
 

လကူက ြီးပညာရ ြီးအတကွ ်ဖ  ို့တရ်  ို့သ ်ISD ရ  ြီး (Fort Worth ISD Office of Adult Education, OAE) နငှ ့် တာြီး န ို့် ရကာငတ်  လကူက ြီး ပညာရ ြီးနငှို့ ်

စာတတရ်  ာကရ် ြီး ပူြီးရပ ငြ်ီး အဖွ ွဲ့အစညြ်ီး (Tarrant County Adult Education & Literacy Consortium, TCAELC) သည့် အခ ြေြေံ စမွ့််းရည့်မ  ်း 

 မြှင ့်တင့်ရန့် အ ်းထတု့်ခနသည ့် လကူက ်းမ  ်းက  ုလူကက ်းပည ခရ်းမှတစ့်ဆင ့် လပု့်ပ ုင့်ြေွင ့်ခပ်း ြေင့််း ြင ့် ကျွန့်ပု့်တ ု   လူ  ခ  င့်အြွ ွဲ့အစည့််း၏ 

ခလ လ သင့်ယမူှု လ ုအပ့်ြေ က့်မ  ်းက  ု ြည ့်ဆည့််းခပ်းရန့်နငှ ့် ၎င့််းတ ု  ၏  ဝတစ့်ခလ  က့် ဆက့်လက့် ခလ လ သင့်ယခူနမှုက ု အ ်းခပ်း မြှင ့်တင့်ရန့် 

ကတ  ပြုထ ်းပါသည့်။ 

သင့်ရ ု ်းအ ်းလံ်ုးက  ုမည့်သမူဆ  ုအ ပည ့်အဝ အြေမ   ခလ လ သင့်ယနူ ငု့်ပပ ်း တ ်းရန  ့်ခက င့်တ တစ့်ဝှမ့််း ခနရ မ  ်းစ ွတငွ့် ြွင ့်လစှ့်ထ ်းပါသည့်။ 

ကျွန့်ပု့်တ ု  ၏ အစ အစဉ်တငွ့် ခက  င့််းသ ်းအ ြစ့် အပ့်နှရံန့် ညွှန့်ကက ်းြေ က့်မ  ်းက  ုကျွန့်ပု့်တ ု  ၏ ခက  င့််းအပ့်နှမံှု လပု့်ငန့််းစဉ်မ  ်း စ မ က့်န ှသ ု   

သ ွ်းခရ က့်ြတ့်ရှုပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E S L  သင်တ န်ြီး  
အင်္ဂလ ပ့်  သ စက ်းက  ုဒတု ယ   သ စက ်းအ ြစ့် သင့်ယူလ သု ူ

လကူက ်းမ  ်းအတကွ့်။ 

ကျွ  ်ြီးကျ င် ပပ ြီးသာြီး  

သူ ျာြီးအတွက်  E S L  

မ ြေင့်န ငု့်ငတံွင့်  ွ ွဲ့ရရှ ြေ  ပပ ်း အင်္ဂလ ပ့်စက ်း 

ခက င့််းစွ ခ ပ တတ့်သမူ  ်းအတကွ့် အင်္ဂလ ပ့်  သ စက ်း သင့်တန့််းမ  ်း။  

အင်္ဂလ ပ့်  သ စက ်း သင့်ကက ်းပ ု  ြေ ြေ က့်မ  ်းအ ပင့် အလပု့်ရရှ ရန့် 

 ပင့်ဆင့် ြေင့််းနငှ ့်  ွ ွဲ့ နငှ ့် အဆင ့်တခူသ  ပည အရည့်အြေ င့််းရရှ ခအ င့် 

ပံ ပ ်ုးခပ်းပါမည့်။ 

H S E  အတန်ြီး  

အထက့်တန့််းခက  င့််းနငှ ့် အဆင ့်တူ  ွ ွဲ့က  ုရရှ လ သုည ့် လကူက ်းမ  ်းအတကွ့်။ 

အလ ပ်အက  င်  

အစ အစဉ် ျာြီး  

အြေမ   အလပု့်အက ုင့် သင့်တန့််း အစ အစဉ်မ  ်းတငွ့် ပါဝင့်သည့်မှ - လုပ့်ငန့််း 

ယ ဉ်ခမ င့််းလ ုင့်စင့်၊ ခဆ်း က့်ဆ ငု့်ရ  ဧည ့်ကက ြုရုံ်းနငှ ့် ခဆ်း က့်ဆ ငု့်ရ  

ကဒု့်သတ့်မတှ့် ြေင့််းနငှ ့် ခငခွတ င့််းြေံ ြေင့််း၊ ခထ က့်ြေံြေ က့် လက့်မတှ့်ရ 

ခသ်ွးခြ က့်ပည ရှင့်၊ ခထ က့်ြေံြေ က့်လက့်မတှ့်ရ သနူ  ပြုအက၊ူ 

စက ်း ပန့်/  သ  ပန့်နငှ ့် အ ြေ ်းအရ မ  ်း။ 

အခ  ို့ သငယ်နူ  ငရ်သာ လကူက ြီး ျာြီးအတကွ ်အန်ွလ  ငြ်ီး သငတ်န်ြီး ျာြီး 

စတင့်ရန့် လင ့်ြေ့်က  ုနှ ပ့်ပါ။ 

 
https://forms.gle/MDfe8WARCj
vEeYWP6 
 

ခန က့် ထ ပ့်  အ ြေ က့် အ လ က့်  

 သင့်တန့််းအ ်းလံု်းက  ုအွန့်လ ငု့််းမှ 

ပ ု  ြေ ပါသည့်။ 

 မ တ့်ခဆ ွသငူယ့်ြေ င့််း သ ု  မဟတု့် 

မ သ ်းစုဝင့်က  ုရည့်ညွှန့််းပါ။ 

 စ သင့်နစှ့်တစ့်ခလ  က့်လံ်ုး သင့်တန့််းမ  ်း 

ြွင ့်လစှ့်ထ ်းပါသည့် 

 သင့်တန့််းက  ုသင ့်အ မ့်မှပင့် 

သက့်ခသ င ့်သက့်သ  တက့်ခရ က့်လ ကု့်ပါ။ 

ဖ န်ြီး  817.402.7555 

အ ြီးရ ြီးလ ်  ael@workforcesolutions.net 

အချကအ်လက ် www.fwisd.org/AdultEd 

https://forms.gle/MDfe8WARCjvEeYWP6
https://forms.gle/MDfe8WARCjvEeYWP6

