တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ တၢ်သံ ကွ ၢ်သံ ဒိ းညီ နုၢ်တဖၣ်

ပှ ၤမၤလိ သီတၢ်မၤ စံ းတၢ်န့ၣ်မ့ ၢ်မနု ၤလဲၣ်.
တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအံ ၤမ့ ၢ်ဝဲ မၤန့ၢ်ဘူ းလဲ -ဒ် -န-မၤလိ နဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိ အဂံ ၢ်အဘါ တၢ်သိ ၣ်လိ က့ ၢ်ဂီ ၤဒိ တမံ ၤန့ၣ်လီ ၤ. နကဒိ းန့ၢ်ဘၣ် တီ ၤဒၢးပူ ၤ
တၢ်သိ ၣ်လိ နဲၣ်လိ ဒီးတၢ်သိ ၣ်လိ လၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤပူ ၤ လၢက ကတဲ ာ်ကတီ ၤန့ၢ်ပာ်စၢၤ စဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ်တၢ်သ့ ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လီ ၤတံ ၢ်လီ ၤဆဲ း
လၢအလီ ၢ်အိ ၣ်တဖၣ် ဒ် သိးကဟံ းထီ ၣ်ဖီ ၣ်ထီ ၣ်တၢ်မၤပှဲၤဒီး တၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်လၢအထီ န့ၣ်လီ ၤ ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဖၣ် ဒိ းန့ၢ်ဘၣ်လါလဲ ဖဲ အမၤ
သ့ ထီ ၣ်အသးအခါ ဒီးတၢ်မၤကျဲကပူ ၤအံ ၤ ဆီ လီၤပာ်လီ ၤအီ ၤ ဒ် သိး ကဒု းအိ ၣ်ထီ ၣ် တၢ်မၤလီ ၢ်တၢ်အိ ၣ်သးအတယၢၢ်လၢအအိ ၣ်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 ၢ်လၢအတၢ်လိ ၣ်ဘၣ်ဒိ ၣ်ဝဲ ထီဝဲတခါအပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.
တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအဘျုးအဖှ ိ ၣ်တဖၣ်မ့ ၢ်မနု ၤလဲၣ်.
ဒ် ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤအသိ း, နကမၤန့ၢ်ဘူ းလဲ လၢအဂ့ ၤ ဖဲ နသ့ ထီ ၣ်ဂ့ ၤဂ့ ၤ ဘၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢပှၤလိ ၣ်ဘၣ်အီ ၤတဖၣ်န့ၣ်လီ ၤ. န
ဒိ းန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖံ းတၢ်မၤ ဒီးမၤန့ၢ်ဘူ းလဲ စးထီ ၣ်တၢတနံ ၤ ဒ် နမၤလိ တၢ်လၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤ အပူ ၤ ခီ ဖျိနတၢ်မၤကစၢ်န့ၣ်လီ ၤ. ဒ် နသ့ ထီ ၣ်ဘၣ်ထီ ၣ်ဂ့ ၢ်
ဂ့ ၢ်ဘၣ်ဘၣ်အသိ း နဘူ းလဲ တဖၣ်ကအါထီ ၣ်ဝဲ ဆူညါန့ၣ်လီ ၤ. ဖဲ နတၢ်မၤလိ သီတၢ်ဝံ ၤဝဲ အခါန့ၣ်, နကဒိ းန့ၢ်ဘၣ် လံ ာ်အုၣ်သးလၢတၢ်အၢၣ်လီ ၤတူ ၢ်
လိ ာ်အီ ၤလၢထံ ကီ ၢ်အပူ ၤ ဘၣ်ထွဲ ဒီးတၢ်ဖံ းတၢ်မၤလၢအအိ ၣ်ဒီးတၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢအထီ ဒီးလၢ တၢ်လိ ၣ်ဘၣ်အီ ၤန့ၣ်လီ ၤ.
တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤတခါ အဆၢကတီ ၢ်ကယံ ာ်ဝဲထဲလဲၣ်.
သန့ၤထီ ၣ်သးလၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤဒီးစဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ်အဖီ ခိၣ်, တၢ်မၤလိ သီ တၢ်မၤအဆၢကတီ ၢ်တဖၣ် လီ ၤဆီ လိာ်အသးလီ ၤ. တၢ်အယံ ာ်အ
ထၢအံ ၤ သန့ၢ်ထီ ၣ်သးလၢ တၢ်ဆၢကတီ ၢ်လၢအလိ ၣ်လၢ တၢ်ကသ့ ထီ ၣ်ဘၣ်ထီ ၣ် ဂ့ ၤဂ့ ၤဘၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကိ းကပၤ လၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤ မ့ တမ့ ၢ်
တၢ်ကူ လဲ ၢ်မၤကၤ လၢနမၤလိ န့ၢ်အီ ၤ, ဒီးတၢ်မၤလၢပှဲၤ တီ ၤဒၢးဒီးတၢ်ပူ ၤဖျဲးဘံ ၣ်ဘၢတၢ်သိ ၣ်လိ လၢအလိ ၣ်တဖၣ်အဖီ ခိၣ်န့ၣ်လီ ၤ.
မ့ ၢ်ယဒိ းန့ၢ် ကိ းနၣ်ရံ ၣ်အဂီ ၢ်ဘူ းလဲတမံ ၤ ဒီ းကူ ၣ်သ့ တၢ်လၢာ်ဘူ ၣ်လၢာ်စ့ ၤ လၢတၢ်ဟ့ ၣ်အီ ၤဘူ းလဲတဖၣ် ကသ့ ဧါ.
ဒ် ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤအသိ း, နဒိ းန့ၢ်ဘၣ် ကိ းနၣ်ရံ ၣ်အဂီ ၢ်ဘူ းလဲ တမံ ၤ စးထီ ၣ်လၢနနု ာ်လီ ၤတၢ်မၤတၢတနံ ၤန့ၣ်လီ ၤ. ညီ နုၢ်န့ၣ်, တၢ်လိ ာ်
န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ အါထီ ၣ်ဝဲ ဖဲ နသ့ ထီ ၣ်တၢ်မၤမူ ဒါတၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လီ ၤတံ ၢ်လီ ၤဆဲ းတဖၣ် ဂ့ ၤဂ့ ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီးမၤလၢပှဲၤတီ ၤဒၢးတၢ်မၤလိ မၤဒိ း
တဖၣ်အခါန့ၣ်လီ ၤ.
မတၢ်တဖၣ်ဟ့ ၣ်လီ ၤ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤတဖၣ်လဲၣ်.
တနံ ၤအံ ၤ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအတၢ်ဖံ းတၢ်မၤတဖၣ် အိ ၣ်ဝဲ ဒၣ်အါန့ၢ်ဒံ း အကလု ာ် 1000 လၢတၢ်တ့ ဘှီထီၣ်တၢ်, ပတီ ၢ်ထီ တၢ်တ့ ထုးထီ ၣ်တၢ်,
တၢ်သူ ၣ်တၢ်ဖျး, ဆူ ၣ်ချ ့တၢ်အံ းထွဲ ကွၢ်ထွဲ , တၢ်ကစီ ၣ် ဂ့ ၢ်ဝီ ကဟၣ်ပီ ညါ, ဝံ စိ ာ်တီ ဆှၢ ဒီးထံ မ့ ၣ်အူ ဂာ်သဝံ တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတဖၣ်အပူ ၤ လၢနဃုထၢ
အီ ၤ သ့ န့ၣ်လီ ၤ. တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢစဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ်တဖၣ်အံ ၤ လိ ၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢအိ ၣ်ဒီးတၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢအဒိ ၣ်အထီ တဖၣ်
ဒ် သိးမၤနၢၤဒံ းတၢ်ဆူ ညါကန့ၢ်အဂီ ၢ် ဒီးဘၣ်သ့ ၣ်သ့ ၣ်ကကွ ၢ်ဃုပှၤဒ် သိးနၤ လၢကပာ်ဂံ ၢ်ပာ်ဘါဝဲ န့ၣ်လီ ၤ. တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤတခါ ဟ့ ၣ်နၤကျဲတ
ဘိ လၢ ကမၤလိ တၢ်စုသ့ ခီ ၣ်ဘၣ်လၢအလိ ၣ်တဖၣ် ဒီးဒိ းန့ၢ်ဘၣ်ဘူ းလဲ တဖၣ် တဘျီဃီန့ၣ်လီ ၤ.
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တၢ်ကူ ၣ်ဘၣ်ကူ ၣ်သ့ အတီ ၤမနု ၤတဖၣ် လိ ၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကကဲထီၣ် ပှ ၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤလဲၣ်.
ညီ နုၢ်န့ၣ်, နကလိ ၣ်ဘၣ်တီ ၤထီ ကိၠ လံာ်အုၣ်သး မ့ တမ့ ၢ် G.E.D လၢကမ့ ၢ် ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤပှၤပတံ ထီ ၣ်တၢ်ဖိ တဂၤအဂီ ၢ်လီ ၤ. တၢ်ဂံ ၢ်တၢ်ဒွ း, စဲ
အ့ ၣ် ဒီးစဲ းဖီ ကဟၣ်တၢ်မၤလီ ၢ် မ့ တမ့ ၢ် ကဟၣ်ပီ ညါဂ့ ၢ်ဝီ တၢ်မၤလိ မၤဒိ းတဖၣ် အကဲ ဘျုးဝဲ လီၤလီ ၤဆီ ဆီ ဒ် နမ့ ၢ်ပှၤမၤလိ သီတၢ်မၤတဂၤအသိ း
န့ၣ်လီ ၤ.
ယမ့ၢ််�ထီၣ််��တ့ၢ််�လံံ ခီီ လ့ၣ််��ကၠိ�ိ မ့့တမ့ၢ််� မၤၤတၢ််လၢၢ သးးသမူူ တၢ််ဖံးး�အီၣ််��မၤၤအီၣ််�� တဒ််သိးး�လိာ််��သးးတခါါအပူၤၤ�န့ၣ်��်, ယကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲ လၢၢကမ့ၢ််�ပှၤၤ�မၤၤ
လိိ သီီတၢ််မၤၤ ပှၤၤ�ပတံံ ထီၣ််��တၢ််ဖိိ တဂၤၤအဂီၢ််�ဧါါ.
မ့ၢ််�, ပှၤၤ�အိၣ််��ဆိးး�လၢၢမံၣ််��နံၣ်��်စိိထၣ််�အပူၤၤ� လၢၢအသးးအိၣ််�� 18 နံၣ်��်ဆူူအဖီီ ခိၣ််�� လၢၢအအိၣ််��ဒီးး� တီၤၤ�ထီီ ကၠိိ�လံာ််��အုၣ််��သးး မ့့တမ့ၢ််� G.E.D တဂၤၤလၢ််လၢ််,
ကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲဒီးး� တၢ််မၤၤလိိ သီီတၢ််မၤၤတမံၤၤ�န့ၣ်��်လီၤၤ�. တၢ််ကူၣ််��ဘၣ််�ကူၣ််��သ့့ဆိိ မ့့တမ့ၢ််� တီၤၤ�ဒိၣ်��်တုာ််��လံာ််��အုၣ််��သးးတဖၣ််� တၢ််တူၢ််�လိာ််��မုာ််��အီၤၤ�လီၤၤ�, ဘၣ််�
ဆၣ််� တမ့ၢ််�တၢ််လၢၢအလိၣ််��ဘၣ််�.
မ့ ၢ်ယကမၤလိ သ့ ၣ်ညါအါထီ ၣ်သးလၢကျဲဒ် လဲၣ်.
မံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤအပှၤခၢၣ်စးတဖၣ် အိ ၣ်ဝဲ ဒၣ်လၢ ကတၢၣ်ပီ ၣ်တၢၣ်ပီ နတၢ်သးစဲ တဖၣ် ဒီးနဲၣ်ကျဲနၤဆူ တၢ်မၤလိ သီတၢ်မၤ တၢ်
ရဲ ၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် လၢမံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်အပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.
အံ မ့ (လ)- dli.apprenticeship@state.mn.us
ဆဲးကျိး- 651-284-5090 or 1-800-342-5354
နု ာ်လီ ၤကွ ၢ်- ApprenticeshipMN.com
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လံ ာ်ဘိ းဘၣ်ရၤလီ ၤအံ ၤ တၢ်ဟ့ ၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူ ၣ်လၢာ်စ့ ၤ ဒ် တၢ်တမံ ၤလၢ အပာ်ဃုာ်လၢ USDOL စ့ တိ ာ်ပာ်အပူ ၤအသိ း လၢကမၤစၢၤတၢ်မၤအါထီ ၣ် ပှၤ
မၤလိ သီတၢ်မၤလၢအဆဲ းလီ ၤအမံ ၤ လၢမံ ၣ်နံ ၣ်စိ ထၣ်အပူ ၤန့ၣ်လီ ၤ.

