သတပစည်းထုတ်လုပ်မအတတ်ပညာရပ်
၁။ CVT Myanmar သည်COVID-19 အေြခအေန အရပ်ရပ်ေကာင့် မတ်လကုန်မှစ၍ ေကျာင်းယာယီ ပိတ်ထားခဲ့ရပီး
ေကျာင်းြပန်လည် ဖွင့်လှစ်မည့်အချိ န်က ို ဇွန်လ၁၅ ရက်ေနေန က်ပိုင်းတွင် ြပန်လည်ေကညာပါမည်ဟု ေမလ ၁၅ ရက်ေနက
စာအမှတ် ၄ ြဖင့် တရား၀င် ေကညာခဲ့ပါသည်။

သို ပါေသာေကာင့် ယခင်ဇူလိုင်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့်

“လုပ်ငန်းခွင်

အကိသင်တန်း” ှင့် ယခင်စက်တင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် “ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း သင်တန်း”
များကိုေအာက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ရန်စီစ် ထားပါသည်။

သင်တန်းများ

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်း

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်

သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်

သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်

သင်ကားြခင်း (ပထမှစ်)

သင်ကားြခင်း (ဒုတိယှစ်)

သင်တန်းစမည့်လ

၃၁ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀

ို၀င်ဘာလ ၂၀၂၀

ဇူလိုငလ
် ၂၀၂၁

သင်တန်းကာလ

၁၂ ပတ်

၁၀ လ၊ သင်တန်းပီးချိ န်

၁၂ လ၊ သင်တန်းပီးချိ န်

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁

ဇွန် လ၂၀၂၂

တပတ်တရက် (သင်ခန်းစာ ၉ ခု)

တပတ်တရက် (သင်ခန်းစာ ၉ ခု)

အချိ န်

ေသာကာေန ှင့် တနဂေွေန
(သင်ခန်းစာ ၉ ခု)

ဘာသာရပ်များ

Theory, Practical Training Course, English, Myanmar, Social Skills/General Education
၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်

သင်တန်းေကး

၁၉၀,၀၀၀ ကျပ်

စံုစမ်းရန်

သင်တန်းအတွက် လိုအပ်ေသာ စာရက်စာတမ်းများ၊ ေကျာင်း၀င်ခွင့်၊ ေကျာင်းသားကဒ်၊ သင်ခန်းစာဘာသာရပ်
စာအုပ်ဖိုးများ၊ လက်ေတွေလ့ကျင့်ြခင်း၊ စာေမးပွဲေကးများ အားလံုး ပါ၀င်ပီးြဖစ်သည်။

သင်တန်း၀င်ခွင့်

အနိမ့်ဆံုး ၁၇ ှစ်၊ မှတ်ပံုတင်မိတ၊

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်း

လုပ်ငန်းခွင်ှင့်

လိုအပ်ချက်များ

ဓါတ်ပံု၂ ပံု၊ အနိမ့်ဆံုးအထက်တန်း

ေအာင်ြမင်ပီးသူများ

သက်ေမွးပညာေပါင်းစပ်သင်ကားြခ

ပညာအရည်အချင်းေထာက်ခံချက်၊

င်း (ပထမှစ်)ေအာင်ြမင်ပီးသူများ

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း မိတ။
၁။ လုပ်ငန်းခွင်အကိ

၁။ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွးပညာ

၁။ လုပ်ငန်းခွင်ှင့် သက်ေမွးပညာ

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်

ေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း(ပထမှစ)်

ေပါင်းစပ်သင်ကားြခင်း(ဒုတိယှစ်)

ေအာင်လက်မှတ်

ေအာင်လက်မှတ်

၂။ NSSA ကမ်းကျင် လက်မှတ်

၂။ NSSA ကမ်းကျင် လက်မှတ်

လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်းေြဖဆို

လုပ်ငန်းခွင်သို ၀င်ေရာက် လုပ်ကိုင်

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တွင်

ေအာင်ြမင်ပီးေသာ ေကျာင်းသား

လက် ပိုမိုအဆင့် ြမင့် ေသာ

ပိုမိုအဆင့ြ် မင့်ေသာ ရာထူး

များသည်လုပ်ငန်းခွင်သို၀င်ေရာက်

ဘာသာရပ်များကို တပိင်နက်

အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်၍

ရန် အေြခခံစာေတွဗဟု သုတများ

အလုပ်လုပ်ရင်း ေလ့လာသင်ယူ

အထူးြပ သင်တန်းများ

လက်ေတွ ေလ့ကျင့်မများရရှိပီး

ခွင့်ရှိသည်။

ဆက်လက်သင်ယူိုင်သည်။

ေအာင်လက်မှတ်

ေမာ်မှန်းချက်များ

ြဖစ်သည်။

၂ ။ CVT Myanmar သည် Non-Profit Organization ြဖစ်သည့်အေလျာက် ြမန်မာိုင်ငံ ရှိလူငယ်လူရယ်များ ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မ
အတွက ်

ရည်ရယ်၍

လိုအပ်ချက်ှင့်အညီ

ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံရှိ

လူငယ်များ

သင်ကားပိုချလျက်

ရှိပါသည်။

အမှန်တကယ်သင်ကားေသာ

ဘာသာရပ်များအား

“လုပ်ငန်းခွင်အကိသင်တန်း”

သို

ြမန်မာိုင်ငံ၏

တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ေသာ

ေကျာင်းသား/သူများ အေနှင့် ေကျာင်းသို လိုအပ်ေသာ စာရက်စာတမ်းများ (မှတ်ပံုတင်မိတ၊ ဓါတ်ပံု ၂ ပံု၊ အနိမ့်ဆံုးအထက်တန်း
ပညာအရည်အချင်း ေထာက်ခံချက်၊ အိမ်ေထာင်စု စာရင်းမိတ) ြဖင့် ယခုေကညာရက်မှ ဇူလိုင် ၇ ရက် အတွင်း လာေရာက် အပ်ှံ
ိုင်ပါသည်။ 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 င့ ်ေမဃဝတီလမ်းေထာင့ ်၊ဘဝြမင့ ်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းက န်း မိ နယ်၊ရန်ကန် မိ ။
ဖန်း - ၀၉ ၇၃၁ ၆၆ ၂၀၆၊ ၀၉ ၂၅၀ ၆၄၀ ၆၀၈
Google Map: CVT Myanmar PTC
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