံးုစဲွခွင်အ့ား ရပ်ဆိငုး်မ�များ အတွက်သာ 

အသံးုြပုသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ သမ်ိးဆည်းထားသည် ့ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို အစုိးရ (သို)့ 

အြခားပုဂ�လိဂအဖဲွ�အစည်းများသို ့ လံုး၀ေပးအပ်သာွးမည် မဟုတ်ပါ။ 

 

၁။ စာ�ကည့်တိကုအ်သငး်၀ငက်တ�်ငှ် ့အသငး်၀ငမှ်တပုံ်တငြ်ခငး်။ 

စာအုပ်များ၊ အေခ ွ (CD,DVD) များ ငာှးရမ်း�ိငုရ်နအ်တွက် အသငး်၀ငက်တ ်လိုအပ်ပါသည်။ Goethe-

Institut ၏ ေကျာငး်သ/ူသား မဟုတ်ေသာ ြပငပ်ေလ�ာက်ထားသ ူြမနမ်ာ�ိငုင်သံားများအတွက်  

�စ်ှစဥ်ေ�ကး (၁၀,၀၀၀ကျပ်)၊ �ိငုင်ြံခားသားများအတကွ် �စ်ှစဥ်ေ�ကး (၂၀,၀၀၀ကျပ်) သတ်မှတ်ထား�ပီး 

ငာှးရမ်းမ� (၁) �ကိမ်လ�င ်အများဆံးု စာအုပ်/မဂ�ဇငး် (၃) အုပ်�ငှ် ့အေခ ွ(CD,DVD)/Board game (၂) ခ ု

ငာှးရမ်းခွင်�ိှ့မည ် ြဖစ်သည်။ Goethe-Institut ြမနမ်ာ၏ ေကျာငး်သ/ူသားများသည် သငတ်နး် 

တက်ေရာက်ေနစဥ်အတွငး် အသငး်၀ငက်တ်ကို အခမ့ဲ ေလ�ာက်ထား�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

 

အသငး်၀ငက်တေ်လ�ာကထ်ားရန် လိအုပ်ချကမ်ျား 

• အသက် (၁၂) �စ်ှေအာက် ကေလးများအတွက် မိဘတစ်ဦးမှ လာေရာက၍်  အသငး်၀ငက်တ ်

(အခမ့ဲ) ကို ေလ�ာကထ်ားေပးရမည်။ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငေ်နထိငုသ် ူြဖစ်ရမည်။ 

• လက်�ိှကိုငေ်ဆာငထ်ားေသာ ID ကတ် တစ်ခုခုကို ြပသရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

(�ိငုင်သံားစိစစ်ေရးကတ်ြပား (သို)့ သက်တမ်း�ိှေသာ Passport (သို)့ သက်တမ်း�ိှေသာ 

ေကျာငး်သားကတ)် 

• Goethe-Institut ြမနမ်ာ၏ ေကျာငး်သားများသည် လက်�ိှတက်ေရာက်ေနေသာ အတနး်၏ 

ေကျာငး်အပ်ထားေသာ အေထာက်အထားတစ်ခကုို ြပသရမည်။ 

 

 



 

 

 

 

အသငး်၀ငက်တ်ပါ အချက်အလက်များ ေြပာငး်လလဲိုပါက (သို)့ အသငး်၀ငက်တ်ေပျာက်ဆံးုြခငး်များ 

ြဖစ်ေပါ်ပါက  စာ�ကည်တ့ိုက်သို ့ အချိနမီ်အေ�ကာငး်�ကားေပးရန ် လိုအပ်ပါသည်။ အသငး်၀ငက်တ ်

ေပျာက်ဆံးုပါက ၀နေ်ဆာငခ် (၅,၀၀၀ကျပ်) ေပးသငွး်ြခငး်ြဖင် ့ အသငး်၀ငက်တ် အသစ်တစ်ခုကိ ု

ြပနလ်ည်ေလ�ာကထ်ား�ိငုပ်ါသည။် စာ�ကည်တ့ိုက ် အသငး်၀ငက်တ် ေပျာက်ဆံးုြခငး်၊ ပျက်စီးြခငး်၊ 

အလွဲသံးုစားြပုလုပ်ြခငး်တိုအ့တွက် အသငး်၀ငက်တ်ကိုငေ်ဆာငသ်တူငွ ်အဓိက တာ၀န�ိှ်သည်။ 

 

၂။ ငာှးရမ်းြခငး် 

• စာ�ကည်တ့ိုက်အသငး်၀ငက်တ်ကို ြပသမှသာ စာ�ကည်တ့ိကု်အတငွး်မှ စာအုပ်များ၊ အေခ ွ

များကို ငာှးရမ်းခွင်ရ့မည်ြဖစ်သည်။ 

• စာ�ကည်တ့ိုက်အသငး်၀ငက်တ်ကို အြခားသအူားလ�ေဲြပာငး်အသံးုြပုေစြခငး် လံုး၀မြပုရ။ 

• ငာှးရမ်းထားေသာ စာအုပ်များ၊ အေခွများကို ဂ�ုတစုိက်ကိုငတ်ယွ်ရန�်ငှ် ့ သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ရက်အတွငး် စာ�ကည်တ့ိုက်သို ့ ြပနလ်ညအ်ပ်�ှြံခငး် လုပ်ေဆာငရ်န ် စာ�ကည်တ့ိုက ်

အသငး်၀ငက်တ် ကိုငေ်ဆာငထ်ားသတူငွ ်တာ၀န�ိှ်သည်။ 

• မိမိငာှးရမ်းလိုေသာ စာအုပ်များ၊ အေခွများကိ ု မငာှးမီှ ေသချာစွာစစ်ေဆးေပးပါရန�်ငှ် ့

ပျက်စီးထခိိုက်မ�များေတွ� �ိှပါက စာ�ကည်တ့ိုက်မှ တာ၀န�ိှ်၀နထ်မ်းများအား အသေိပး 

အေ�ကာငး်�ကားပါရန။် မိမိငာှးရမ်းထားေသာ စာအုပ်�ငှ်အ့ေခွများ ပျက်စီး၊ ေပျာက်ဆံးု 

ြခငး်များ ြဖစ်ေပါ် ခဲ့ပါက ပျက်စီးဆံးု�� ံးမ�တနဖုိ်းအတိုငး် ြပနလ်ည်ေပးေဆာငရ်မည်ြဖစ် 

သည်။ 

 

သတမှ်တထ်ားေသာငာှးရမ်းခွင်က့ာလ�ငှ် ့သကတ်မ်းတိးုြခငး် 

• စာအုပ်�ငှ်အ့ေခွများကို အများဆံးုရက်သတ� ပတ် (၂)ပတ်ထ ိငာှးရမ်း�ိငုပ်ါသည။်  

ငာှးရမ်းထားေသာ စာအုပ်�ငှ် ့ အေခွများကိ ု အြခားသမှူ ငာှးရမ်းလိေု�ကာငး် �ကိုတငအ်ေ�ကာငး်�ကား 

ထားြခငး် မ�ိှပါက ထပ်မံ၍ သက်တမ်း (၂) �ကိမ်တိုးခွင်�ိှ့ပါသည်။ စာ�ကည်တ့ိကု်၏ online catalog မှ 

ြဖစ်ေစ (သို)့ email ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ (သို)့ လူကိုယ်တိငုလ်ာေရာက၍်ြဖစ်ေစ သက်တမ်းတိုးြခငး်ကိ ု

ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ (Signature 438.3) ကဲသ့ို ့ စာေမးပဲွအတွက ်ေလလ့ာရေသာစာအုပ်များ�ငှ် ့မဂ�ဇငး် 

များကို ခ�ငး်ချက်အေနြဖင် ့ သက်တမ်းတိုးြခငး်ကို (၁)�ကိမ်သာ ေဆာငရွ်က�်ိငုမ်ည်ြဖစ်သည။် 

Boardgame များကို သက်တမ်းတိုး၍ မရ�ိငုပ်ါ။ 

 

 



 

 

 

 

 

 

အစိမ်းေရာင ်Sticker ြဖင် ့ အမှတ်အသားြပုလုပ်ထားေသာ စာအုပ်များကို ရည�်�နး်စာအုပ်များအြဖစ် 

သတ်မှတ်�ပီး ငာှးရမ်းခွင်မ့�ိှပါ။ 

စာအုပ်များ၊ အေခွများကိ ု ငာှးရမ်းရနအ်တွက် �ကိုတငမှ်ာယူလိုပါက လူကိယု်တိုငြ်ဖစ်ေစ၊ Email 

ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ အေ�ကာငး်�ကား�ိငုပ်ါသည်။ Mini-Cinema တွင ်PS4 ကစားလိုပါက  ဖုနး် (သို)့ Email ြဖင် ့

�ကိုတငစ်ာရငး်ေပးသငွး်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

 

ရကလ်န်ွေ�ကးေပးေဆာငြ်ခငး်�ငှ် ့သတေိပးအေ�ကာငး်�ကားြခငး် 

ငာှးရမ်းထားေသာ စာအုပ်များ၊ အေခွများကို အချိနမီှ်အပ်�ှြံခငး်၊ သက်တမ်းတိုးြခငး်များ မြပုလုပ် 

ထားပါက အမျိုးအစားတစ်ခုအတွက် တစ်ရက်စာလ�င ် ရက်လွနေ်�ကး (၁,၀၀၀ကျပ်) ကို ေပးေဆာင ်

ရမည်ြဖစ်သည်။ ရက်လွနေ်�ကး မေပးေဆာငပ်ါက ထပ်မံ၍ ငာှးရမ်းမ�များ ြပုလုပ်�ိငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။ 

တတိယအ�ကိမ် သတိေပး အေ�ကာငး်�ကား�ပီးေနာက် ငာှးရမ်းထားေသာ စာအုပ်များ၊ အေခွများ 

ြပနလ်ည်အပ်�ှထံားြခငး်မ�ိှပါက ထေိရာက်စွာ အေရးယူမည်။ 

 

၃။ မိတ� ူကးူယြူခငး် (�ငှ်)့ မူပုိငခွ်င် ့

မူပုိငခ်ွင်အ့ရ စာအုပ်တစ်အုပ်လံုးြဖစ်ေစ၊ အေခွတစ်ေခွလံုးြဖစ်ေစ မိတ� ူဆွဲြခငး်၊ ကူးယူြခငး်အား 

တားြမစ်ထားသည်။ အများြပည်သအူား ြပနလ်ည်ြဖန်ခ့ျီြခငး်၊ စီးပွားြဖစ် အသံးုြပုြခငး်များအား 

လံုး၀ခွင်ြ့ပုမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ မူပုိငခ်ွင် ့ ချိုးေဖာက်ြခငး်ေ�ကာင် ့ ြဖစ်ေပါ်လာေသာြပဿနာများ 

(သို)့ ေလျာ်ေ�ကးေပးေဆာငရ်ြခငး် ကိစ�ရပ်များ အတွက် Goethe-Institut ြမနမ်ာမှ 

တာ၀နယ်ူမညမ်ဟတု်ပါ။ 

 

၄။ တာ၀န်�ိှြခငး် 

အသံးုြပုသေူ�ကာင် ့ ြဖစ်ေပါ်ေသာ စာ�ကည်တ့ိကု်အတွငး်�ိှ (စာအုပ်၊ အေခွ၊ စက်ပစ�ည်းများ) ထခိိုက ်

ပျက်စီးြခငး်တိုအ့တွက် အသံးုြပုသတူွငသ်ာ တာ၀န�ိှ်သည်။ 

 

 

 

 



 

 

 

 

၅။ စာ�ကည့်တိကုအ်တငွး် လိကုန်ာရမည့်စည်းကမ်းများ 

စာ�ကည်တ့ိကု်အတငွး် ေဆးလိပ်ေသာက်ြခငး်၊ အစားအစာများ၊ အေအးများ ယူေဆာငစ်ားေသာကြ်ခငး်၊ 

Mobile ဖုနး်ေြပာဆိြုခငး်၊ ကျယ်ေလာငစွ်ာ စကားေြပာဆိြုခငး်တိုအ့ား အထးူေ�ှာင�်ကဥ်ရမည။် 

မိမိ၏ေကျာပုိးအတိ်၊  plastic အတိ်များကို စာ�ကည်တ့ိုက်အ၀င၀်�ိှ locker ထတဲွင ် လိုအပ်ပါက 

ထားခွင်�ိှ့သည်။ တနဖုိ်း�ကီးပစ�ည်းများ locker ထတဲွင ် မထည်မိ့ေအာင ် အထးူသတိြပုေပးပါရန�်ငှ် ့

စာ�ကည်တ့ိကု်တွငး် မိမိ၏ ကိုယ်ပုိငပ်စ�ည်းများ ပျက်စီးြခငး်၊ ေပျာကဆ်ံးုြခငး် တိုသ့ည် မိမိ၏ 

တာ၀နသ်ာြဖစ်�ပီး စာ�ကည်တ့ိုက်မှ တာ၀နယ်ူမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

၆။ Wifi အသံးုြပုြခငး် 

စာ�ကည်တ့ိကု်အသငး်၀ငတ်ိုငး် Goethe-Institut ြမနမ်ာ၏ Wifi ကိုအခမ့ဲ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

အသငး်၀ငက်တ် ြပသြခငး်ြဖင် ့ Wifi အသံးုြပုခွင် ့  Voucher ကို ရ�ိှမည်ြဖစ်�ပီး အြခားသမူျားအား 

လ�ဲေြပာငး်အသံးုြပုေစြခငး် လံုး၀မြပုရ။  Wifi အသံးုြပုသအူေနြဖင် ့ ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ် ့ ဂျာမန�ီိငုင်မှံ 

ချမှတ်ထားေသာ ဥပေဒ�ငှ် ့ မညီ��တ်သည် ့ တရားမ၀င ် Download ြပုလုပ်ြခငး်၊ တားြမစ်ထားေသာ 

Website များအား ၀ငေ်ရာက်ြခငး်တိုအ့ား ေ�ှာင�်ကဥ်ရမည်။ ဥပေဒချိုးေဖာက်ြခငး်ေ�ကာင် ့

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ အေရးယူမ�များ၊ အကျိုးဆက်များအတွက ်Goethe-Institut ြမနမ်ာမှ တာ၀နယ်ူမည ်

မဟုတ်ပါ။ 

 

စာ�ကည်တ့ိကု်အသငး်၀ငက်တ် ေလ�ာက်ထားလိသုမူျားသည် စာ�ကည်တ့ိုက်၏ ချမှတ်ထားေသာ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို �ကိုတငသ်�ိှိ�ပီး သေဘာတူလိုက်နာေ�ကာငး် အသငး်၀ငေ်လ�ာက်လ�ာတငွ ်

လက်မှတ်ေရးထိးု�ပီးမှသာ (သိုမ့ဟုတ်) Online Registration ြပုလုပ်ရာတွင ် ရ�ိှေသာ email တွင ်

ပါ�ိှသည် ့ link ကို �ှပ်ိြခငး်ြဖင် ့ စည်းကမ်းချက်များကို သေဘာတူလိုက်နာေ�ကာငး် အတည်ြပုေပး 

�ပီးမှသာ စာ�ကည်တ့ိကု ် အသငး်၀ငက်တ်ကိ ု ရ�ိှမညြ်ဖစ်ပါသည။် အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ ု

ချိုးေဖာက်ပါက စာ�ကည်တ့ိုက်၏ အသငး်၀ငစ်ာရငး်မှ ယာယီ (သို)့ အ�မဲတမ်း အသံးုြပုခွင်က့ို ပယ်ဖျက ်

လိုက်မည်ြဖစ်�ပီး ေပးသငွး်ထားေသာ �စ်ှစဥ်ေ�ကးအား ြပနလ်ည်ထတု်ယ ူခွင်ြ့ပုမည် မဟုတ်ပါ။ 

 


	Goethe-Institut မြန်မာစာကြည့်တိုက်၏ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ

