မ့ ၢ်နကွ ၢ်ဃု သးသမူ တၢ်ဖံ းအီ ၣ်မၤအီ ၣ်လၢအဂ့ ၤဒိ ၣ်တမံ ၤဧါ.
တနံ ၤအံ ၤ တၢ်မၤလိသီတၢ်မၤအတၢ်ဖံ းတၢ်မၤလၢအဆဲးလီၤပာ်
အမံ ၤ အိ ၣ် ဝဲဒၣ် အါန့ၢ်ဒံ း အကလု ာ် 1000 လၢတၢ်တ့ ဘှီထီၣ်
တၢ်, ပတီၢ်ထီ တၢ်တ့ ထုးထီၣ် တၢ်, တၢ်သူ ၣ် တၢ်ဖျး, ဆူ ၣ် ချ ့
တၢ်အံ းထွဲကွၢ်ထွဲ, တၢ်ကစီၣ် ဂ့ ၢ်ဝီ ကဟၣ် ပီညါ, ဝံ စိ ာ် တီဆှၢ ဒီး
ထံ မ့ ၣ် အူဂာ် သဝံ တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတဖၣ် အပူ ၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်မၤကစၢ်
တဖၣ် လၢစဲးဖီ ကဟၣ် တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် အံၤ လိၣ် ဘၣ် ဝဲပှၤမၤတၢ်
ဖိ လၢအိ ၣ် ဒီးတၢ်စုသ့ ခီ ၣ် ဘၣ် လၢအဒိၣ် အထီတဖၣ် ဒ်သိးမၤနၢၤ
ဒံ းတၢ်ဆူ ညါကန့ၢ်အဂီ ၢ် ဒီးဘၣ် သ့ ၣ် သ့ ၣ် ကကွ ၢ်ဃုပှၤဒ်သိးနၤ
လၢကပာ် ဂံၢ်ပာ် ဘါဝဲန့ၣ် လီၤ.
တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤန့ၣ်မ့ ၢ်မနု ၤလဲၣ်.
တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤန့ၣ်မ့ ၢ်ဝဲ တၢ်မၤကွ ၢ်အကတီ ၢ်, တၢ်သိ ၣ်လိ အကျိၤအကွ ာ် လၢအသူ ၣ်လီ ၤ
အသးလၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤအပူ ၤ လၢအပာ်ဖှိၣ် တၢ်သ့ တၢ်ဘၣ် တၢ်သိ ၣ်လိ နဲၣ်လိ ဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်
ဖံ းတၢ်မၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဖံ းတၢ်မၤပူ ၤတၢ်သိ ၣ်လိ လၢတၢ်ဆီ လီၤပာ်လီ ၤအီ ၤ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ တဖၣ်
အဂီ ၢ်လီ ၤ. မ့ ၢ်လၢအဝဲ သ့ ၣ် မၤန့ၢ်ဘူ းလဲ စးထီ ၣ်လၢအနု ာ်လီ ၤတၢ်မၤတၢတနံ ၤ ဒီးဖဲ အဝဲ သ့ ၣ်
မၤန့ၢ်အါထီ ၣ် တၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် ဘူ းလဲ အံၤအါထီ ၣ်ဝဲ အဃိ , ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤ
တဖၣ် သးအိ ၣ်ဝဲ ဒၣ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲအံၤန့ၣ်လီ ၤ. ဖဲ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤကတၢၢ်ဝဲ အခါန့ၣ်,
ပှၤမၤတၢ်ဖိ အံၤဒိ းန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ လံ ာ်အုၣ်သးလၢတၢ်အၢၣ်လီ ၤတူ ၢ်လိ ာ်အီ ၤလၢထံ ကီ ၢ်အပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.
မ့ ၢ်လၢ တၢ်အံ ၤမ့ ၢ်ဝဲ ကျဲအဂ့ ၤဒိ ၣ်မးတဘိ လၢ ကဃုပှၤမၤတၢ်ဖိ အသီ , ကဟ့ ၣ် တၢ်သိ ၣ်လိ ဒီး
ပၢၤဃာ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ အဂံ ၢ်အဘါအဃိ , တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ် သးအိ ၣ်ဝဲ ဒၣ် တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ
တၢ်သိ ၣ်လိ က့ ၢ်ဂီ ၤဒိ အံၤန့ၣ်လီ ၤ.

မ့ၢ််�တၢ််မၤၤလိိ သီီတၢ််မၤၤ ကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲဒီးး�ယၤၤဧါါ.
ဆဲ းကျိးပှၤတက့ ၢ်! မံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအပှၤမၤတၢ်ဖိ တဖၣ် အိ ၣ်ဝဲ ဒၣ်လၢ က
တၢၣ်ပီ ၣ်တၢၣ်ပီ နတၢ်သးစဲ တဖၣ် ဒီးဘျးစဲ န့ၢ်နၤလၢ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ တၢ်ရဲ ၣ်တၢ်ကျဲၤတ
ဖၣ် ဒီးတၢ်မၤကစၢ်လၢ အမၤသကိ းတၢ်တဖၣ်သ့ ဝဲ န့ၣ်လီ ၤ.

ဆဲ းကျိးပှၤတက့ ၢ်
Apprenticeship Minnesota
Minnesota Department of Labor and Industry
443 Lafayette Road N., St. Paul, MN 55155
651-284-5090
dli.apprenticeship@state.mn.us
Twitter: @mndli

မၤန့ၢ်ဘူ းလဲ. မၤလိ တၢ်. တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤတု ၤလီ ၤတီ ၤလီ ၤဝဲလီၤ.
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 ၤ.

ဘၣ်မနု ၤ ကဘၣ်ဃု ထၢ
လၢကကဲထီၣ် ပှ ၤမၤလိ
သီ တၢ်မၤတဂၤလဲၣ်.
တၢ်န့ၢ်ဖံ းန့ၢ်မၤ
တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတၢ်သိ ၣ်လိ လၢအ
ကျၢၢ်ဘၢတၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ
ဘူ းလဲနမၤန့ၢ်ဘၣ် ဒ် နမၤလိ တၢ်
လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျၤဲ အံ ၤအပူ ၤ ဒ် န
လဲၤထီ ၣ်လဲၤထီ နဲ ဘူ းလဲအါထီ ၣ်ဝဲ
သ့ ထီ ၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ ဆ့ လၢတၢ်စုသ့
ခီ ၣ်ဘၣ်လၢတၢ်လိ ၣ်ဘၣ်အီ ၤတဖၣ်
မၤန့ၢ်လံ ာ်အုၣ်သးလၢတၢ်အၢၣ်လီ ၤ
တူ ၢ်လိ ာ်အီ ၤလၢထံ ကီ ၢ်အပူ ၤ

