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အခန ်း ၈ အလပု သင တန ်း၊ ကမု္ပဏီ

No. ဝ ေါဟာရ စာဖတ နည ်း ဘာသာပပန ဆ ပုခင ်း မှ္တ ချက ဥပမ္ာ

1 技能 ぎのう နည ်းပညာ

2 技能検定試験 ぎのうけんていしけん နည ်းပညာအရည အချင ်းစစ 

စာမ ်းပ ွဲ

နည ်းပညာတတ မခ ာက ခခင ်းအမခခအမနက ို  

စစ မ ်းသည ့် အစ ို်းရစာမ ်းပ ွဲ။ 

အလိုပ အ ျ  ်းအစာ်းအလ ိုက စာမ ်းပ ွဲ ျာ်းရ  သည ။

3 受検（します） じゅけん（します） စာမ ်းပ ွဲမခြေ(သည )

4 資格 しかく မအာင လက   တ 

5 手当 てあて မ ာက ပ ့်မင အမခခခ လစာအခပင   ပ   မပ်းမ ာင သည ။ 

ခရ ်းစရ တ န င ့်အချ န ပ ိုလိုပ အာ်းခစသည ့် ျာ်းရ  သည ။
残業
ざんぎょう

をすると、時間外
じかんがい

手当
てあて

がもらえます。

အချ န ပ ိုအလိုပ လိုပ လျှင  

အချ န ပ ိုလိုပ အာ်းခရရ  န ိုင သည ။

6 社員 しゃいん ကို ပဏ ဝန    ်း

7 部長 ぶちょう ဌာန  ်း

8 課長 かちょう ဌာနခ ွဲ  ်း

9 更衣室 こういしつ အဝတ လွဲခန ်း

10 台車 だいしゃ တ န ်းလ ည ်း

11 床 ゆか ကက  ်းခပင 

12 ライン らいん လ ိုင ်း

13 出口 でぐち   က မပေါက 

14 フォークリフト ふぉーくりふと ဝန ပင ့်ယာဉ်

15 電気 でんき လျှပ စစ 

16 設備 せつび စက က ရ ယာ

17 警報音 けいほうおん သတ မပ်းသ 

18 コンセント こんせんと ပလပ မပေါက ပလပ    ို်း ည ့်သည ့်အပ ိုင ်း။ ပလပ က ို 

အသ ို်း   န မသာ လည ်း ပလပ မပေါက ဟို 

မခေါ်သည ့်အခေါလည ်းရ  သည ။

19 作業場 さぎょうば အလိုပ ရ ို

20 室温 しつおん အခန ်းအပူချ န 
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21 表示 ひょうじ   ိုင ်းဘိုတ 

22 作業台 さぎょうだい အလိုပ ခ ို
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