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ဆယတ်န််းအ ောငပ်  ်းတက္ကသ ိုလဝ်ငခ်ွင့််အ  ောကထ်ော်း ိိုသမူ ော်းသတပိ ြုရန်+CDM တက္ကသ ိုလ ်

ဆရာမ ာျားအစအီစဥ် 

ဆယ်တန််းအ ောငပ်  ်းတက္ကသ ိုလ်ဝငခ်ွင့််အ  ောက်ထော်း ိိုသမူ ော်းသတိပ ြုရနမ် ော CDMမ ို ်အသော 

 ညောအရ်းဝနထ်မ််းမ ော်းကဖငွ့််  စ်အသောမညသ်ည့််တက္ကသ ိုလ်ဝငခ်ွင့််/တက္ကသ ိုလ်သငတ်န််းကိိုပ ညသ်ူ ့်

 စိို်းရက သမိ တ်ပ ြုမညမ်ဟိုတ် ါ။ 

ထိို ့် တူစစ် ောဏော ိိုငမ် ော်းကိိုအငအွ ်းဖွင့််  စ်အသော ိုဂ္ဂ ိကအက ောင််းမ ော်း၊နိိုငင်ပံခော်းမ  ောဖွင့််အသော

အက ောင််းမ ော်း အ ေါ် ပ ညသ်ူ ့် စိို်းရ၏သအ ောထော်းကိိုမသရိအသ်း ါ။ 

ဆယ်တန််းအ ောငပ်  ်းတက္ကသ ိုလ်ဝငခ်ွင့််အ  ောက်ထော်း ိိုသမူ ော်း အနပဖင့်် အပခ အန ရ ်ရ ်ကိို

အစောင့််ဆိိုင််းသင့််သည။် 

မမန်မာန ိုငင်ရှံ ကက္ ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတကွ္က်နဦွျားကတာ်လနှ်ကရျားက ာက္က်္မူပြုအကရျားကပေါ်ပညာကရျားအစီအစဥ် 

 

Covid 19 နငှ့်် နနွေဦးနတြောလ်ှနန်ရးန က္ြောင့််ပညြောနရးရပ်ဆ ိုငး်နနသည့််မြနြ်ြောန ိုငင်တံဝှြ်း 

နက္ ြောငး်သြေားြ ြေားက္ ိုနနွေဦးနတြော်လှနန်ရးတ ိုက်္ပွေွဲဝင ်The Institution of Professional Engineers 

Myanmar (IPEM) ၏ပညြောနရးယူနစ်မြစ်သည့််IPEMTU Degree College သည်အွေနလ် ိုငး်အခြွဲ့် သ 

စန တလ ြှ တ ိုက်္ရ ိုက်္သငြ်ည။် 

အငတ်ြောနက်္ရန ိုငန်သြောနနရြောတွေငအ် းနြးပ ို ့်နသြော Study Support Link ြ ှDownload ဆွေွဲပါ။ 

လံိုမခံြုံနရးအရ သစန တလ အနမခစ ိုက်္သငတ်နး်ြ းက္ ိုအ းနြးမြင့််သြောဆက်္သွေယ်ခွေင့််မပြုံြည်။ 

မြနြ်ြောန ိုငင်ရှံ ြည်သူတစဦ်းတစ်နယြောက်္က္ ိုြည်သည့််နည်းနငှ့််ြျှဆက်္သွေယ်ခွေင့််ြမပြုံပါ။ 

ဆယ်တန််းအ ောငပ်  ်းတက္ကသ ိုလ် ညောသင ်ိိုသမူ ော်းသညအ် ောက် ါ င့််တွငမိ်မိတိို ့်ဝါသနော ါရော 

Engineering/ Arts/Science/Business Studies/ Law/Basic Medical Knowledge/ 

Agriculture/Information Technology/Vocational Education/Vocational 

Studies/Language/Rural Development Studies/Teacher Education စသညတ်ိို ့်ကိို 

ဆယ်တန််း မ တ်မ ိို  ဲွန ်ိိုင််းသငန်ိိုငသ်ည။် 

www.justiceformyanmarpeople.org/alternativeeducation.htm 

http://www.justiceformyanmarpeople.org/alternativeeducation.htm


အနဦွ်းအတော်  နအ်ရ်းတိိုက် ွဲဝင ်The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM)  

၏ IPEMTU Degree College (Australian Business Name Registration) ၏ 

Diploma/Bachelors  ွဲွဲ့မ ော်းရ ိိုကအ ောက် ါ င့််တွငစ်ောရင််းသငွ််း ါ။ 

CDM အထောက်ခံအသောဆယ်တန််းအ ောငပ်  ်းအက ောင််းသော်းမ ော်း ပဖစ်CRPH/NUG 

 စိို်းရ ညောအရ်းဌါနသိို ့်စောရင််းအ ်းမည။်အက ောင််းသော်း/CDM ဆရောစောရင််းကိို  သစန တလ  

အနမခစ ိုက်္သငတ်နး်ြ းက  သစန တလ တွငထ်နိ််းသမိ််းသည်။ 

 

အက ောင််းသော်းမ ော်းစောရင််းအ ်းရန ်

https://www.emailmeform.com/builder/form/7v9gZFxa3r6hz4lf4R4WJAn 

 

IEMTU Degree College သည်အွေနလ် ိုငး်အခြွဲ့်သငသ်ည်။အစတနောရ ိ ါက CRPH/NUG/CDM 

ဆရောမ ော်းကိိုမမိိ စ  စဥ်ပဖင့််တိိုက်ရိိုက် ှူဒါန််းရန၊် IEMTU Degree College သည်မည်သည့််အငအွ က်း 

ကိိုတောဝနခ်ံမညမ်ဟိုတ်။ 

 

CDMဝငတ်က္က သ ိုလ်ဆရောမ ော်းသညC်DM အထောက်ခအံသောဆယ်တန််းအ ောငပ်  ်းအက ောင််းသော်းမ ော်း 

ကိို  

www.justiceformyanmarpeople.org/alternativeeducation.htm 

ကိို်းကော်းပ  ်းအွေနလ် ိုငး်သင ်ိိုကအ ောက် ါ င့််တငွစ်ောရင််းအ ်းရန ်

https://www.emailmeform.com/builder/form/8BN0d39d1Y1VU 

 

ဆရော၏ ရည် ခ င််းန င့် ်ခ က်  က်အ ေါ် မူတည်၍  ွန ်ိိုင််းအက ောင််းသော်းအ ်း ိမ့််မည်။ 

ဆရော၏ ံိုပခံြုအရ်း တွက်  ်းအမ်း ်သိို ့်မဟိုတM်essengerကိိုသောသံို်း၍အက ောင််းသော်းကိိုဆက်သွယ်သင့် ်

သည်။ 

 ကယ်၍အက ောင််းသော်းကိိုယံို ကည်ပ  ်း ှူဒါန််းမှု က်ခံ ိို ါကထိို  ှူအငကိွို က်ခံရရ ိရန၎်င််းတိို ့်န င့်ဆ်က် 

သွယ်ပခင််းသည် တွကမ်ိမိဖါသော ံိုပခံြုအရ်း တွကပ်ခင့််ခ ိနရ်မည်။ 

https://www.emailmeform.com/builder/form/7v9gZFxa3r6hz4lf4R4WJAn
http://www.justiceformyanmarpeople.org/alternativeeducation.htm
https://www.emailmeform.com/builder/form/8BN0d39d1Y1VU


ဆရော၏ ခ က်  က်မ ော်းကိို CDM အက ောင််းသော်းမ ော်းကိိုသင ်ကော်းအနအသော CDM 

 အထောက် ကူပ ြုဆရော ပဖစ် CRPH / NUG သိို ့်အ ်း ိို ့် ိမ့််မည်။ 

CRPH / NUG သည်ဆရောကိိုဆက်သွယ်ပ  ်းသင့် ်ော်းအငအွ က်းအထောက် ံ့်မှုအ ်းရနသ်ည် CRPH / NUG၏ 

ကိစစသောပဖစ်သည်။ ကျွန်ို ်တိို ့် IPEMTU ဒ ဂ္ရ အကော ိ ်သည်အငအွရ်းအ က်းအရ်းကိစစရ ်မ ော်း တွက်တော ၀ န ်

ယူမည်မဟိုတ် ါ။ 

ဆရော၏သတင််း ခ က်  က်မ ော်းကိို သစအ တ်း  ရ ိကျွန်ို ်တိို ့်၏အဒတောစနစ်တွင ်ံို ံိုပခံြုပခံြုသမ်ိ်းဆည််းထော်း ိမ့််မည်

၊ ၎င််းကိို စ  စဉ်၏အခါင််းအဆောင ်/ ည ိနှုငိ််းအရ်းမှူ်းကထိန််းခ ြု ်ထော်းသည်။ 

 


