ပှ ၤမၤလိ သီတၢ်မၤ စံ းတၢ်န့ၣ်မ့ ၢ်မနု ၤလဲၣ်.
ဒ် ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤအသိ း, တမ့ ၢ်ထဲ နမၤသ့ ထီ ၣ်နသးဘၣ်,
နသူ ၣ်ထီ ၣ် စ့ ၢ်ကီ း တၢ်လု ၢ်အီ ၣ်သးသမူ တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတမံ ၤလီ ၤ.
နကဒိ းန့ၢ်ဘၣ် တီ ၤဒၢးပူ ၤ တၢ်သိ ၣ်လိ နဲၣ်လိ ဒီးတၢ်သိ ၣ်လိ လၢ
တၢ်ဖံ းတၢ်မၤပူ ၤ လၢကကတဲ ာ်ကတီ ၤ န့ၢ်ပာ်စၢၤ စဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်
မၤလီ ၢ်တၢ်သ့ ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လီ ၤတံ ၢ်လီ ၤဆဲ းလၢ အလီ ၢ်အိ ၣ်တဖၣ်
ဒ် သိးကဟံ းထီ ၣ်ဖီ ၣ်ထီ ၣ်တၢ်မၤပှဲၤဒီး တၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်လၢ အထီ
န့ၣ်လီ ၤ. ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဖၣ် ဒိ းန့ၢ်ဘၣ်လါလဲ ဖဲ အမၤသ့
ထီ ၣ်အသး အခါ ဒီးတၢ်မၤကျဲကပူ ၤအံ ၤ ဆီ လီၤပာ်လီ ၤအီ ၤ ဒ် သိး
ကဒု းအိ ၣ်ထီ ၣ် တၢ်မၤလီ ၢ် တၢ်အိ ၣ်သးအတယၢၢ် လၢအအိ ၣ်
ဆူ ၣ်အိ ၣ်ချ ့တမံ ၤန့ၣ်လီ ၤ. ဖဲ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအကတၢၢ်န့ၣ်,
နကအိ ၣ်ဒီး တၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သိ ၣ်လိ တဖၣ် လၢကမၤလီ ၤ
တံ ၢ် တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတၢ်အုၣ်ခီ ၣ်သး ဖဲ စဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ်လၢ
အတၢ်လိ ၣ်ဘၣ်ဒိ ၣ်ဝဲ ထီဝဲတခါအပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.

	မၤန့ၢ်ဘူ းလဲလၢအဂ့ ၤ ဖဲ နသ့ ထီ ၣ်ဂ့ ၤဂ့ ၤဘၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်

စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤလိ ၣ်ဘၣ်အီ ၤတဖၣ်တက့ ၢ်. တၢ်မၤ
လိ သီတၢ်မၤအကျဲအိၣ်ဝဲ အါန့ၢ်ဒံ းအခါ 100 လၢမံ ၣ်နံ ၣ်စိ
ထၣ်လီ ၤ. ဃုထံ ၣ်န့ၢ်နကျဲတက့ ၢ်. တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤန့ၣ်
အတုၤလီ ၤတီ ၤလီ ၤဝဲ န့ၣ်လီ ၤ.

တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ.
နကျဲဆူတၢ်မၤနၢၤ.
443 Lafayette Road N, St. Paul, MN 55155
651-284-5090 or 1-800-342-5354
APPRENTICESHIPMN.COM
လံ ာ်ဘိ းဘၣ်ရၤလီ ၤအံ ၤ တၢ်ဟ့ ၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူ ၣ်လၢာ်စ့ ၤ ဒ် တၢ်တမံ ၤလၢ အပာ်ဃုာ်လၢ
USDOL စ့ တိ ာ်ပာ်အပူ ၤအသိ း လၢကမၤစၢၤတၢ်မၤအါထီ ၣ် ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤလၢအဆဲ း
လီ ၤအမံ ၤ လၢမံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်အပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.

မၤန့ၢ်ဘူ းလဲ. မၤလိ တၢ်. တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ တု ၤလီ ၤတီ ၤလီ ၤဝဲလီၤ.
APPRENTICESHIPMN.COM

ထံ ၣ်လိ ာ်သးဒီ း
DIONTE

တၢ်ဂ့ ၢ်အဒိ ၣ်ကတၢၢ်လၢကကဲထီၣ်ပှ ၤမၤလိ သီ
တၢ်မၤတဂၤ
မၤန့ၢ်လါလဲလၢအဂ့ ၤ

မၤဂ့ ၤထီ ၣ်တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတၢ်အု ၣ်ခီ ၣ်သး

တီ ၤဒၢးပူ ၤတၢ်သိ ၣ်လိ ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်စု သ့
ခီ ၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ ဆ့

အိ ၣ်ဒီ းလံ ာ်အု ၣ်သးဒီ းတၢ်အၢၣ်လီ ၤတူ ၢ်လိ ာ်

သူ ၣ်ထီ ၣ်တစိ ၤသးတၢ်လု ၢ်အီ ၣ်သးသမူ တၢ်
ဖံ းတၢ်မၤ
စဲးဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ်ဒီ းတၢ်ဖံ းတၢ်မၤအ
ကလု ာ်အါမံ ၤအါမၠိ

ဖဲ Dionte ပတံ ထီ ၣ်တၢ်မၤလိ သီ
တၢ်မၤတမံ ၤအခါ, အဝဲ တသ့ ၣ်
ညါလၢတၢ်အံ ၤ ကဆီ တလဲ ကွံာ်အ
တၢ်အိ ၣ်မူ ဘၣ်. တစိ ၤဖိ န့ၣ် အဝဲ
ထီ ၣ်ထဲ တၢ်မၤလိ တဖၣ်ဒီး ဖျိထီၣ်
ဝဲ တၢ်ရဲ ၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ လၢအကတဲ ာ်ကတီ ၤအီ ၤလၢ တၢ်ကူ လဲ ၢ်မၤ
ကၤ လၢအပှဲၤဒီးတၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢအထီ တမံ ၤအဂီ ၢ်န့ၣ်လီ ၤ. အခဲ
အံ ၤန့ၣ်, အဝဲ မ့ ၢ်ဝဲ ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤ, ဒိ းန့ၢ်ဘၣ်ဘူ းလဲ လၢအ
ဂ့ ၢ်, ဆဲ းမၤလိ ဒံးတၢ်ဆူ ညါ, ဒိ ၣ်ထီ ၣ်ထီ ထီၣ်ဝဲ ဒီးဆီ ၣ်ထွဲ ဘၣ်အဟံ ၣ်
ဖိ ဃီဖိန့ၣ်လီ ၤ.

“ခီ ဖျိတၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤတၢ်ရဲ ၣ်တၢ်ကျဲၤအံ ၤ ယဒိ းန့ၢ်ဘၣ်တံ ၢ်
သကိ းအါမးလီ ၤ. တၢ်အံ ၤမ့ ၢ်ဝဲ ပဲတီ ြလၢအအိ းထီ ၣ်အသးနီၢ်
နီၢ်လၢယဂီ ၢ်လီ ၤ.”
Dionte ဒိ းန့ၢ်တ့ ၢ်လံ တၢ်ခွဲ းတၢ်ယာ်တဖၣ်လၢကမၤတၢ်လၢ တၢ်လိ ာ်
ကွဲ တၢ်ကွ ၢ်ကီ ပျီတဖၣ် ဒီးစံ ၣ်စိ ၤနု ာ်ဝဲ ၤဒၢးတၢ်သူ ၣ်ထီ ၣ်တဖၣ်, မၤဝဲ
တၢ်မၤဘျ ့ တၢ်သူ ၣ်ထီ ၣ်က့ ၢ်ဂီ ၤတၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢထံ ကီ ၢ်
အခီ ပနံ ာ် တ့ ထုးထီ ၣ်တၢ်အဒိ ၣ်ကတၢၢ်တဖျၢၣ်အဂီ ၢ်န့ၣ်လီ ၤ. အဝဲ
ထံ ၣ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤလီ ၢ်ကျဲ အဂ့ ၢ်အဘၣ်လၢ အဟ့ ၣ်အီ ၤတၢ်ခွဲ းတၢ်
ယာ်လၢ ကတိ ာ်ကျဲၤတၢ်လၢ ခါဆူ ညါအဂီ ၢ် ဒီးသးမုာ်သးခုဘၣ်ဝဲ
တၢ်အိ ၣ်မူ လၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးခု ဒီးလၢအမဲ ထီၣ်သၣ်ထီ ၣ်န့ၣ်လီ ၤ.

ယကကဲထီၣ် ပှ ၤမၤလိ သီတၢ်မၤ
လၢကျဲဒ် လဲၣ်.
မံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ အပှၤခၢၣ်စးတဖၣ် အိ ၣ်
ဝဲ ဒၣ်လၢ ကတၢၣ်ပီ ၣ်တၢၣ်ပီ နတၢ်သးစဲ တဖၣ် ဒီးဘျးစဲ
န့ၢ်နၤလၢ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ တၢ်ရဲ ၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီး
တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်သ့ ဝဲ န့ၣ်လီ ၤ.
အံ မ့ (လ)- dli.apprenticeship@state.mn.us
ဆဲးကျိး- 651-284-5090 or 1-800-342-5354
နု ာ်လီ ၤကွ ၢ်- ApprenticeshipMN.com

