Unicode

ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးကိုကကညဲ့့်တဲ့သူတတွေအတွေက့်.org / .com ဝက့်ဘ့်ဆိုက့်ကိုမည့်သမ
ူ ဆိုဖန့်တီီးနင
ို သ
့် ည့်။
မည့်သူမဆို Wikipedia တွေငတ
့် င့်နင
ို သ
့် ည့် ထိုတကက
ငဲ့စ
့် တမ့်ီး / စ တမ့်ီးမ ီးကို တကကသိုလ့်မ ီး
ဲ့
သစ
ို ဲ့ တ ီး တင့်ပပ န့်မှ ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးမှထိုတ့်ယူထ ီးတသ ကိုီးက ီးခ က့်မ ီးကို တကကသိုလ့်ပည ရှင့်
မ ီးကလက့်မခံပါ။
စနက
့် ဲ့ လီီးမငဲ့တ
့် ကကသိုလ့်သည့်အပပည့်ပပည့်ဆိုင့်

တကကသိုလ့်အိုပ့်စိုပဖစ့်ပပီီးအစိုီး နှငမ
့် ံိုတင့်ထ ီး
ဲ့့် ှတပ

တသ ဌ နခွေမ ီးရှသည့်
၁ / ဆွေစဇ
့် လန့်
၂ / ကတမဘ ဒီီးယ ီး
3 / Niue
4 / ပ တသျှအတန က့်အင့်ဒီးီ စ့်
၄ / လိုက့်တဘီး ီီးယ ီး
5 / ဆိုမ လီယ 6
/ တူ ကီ နှငအ
ဲ့့် တမ ကန့်ပည တ ီးဌ နမှတ်ပုံတင် California Foreign Credential Evaluations
(California FCE)သည့်စနက
့် ဲ့ လီမန့်ဒဂ
ီ ီမ ီးကိုအတမ ကန့်ဒဂ
ီ ီနင
ှ ည
ဲ့့် ီမျှသည့်ဟိုမှတ့်ပံိုတင့်ခဲ့သည့်။

ပ တသျှအ ည့်အခ င့်ီး၏တစ့်စတ့်တစ့်ပိုငီး့် ပဖစ့်တသ Institute of Management Specialists-UK
, Institute of Manufacturing UK မှလည့်ီးစနက
့် ဲ့ လီမင့်တကကသိုလ့် အ ည့်အခ င့်ီးမ ီးကို
အသအမှတ့်ပပြုသည့်။
STC နည့်ီးပည တကကသိုလ့်သည့်စနက
့် ဲ့ လီမန့်တကကသိုလ့်အိုပ့်စို၏အဖွေွဲ့ဝင့်ပဖစ့်သည့်။

ကသစတကတီးလ NSW အစိုီး နှငအ
် ာအင့်ဂ င့်နယ
ီ ပည တ ီးအဖွေွဲ့အစည့်ီးမ ီးအသင့်ီး
ဲ့့် ပပည်ပပည်ဆုံငရ
(IFEES) တွေငမ
့် ှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးတသ The Institution of Professional Engineers Myanmar
၏အဖွေွဲ့အစည့်ီးသည့်စနက
့် ဲ့ လီမင့်တကကသိုလ့်နင
ှ ့်ဲ့ STC
နည့်ီးပည တကကသိုလ့်မှ ရှတသ ဘွေွဲ့မ ီးကိုလည့်ီးအသအမှတ့်ပပြုသည့်။

ကသစတကတီးလ အစိုီး ၏ AISC တွေငမ
့် ှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးတသ IQY နည့်ီးပည တက လပ့်သည့်
စင့်က ပူအင့်ဂ င့်နယ
ီ နည့်ီးပည အင့်စတီက ြုွဲ့ နှငဲ့့် The Institution of Professional Engineers
Myanmar၏တ
ပဖစ့်သည့်။

ီးဝင့်ခွေငပဲ့့် ပြုထ ီးသညဲ့့်သင့်တန့်ီးစင့်တ ပတ

့်ဖက့်ရှငန
့် ယ့်အင့်ဂ င့်နယ
ီ မ ီးအဖွေွဲ့၏

ပမန့်မ နင
ို င
့် တ
ံ ွငပ
် ိုဂဂလကတကကသိုလ့်နင
ှ တ
ဲ့့် က လပ့်တက လပ့်မ ီးမှတ့်ပံိုတင့်ပခင့်ီးဥပတဒမရှပါ။
သူတက
ို ဲ့ ိုယ့်သူတတက
ို ဲ့
က သိုလ့်မ ီးဟိုအမည့်တပီးထ ီးတသ အဖွေွဲ့အစည့်ီးမ ီးသည့်အမှနတ
့် ကယ့်တွေငစ
့် ီီး
ပွေ ီးတ ီးလိုပ့်ငန့်ီးလိုငစ
့် င့်မ ီးကို အသံိုီးပပြု၍ နင
ို င
့် ပံ ခ ီးတကကသိုလ့်မ ီးမှကိုယ့်စ ီးလှယ့်မ ီး
/အပဖစ့်တဆ င့် ွေ က့်တနကကသည့်။
IQY Technical College သည့်Australiaကသစတကတီးလ တွေတ

ီးဝင့်မှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးပါသည့်။

ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို ဲ့
ကသစတကတီးလ တွေင့် RTO အပဖစ့်မလိုပက
့် ိုငတ
့် သ ့်လည့်ီးကျွနပ
့်ို ့်တို၏
ဲ့
ကိုယ့်ပိုငဒ
့် ပ
ီ လိုမ မ ီးကိုတ
IQY ပတ

ီးဝင့်လိုပ့်ပိုငခ
့် ွေငရ
ဲ့့် ှသည့်။

့်ဖက့်ရှငန
့် ယ့်ဒပ
ီ လိုမ မ ီးကို Bachelors level တွေငတ
့် ီးဆွေထ ီးပပီီး IQY Master

Diplomas မ ီးကို Masters degree level တွေငတ
့် ီးဆွေထ ီးသည့်။
ဘွေွဲ့မ ီးကိုထိုတ့်တပီး န့်ကျွနပ
့်ို ့်တိုသည့်
St Clements တကကသိုလ့် / STC Technological
ဲ့
Unversity နှငပ
ဲ့့် ူီးတပါင့်ီးလိုပ့်တဆ င့်သည့်။

အသအမှတ့်ပပြုပခင့်ီးအကယ့်၍ သင့်သည့်တဒေါ်လ ၁၀၀,၀၀၀ တပီး၍
ကသစတကတီးလ ီးဘွေွဲ့ ရှပါကအသအမှတ့်ပပြုအ ည့်အခ င့်ီးကိုသင့် ရှသည့်။သုံသသာ်
ို့
ကသစတကတီးလ အပမတမ့်ီးတနထိုငခ
့် င
ွေ ဲ့့် ီဇ
မရှပအလိုပ့်လိုပ့် န့်တ

လိုလျှင့် IELTS သပြေ မည့် PR

ီးဝင့်အခွေငအ
ဲ့့် တ ီးမရှပါ။

အသအမှတ့်ပပြုအ ည့်အခ င့်ီး၏အဓပပ ယ့်ကဘ လ ။
ဝါရှငတ
့် န့်Accord IEA သတဘ တူညီခ က့် (အပပည့်ပပည့်ဆိုင့်
သည့်အပပည့်ပပည့်ဆိုင့်
သ

အင့်ဂ င့်နယ
ီ မဟ မတ့်မ ီး)

အင့်ဂ င့်နယ
ီ မ ီးအတွေက့်ဒဇ
ီ ိုငီး့် ပပြုလိုပ့်ထ ီးသည့် ယခို Covid 19

ာင်န
ို င
့် တ
ံ က ခ ီီးမ ီးနှငန
့်ဲ့ ယ့်နမတ့်မ ီးအ ီးလံိုီးပတ်သွေ ီးပပီ။
ို့ င

ဝါရှငတ
့် န့်သတဘ တူညီမှုကိုအမှနတ
့် ကယ့်ဘယ့်လိုအသံိုီးပပြုမလ။

Covid 19
က ကွေယ့်တဆီးကိုတီထွေငခ
့် ဲ့နင
ို င
့် အ
ံ ီးလံိုီး၏စက့်မှုလိုပ့်ငန့်ီးမ ီးနှငစ
ဲ့့် ီီးပွေ ီးတ ီးလိုပ့်ငန့်ီးမ ီးပပန့်လည့်န
လန့်ထူလ လျှငသ
် သာ်မှနင
ို င
့် အ
ံ ီးလံိုီးသည့်မမတ၏န
ို ဲ့ င
ို င
့် သ
ံ ီးမ ီးနှငတ
့် ူမ ီးအ ီးအလိုပ့်အကို
ဲ့့် နထိုငသ
င့်တပီးပခင့်ီးကိုအ ရံိုစိုက့်မည်ပြေ််သပြေင်ို့ ဝါရှငတ
့် န့်သတဘ တူညီခ က့်အ အသအမှတ့်ပပြု
အ ည့်အခ င့်ီးမ ီး၏စစ့်မှနတ
့် သ အက ြုီးတက ီးဇူီးကိုမည့်သညဲ့့်အခ န့်တွေင့် ရှမည့်နည့်ီး။

အသအမှတ့်ပပြုပခင့်ီးနှငန
ို င
့် တ
ံ က အသအမှတ့်ပပြုပခင့်ီးစသည့်တထက့်
ို ဲ့
သင့်၏အနီီးကပ့်အန ဂတ့်ကို
ဲ့့် င
ဆံိုီးပဖတ့် န့်အတ ီးကကီီးသည့်။
ဘ ပဖစ့်လလ
ို ဲ့ ဆိုတတ ဲ့အလိုပ့်ရှငတ
့် တွေကစ

ွေ က့်စ တမ့်ီးတတွေထက့်သငဲ့့် စစ့်
့် ဲ့အ ည့်အ
ဲ့ မှနတ

ခ င့်ီးတတွေအတွေက့်လခတပီးလမဲ့့်မယ့် ။

Zawgyi One
ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးကိုၾကညဲ့္္တဲ့သူတ္ကတအကတက္.org / .com ဝကဘ္ြုကကြုမည္သူမဆဖ
ို န္ီးီ နင
ို သ ည။္ မည္သူမဆို Wikipedia
ကတင္ငြု္ ငသ ည္ ထိုတေၾက ငဲ့္္စ တမ္္ီး / စ တမ္္ီးမ့် ီးကို တကၠသိုလ့် ီး သိုေစ တ္ ီး
တင္္ ပ န မ ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးမွေထတ
ို ယ ူထ ီးတ္သ ကိုီးက ီးခ့်က့် ီးကို တကၠသိုလည
ပ
ွေ င္ မ့် ီးကလကခံပါ။
စနေကလီီးမငဲ့္တ
္ ကၠသိုလသညအ ျ ပည္္ ပည္္ြုငရ တကၠသိုလအြုပစြု္ ဖစၿပီီးအစိုီး ႏ္ွေင္
ွေ ပံြုတင္ ီးတ္သ ဌ နပခမ့် ီး ွေ သည္
ဲ့ ္မတ
၁ / ကဆစဇ လန္
၂ / တကမၻ ဒီီးယ ီး
3 / Niue
4 / ၿ တသၽွေတအန ကအင္ီးီ စ္
၄ / လက
ို ္တ္ဘီး ီီးယ ီး
5 / ဆမ
ို လီယ 6
/ တူ ကီ ္ႏ္ွေင္
ဲ့ ္တအမ ကနပည တ္ ီးဌ နမွေတပံြုတင္ California Foreign Credential Evaluations (California
FCE)သည္စနေကလမ
ီ န္ဂ
ီ မ
ီ ့် ီးကိုတအမ ကန္ဂ
ီ ီႏ္ွေင္
ီ ၽွေသည္ဟြုမွေတပံြုတင္သည္
။
ဲ့ ္ညမ
ဲ့
ၿ တသၽွေအ ည္အခ့်င္္ီး၏တစစတ္စပြုင္္ီး္ ဖစ္တ္သ Institute of Management Specialists-UK , Institute of
Manufacturing UK မွေလည္္ီးစနေကလမ
ီ င္ကၠသိုလ္ အ ည္အခ့်င္္ီးမ့် ီးကို အသအမွေတ္
္ ပဳသည္။
STC နည္္ီးပည တကၠသိုလသည္စနေကလမ
ီ န္ကၠသိုလအြုပစြု၏အပဖ႕ဝင္္ ဖစသ ည္။

ၾသတစၾတီးလ့် NSW အစိုီး ႏ္ွေင္
့် ယ
္ီ ပည တ္ ီးအပဖ႕အစည္္ီးမ့် ီးအသင္္ီး (IFEES)
ဲ့ ္အ ပည္္ ပည္္ြုငရ အငဂင
ကတငတ
မ ပံြုတင္ ီးတ္သ The Institution of Professional Engineers Myanmar
၏အပဖ႕အစည္္ီးသည္စနေကလီမင္ကၠသိုလ္္ႏ္ွေင္
ဲ့ ္ STC
နည္္ီးပည တကၠသိုလမ

ွေ တ္သ ကဘ႕မ့် ီးကလ
ို ည္္ီးအသအမွေတ္္ ပဳသည္။

ၾသတစၾတီးလ့်အစိုီး ၏ AISC ကတငတ
မ ပံြုတင္ ီးတ္သ IQY နည္္ီးပည တ္က လပသ ည္
စငက ပူအငဂင
့် ယ
္ီ နည္္ီးပည အငစတီက႕ႏ္ွေ
့် ဳ င္
ဲ့ ္ The Institution of Professional Engineers
Myanmar၏တ

ီးဝင္ငင
္ ္
ဲ့ ္္ ပဳထ ီးသညဲ့္္သင္န္္ီးစင္ တပ

္္ဖကရမငယ
္ အ ငဂင
့် ယ
္ီ မ့် ီးအပဖ႕၏္ ဖစသ ည္။

္ မန နင
ို ကငံ တငပြုဂၢလကတကၠသိုလ္္ႏ္ွေင္
ဲ့ ္တ္က လပ္တ္က လပ့် ီးမွေတပံြုတင္္ ခင္္ီးဥတပဒမ ွေ ပါ။
သူတိုေကိုယသူတိုေတကၠသိုလ့် ီးဟိုအမည္တ္ပီးထ ီးတ္သ အပဖ႕အစည္္ီးမ့် ီးသည္အမွေနက
္ ယ္ယ္ငစီးီ ပပ ီးတ္ ီးလိုပငန္
္ီးလိုငင
စ ့် ီးကို အသံိုီး္ ပဳ၍ နင
ို ္
ငံ ခ ီးတကၠသိုလ့် ီးမွေကိုယစ ီးလွေယ့် ီး /အ ဖစ္တ္ဆ င္ငက
ရ ္တ္နၾကသည္။

IQY Technical College သည္Australiaၾသတစၾတီးလ့်ကတတ

ီးဝငတ
မ ပံြုတင္ ီးပါသည္။

ကကၽန္္ိုပ္ ြုေသည္ၾသတစၾတီးလ့်ကတင္ RTO အ ဖစလိုပက ြုင္တ္သ ္္လည္္ီးကကၽန္္ပ
ို ္ ြုေ၏
ကိုယပြုငပ
္ီ လိုမ မ့် ီးကိုတ
IQY တပ

ီးဝငလ ြုပပြုင္ငင
္ ္
ဲ့ ္ ွေ သည္။

္္ဖကရမငယ
္ ပ
္ီ လိုမ မ့် ီးကို Bachelors level ကတင္တ္ ီးကဆထ ီးၿပီီး IQY Master Diplomas မ့် ီးကို

Masters degree level ကတင္တ္ ီးကဆထ ီးသည္။ ကဘ႕မ့် ီးကထ
ို ိုတ္တ္ပီး နက ကၽန္္ိုပ္ ြုေသည္ St Clements
တကၠသိုလ္ / STC Technological Unversity ္ႏ္ွေင္
ဲ့ ္ပူီးတ္ပါင္္ီးလိုပ္တ္ဆ ငသ ည။္

အသအမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီးအကယ္၍ သငသ ည္တ္ဒၚလ ၁၀၀,၀၀၀ တ္ပီး၍
ၾသတစၾတီးလ့် ီးကဘ႕

ွေ ပါကအသအမွေတ္္ ပဳအ ည္အခ့်င္္ီးကိုသငရ ွေ သည္။သိုတေသ ္္

ၾသတစၾတီးလ့်အ မတမ္္ီးတ္နထိုင္ငင
္ ္
ဲ့ ္ ီဇ
မ ွေ ပအလိုပလ ြုပရ န္

လလ
ို ၽွေင္ IELTS တ္္ ဖ မည္ PR

ီးဝငအ ပခငဲ့္္တအ ီးမ ွေ ပါ။ အသအမွေတ္္ ပဳအ ည္အခ့်င္္ီး၏အဓပၸ ယကဘ လ ။

ဝါ ွေ ငန
္ ္Accord IEA တသဘ တူညီခ့်က္ (အ ပည္္ ပည္္ြုငရ အငဂင
့် ယ
္ီ
မဟ မတ့် ီး)
သညအ ျ ပည္္ ပည္္ြုငရ အငဂင
့် ယ
္ီ မ့် ီးအကတက္ီဇိုင္္ီး္ ပဳလိုပ္ ီးသည္ ယခို Covid 19
တ္ၾက င္္ ဲ့နင
ို တ
ငံ က ခ ီီးမ့် ီးႏ္ွေင္
ဲ့ ္နယ္မတ့် ီးအ ီးလံိုီးပယ္တသ ီးၿပီ။
ဝါ ွေ ငတ
္ နသဘ တူညီမႈကိုအမွေနက
္ ယဘယလြုအသံိုီး္ ပဳမလ။

Covid 19
က ကကယ္တ္ဆီးကိုတီကထင္နဲ့ င
ို အ
ငံ ီးလံိုီး၏စကႈလိုပငန္္ီးမ့် ီးႏ္ွေင္
ဲ့ ္စီီးပပ ီးတ္ ီးလိုပငန္္ီးမ့် ီး္ ပနလည္္ လန္ူလ လၽွေ
င္တ္သ ္္မွေနင
ို အ
ငံ ီးလံိုီးသည္မတေ
ို ၏နင
ို သ
ငံ ီးမ့် ီးႏ္ွေင္
ဲ့ ္တ္နထိုငသ ူမ့် ီးအ ီးအလိုပအကိုင္တ္ပီး္ ခင္္ီးကိုအ ႐ုံံိုစိုကည္
္ ဖသျ ဖင္္ ဲ့ ဝါ ွေ ငတ
္ နသဘ တူညီခ့်ကအ အသအမွေတ္္ ပဳ
အ ည္အခ့်င္္ီးမ့် ီး၏စစမန္တ္သ အက့်ီးတ္က့်
ဳ
ီးဇူီးကမ
ို ည္သညဲ့္္အခ့်န္ န္ငရ ွေ မည္္ည္္ီး။
အသအမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီး္ႏ္ွေင္
ို တ
ငံ က အသအမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီးစသည္္ြုေထကသင္၏အနီီးကပအန ဂတကြုဆံိုီး္ ဖတရ
ဲ့ ္နင
တနအ ီးႀကီီးသည္။ ဘ ္ ဖစလ ြုေလဆိုတ္တ အ
္ ဲ့ ည္အ
ဲ့ လိုပရမင္တ္ကတကစ င္ရကစ တမ္္ီးတ္ကတထကသငဲ့္္ စစ
ဲ့ မနအ
ခ့်င္္ီးတ္ကတအကတကလတခပီးလမဲ့္္မယ္ ။
English
For the people who just look as Wikipedia
Wikipedia/ .org/ .com such website can be created by anyone. Anyone can post in Wikipedia
This is why to write and present the thesis/ term papers at the universities, the references drawn
out from Wikipedia is not accepted by the university academics.
St Clements University is International University Group which has the branches registered with the
Governments of
1/Switzerland
2/Cambodia
3/Niue
4/British West Indies
4/Liberia

5/Somalia
6/Turkey
and US Department of Education registered California Foreign Credential Evaluations (California
FCE) also assesses St Clements degrees as equivalent to US degrees.
The Institute of Manufacturing/ The Institute of Management Specialists which are part of British
Qualifications also recognize St Clements University Qualifications.
STC Technological University is member of St Clements University Group.

The Institution of Professional Engineers Myanmar, registered with NSW Government of Australia
and Member of International Federation of Engineering Education Societies (IFEES) also accredits the
degrees issued by St Clements University and STC Technological University.
IQY Technical College registered with AISC of Australian Government is Authorized Training Centre of
Singapore Institute of Engineering Technologists and The Institution of Professional Engineers
Myanmar.
There is no Private University and Tertiary Colleges Registration law in Myanmar.
All the organizations which have named themselves as Universities are actually operating with the
business licenses and act as Representative / Agents of Foreign Universities.
IQY Technical College is legally registered in Australia although we do not operate as RTO in
Australia, we possess the legal right to award our own diplomas.
IQY Professional Diplomas are designed at Bachelors degree level and IQY Master Diplomas are
designed at Masters degree levels.
To issue the degrees, we co-operate with St Clements University/ STC Technological Unversity.

Accreditation and Recognition

If you pay$100,000 and you get Australian degree, you got the accredited qualification.
But if you want to get Australian Permanent Resident Visa, you must sit IELTS
Without PR, no legal right to work .
What is meaning of Accredited Qualification
Washington Accord of IEA (International Engineering Alliances) is designed for International Mobility
of Engineers
Now Covid 19 stops all international travels and borders. What will be real usage of Washington
Accord?

Even if Covid 19 vaccine has been developed, the recovery of the industries and businesses of all
countries will be long term. In this case, all countries will focus on giving the jobs to their own
citizens and residents and when the real benefit of accredited qualifications under Washington
Accord will be acquired?

It is important for you to decide your near future rather than too much concerning Accreditation/
International Recognition etc.
Because the employers will pay you for your real skills rather than your papers

