ဟိုတယ်ှင့် ဧည့်ဝတ်ြပမဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
၁။ CVT Myanmar သည် COVID-19 အေြခအေန အရပ်ရပ်ေကာင့် မတ်လကုန်မှစ၍ ေကျာင်းယာယီ ပိတ်ထားခဲ့ရပီး
ေကျာင်းြပန်လည် ဖွင့်လှစ်မည့်အချိ န်ကို ဇွန်လ၁၅ ရက်ေနေန က်ပိုင်းတွင် ြပန်လည်ေကညာပါမည်ဟု ေမလ ၁၅ ရက်ေနက
စာအမှတ် ၄ ြဖင့် တရား၀င် ေကညာခဲ့ပါသည်။

သို ပါေသာေကာင့် ယခင်ဇူလိုင်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့်

“လုပ်ငန်းခွင်

အကိသင်တန်း” ှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် “ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း သင်တန်း”
များကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ရန်စီစ်ထားပါသည်။

သင်တန်းများ

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်း

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်

သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်

သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်

သင်ကားြခင်း (ပထမှစ်)

သင်ကားြခင်း (ဒုတိယှစ်)

သင်တန်းစမည့်လ

၄ ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀

ို၀င်ဘာလ ၂၀၂၀

ဩဂုတ်လ ၂၀၂၁

သင်တန်းကာလ

၁၀ ပတ်

၉ လ၊ သင်တန်းပီးချိ န်

၁၂ လ၊ သင်တန်းပီးချိ န်

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁

ဇူလိုင် လ၂၀၂၂

တပတ် တရက် (သင်ခန်းစာ ၈ ခု)

တပတ် တရက် (သင်ခန်းစာ ၈ ခု)

အချိ န်

တနလာေန မှ ေသာကာေန
(သင်ခန်းစာ ၉ ခု)

ဘာသာရပ်များ

Room Division: Front Office, Housekeeping, Practical Training
F & B Division: Cuisine, Food and Beverage Service, Practical Training
Additional subjects: Industrial Knowledge, OPERA hotel management software, Business English, Myanmar
& Social Skills, Information/Communication/Administration
၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်

သင်တန်းေကး

သင်တန်းအတွက်

လိုအပ်ေသာ

၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
စာရက်စာတမ်းများ၊

ေကျာင်း၀င်ခွင့်၊

စံုစမ်းရန်
ေကျာင်းသားကဒ်၊

သင်ခန်းစာဘာသာရပ်

စာအုပ်ဖိုးများ၊ လက်ေတွေလ့ကျင့်ြခင်းများ၊ ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ ကွနပ
် ျတာကမ်းကျင် စာေမးပွဲေကးများ အားလံုး
ပါ၀င်ပီးြဖစ်သည်။

သင်တန်း၀င်ခွင့်

အနိမ့်ဆံုး ၁၇ ှစ်၊ မှတ်ပံုတင်မိတ၊

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်းေအာင်ြမင်

လုပ်ငန်းခွင် ှင့် သက်ေမွးပညာ

လိုအပ်ချက်များ

ဓါတ်ပံု၂ ပံု၊ အနိမ့်ဆံုး အထက်တန်း

သူများ။

ေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း

ပညာ အရည်အချင်း ေထာက်ခံချက်၊

(ပထမှစ်)ေအာင်ြမင်သူများ။

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း မိတ။

ေအာင်လက်မှတ်

၁။ လုပ်ငန်းခွင်အကိ သင်တန်းဆင်း

၁။ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွးပညာ

၁။ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွး ပညာ

လက်မှတ်

ေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း(ပထမှစ)်

ေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း (ဒုတိယှစ)်

ေအာင်လက်မှတ်

ေအာင်လက်မှတ်

၂။ NSSA ကမ်းကျင် လက်မှတ်

၂။ NSSA ကမ်းကျင် လက်မှတ်

၃။ ိုင်ငံတကာအသိ

၃။ ိုင်ငံတကာအသိ

အမှတ်ြပ

ကွန်ပျတာ ကမ်းကျင် လက်မှတ်

အမှတ်ြပ

ကွန်ပျတာ ကမ်းကျင် လက်မှတ်

ေမာ်မှန်းချက်များ

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်းေြဖဆို

လုပ်ငန်းခွင်သို ၀င်ေရာက် လုပ်ကိုင်

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တွင် ပိုမို

ေအာင်ြမင်ပီးေသာ ေကျာင်းသား

လက် ပိုမိုအဆင့်ြမင့် ေသာ ဘာသာ

အဆင့်ြမင့်ေသာ ရာထူး အလုပ် အကိုင်

များသည် လုပ်ငန်းခွင်သို ၀င်ေရာက်

ရပ် များကို တပိင်နက် အလုပ်လုပ်

များ လုပ်ကိုင်၍ အထူးြပ သင်တန်း

ရန် အေြခခံစာေတွ ဗဟုသုတများ

ရင်း ေလ့လာသင်ယူ ခွင့်ရှိသည်။

များ ဆက်လက်သင်ယူိုင်သည်။

လက်ေတွ ေလ့ကျင့်မများရရှိပီး
ြဖစ်သည်။

၂ ။ ယခင် ေမလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အခမဲ့ ၀င်ခွင့်သင်တန်းအား အစား “ဘာသာရပ် မိတ်ဆက်သင်တန်း” အြဖစ် ေအာက်ပါ
ဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း (တစ်ကိမ်လင် ၂ ရက်) ြဖင့် ှစ်ကိမ် ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင်တန်းကာလ

ပထမအကိမ်

ဒုတိယအကိမ်

ပထမေန

၂၅ ဇူလိုင်လ (စေနေန)

၃၀ ဇူလိုင်လ (ကာသပေတးေန)

ဒုတိယေန

၂၆ ဇူလိုင်လ (တနဂေွေန)

၃၁ ဇူလိုင်လ(ေသာကာေန )

အချ ိ န်

မနက် ၉ န ရီမှ ညေန ၄ န ရီ

၃ ။ CVT Myanmar သည် Non-Profit Organization ြဖစ်သည့်အေလျာက် ြမန်မာိုင်ငံ ရှိလူငယ်လူရ ယ်များ၏
ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက် ရည်ရယ်၍ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံရှိ လူငယ်များ အမှန်တကယ်သင်ကားေသာ ဘာသာရပ်များအား
ြမန်မာိုင်ငံ၏

လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ

သင်ကားပိုချလျက်ပီး

COVID

ကာလအထူးအစီအစ်အေနြဖင့်

“လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်း” သို တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေသာ ေကျာင်းသား/သူများအား ယခင်ြမန်မာကျပ်ေငွ ၃၆၀,၀၀၀ အစား
၃၀၀,၀၀၀ ြဖင့် သတ်မှတ်လက်ခံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသို လိုအပ်ေသာ စာရက်စာတမ်းများ (မှတ်ပံုတင်မိတ၊ ဓါတ်ပံု ၂
ပံု၊ အနိမ့်ဆံုးအထက်တန်း ပညာအရည်အချင်း ေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စု စာရင်းမိတ) ြဖင့် ယခုေကညာရက်မှ ဇူလိုင် ၇
ရက် အတွင်း လာေရာက် အပ်ှံိုင်ပါသည်။ သင်တန်းေကးကို ေကျာင်းတွင်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါ CVT Myanmar
ဘဏ်အေကာင့်များသို လည်းေကာင်း ေပးသွင်းိုင်ပါသည်။
KBZ Bank Account: 04530404502614101 (သိုမဟုတ်) AYA Bank Account: 0157222010007264
ဘဏ်သိုေငွလဲပါက ေကျာင်းသားအမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်ှင့် သင်တန်းအမည် ထည့်သွင်းေပးရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်တန်းအစီအစ ၊ ပိ ့ ချမည့်ဘာသာရပ်များ အေသးစိတ်ကwww.cvtmyanmar.com
ိ
င့ ် CVT Myanmar Facebook
page တွင် ၀င်ေရာက်ေလ့လာရန် အ ကံြပ အပ်ပါသည်။

CVT Myanmar
သတင်း င့ ်ြပန် ကားေရးဌာန
အမတ် (၂၇)၊အာန ာဘရားလမ်း င့်ေမဃဝတီလမ်းေထာင့်၊ဘဝြမင့်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းက န်း မိ နယ်၊ရန်ကန် မိ ။
ဖန်း - ၀၉ ၇၃၁ ၆၆ ၂၀၆၊ ၀၉ ၂၅၀ ၆၄၀ ၆၀၈
Google Map: CVT Myanmar PTC

Hospitality Professional Course
သင်တန််းပပ်းဆ်းပါက

CVT

Myanmar

၏

သင်တန််းဆင််းလက်မှတအ
် ပပင်

National

Skills

Standards

Authority

၏

(NSSA)

ကျွမ််းကျင်မှု

အသိအမှတပ် ပြုလက်မှတန
် င
ှ ် International Computer Driving Licence (ICDL) နိင်ငတကာ ကွန်ပျျူတာကျွမ််းကျင်မှုအသိအမှတပ် ပြု လက်မှတပ
် ါ ထပ်မရရှိနင်
ိ မည်
အခွငအ
် ရရ်းရှိပါသည်။ ဟိတယ်လပ်ငန််းတွင် ကျွမ််းကျင်ပိင်နင်
ိ စွာ အသ်းချတတ်ရစဖိ OPERA Software ကိပါ ထည်သင
ွ ်း် သင်ကကာ်းရပ်းမည် ပဖစ်ပါသည်။

Enroll Now!
Room Division: Front Office & Housekeeping

F&B Division: Cuisine & Food and Beverage Service

လုပ်ငန််းခွင်
သင်တန််းမ ်း

အက

လုပ်ငန််းခွင်နင
ှ ်သ

ြိုသင်တန််း

သင်က

်မမွ်းပည မပေါင်း် စပ်

လုပ်ငန််းခွင်နင
ှ ်

်းခခင််း (ပထမနှစ်)

သ

်မမွ်းပည မပေါင််းစပ်

သင်က
သင်တန််းစမည်လ
သင်တန််း

၄ ဩဂုတ်လ ၂၀၂၀

နု၀င်ဘ လ ၂၀၂၀

ဩဂုတ်လ ၂၀၂၁

၁၀ ပတ်

၉ လ၊ သင်တန််းပပ်းခ န်

၁၂ လ၊ သင်တန််းပပ်းခ န်

ဇူလုင်လ ၂၀၂၁

ဇူလုင် လ၂၀၂၂

လ

အခ န်

်းခခင််း (ဒုတယနှစ်)

တနလလ မနေ့ မှ မသ က

မနေ့

တစ်ပတ် တစ်ရ

(သင်ခန််းစ ၉ ခု)

်

တစ်ပတ် တစ်ရ

(သင်ခန််းစ ၈ ခု)

်

(သင်ခန််းစ ၈ ခု)

Room Division: Front Office, Housekeeping, Practical Training
ဘ သ ရပ်မ ်း

F & B Division: Cuisine, Food and Beverage Service, Practical Training
Additional subjects: Industrial Knowledge, OPERA hotel management software, Business English, Myanmar
& Social Skills, Information/ Communication/ Administration
၃၀၀,၀၀၀

သင်တန််းမက

်း

သင်တန််းအတွ

ပ်

၃၀၀,၀၀၀

် လုအပ်မသ

စ အုပ်ဖု်းမ ်း၊ လ

်မတွွေ့မလ

စ ရွ

်စ တမ််းမ ်း၊ မ

ငခ် ခင််း၊ နင
ု ်ငတ

ပ်
င််း၀င်ခင
ွ ်၊

အသအမှတ်ခပြို

စုစမ််းရန်
မ
ွန်ပ ျူတ

င််းသ ်း
ျွမ််း

သင်ခန််းစ

ဘ သ ရပ်

င် စ မမ်းပွွဲမက

ဒ်၊

်းမ ်းအ ်းလု်း

ပေါ၀င်ပပ်း ခဖစ်သည်။
သင်တန််း၀င်ခင
ွ ်

အနမ်ဆု်း ၁၇ နှစ်၊ မှတ်ပုတင် မတတျူ၊

လုအပ်ခ

ဓေါတ်ပု၂ ပ၊ု အနမ်ဆု်း အထ

်မ ်း

ပည အရည်အခ င််းမထ

်တန််း
်ခခ

လုပ်ငန််းခွင်အက

ြိုသင်တန််း

မအ င်ခမင်သူမ ်း။

လုပ်ငန််းခွင် နှင် သ
မပေါင််းစပ်သင်က

်၊

်မမွ်းပည

်းခခင််း (ပထမနှစ်)

မအ င်ခမင်သူမ ်း။

အမ်မထ င်စုစ ရင််း မတတျူ။

www.cvtmyanmar.com

info@cvtmyanmar.com

CVT Myanmar
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