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The International Vocational Training Courses of IQY Technical College are
based on Australian Packages. But IQY Technical College is neither registered
as RTO in Australia nor issue NRT Australia Qualifications.
We develop our own courses and learning system and co-operate with our
partnered colleges, universities and professional associations.
The learning resources may bear Australian Training Package unit numbers as
we make the reference to them but IQY’s own code numbers will be listed on
the transcripts. For example 599801- ACM40418 / 499803- BSBCRT501 etc to
convert Australian Training Package code number to IQY code numbers.

Courses

Study Area 1
IQY Professional Diploma 5999801/Advanced Diploma 4999801/Diploma
3999801/Certificate (2999801/1999801) Bachelor of Agri Business(BAB)
(STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Diploma in Agri Business(Animal Studies)
• Diploma in Agri Business(Production Horticulture) etc
Bachelor of Agribusiness
•
•

ACM20117 - Certificate II in Animal Studies

တိရိ စ္ဆာန်လလေ့လာလရေးလက်မှတ် II
•

AHC30616 Certificate III in Production Horticulture

သစ်သ်းဝလံ ထိုတလ
် ိုပ်မှုလက်မှတ်
•

Certificate in Wool Production

•

သိေးု လမေးထုတ်လုပ်မှုလက်မတ
ှ ်

•

AMP30815 Certificate III in Meat Processing (Retail Butcher)

အသောားပြြုပြင်ထတ
ု လ
် ြ
ု ်ပြင်ား (လက်လအ
ီ ရ ောင်ားဆင
ု )်
•

FBP30117 - Certificate III in Food Processing AND FBP30918 Certificate III in Wine
Industry Operations

အစ္ာေးလသာက်ထတ
ု ်လုပ်မလ
ှု က်မှတ်
•

Certificate in Animal Transportation

တိရိ စဆာန်သယ်ယူပိက
ို ို့

Study Area 2

ာင်ကရ်းလက်မှတ်

IQY Professional Diploma 5999802/Advanced Diploma 4999802/Diploma
3999802/Certificate (2999802/1999802) Bachelor of Career
Development(BCD)(STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Diploma in Career Development(Pathways to Further Study) etc
• Certificate in Skills Development
• ကျွမ်ေးကျင်မှုဖံွံ့ ဖဖိ ေးတိုေးတက်မှုလက်မှတ်
•
•
•
•

Maths/ Science/ Physics/Chemistry/Design & Technology/ Software Design
English
Legal System
Social Justice

• Certificate in Human Body System Studies
•

လခန္ဓ
ေ့ ာကိုယ်စ္နစ္်လလေ့လာလရေး

•
• PSP20218: Certificate II in Auslan.
•

• Certificate in Ecosystem Studies
•

လေဟစ္နစ္်လလေ့လာလရေးလက်မှတ်

Study Area 3
IQY Professional Diploma 5999803/Advanced Diploma 4999803/Diploma
3999803/Certificate (2999803/1999803) Bachelor of Creative Design(BCDS)
(STC Technological University)

The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Creative Design (Interior Design) etc
•

CUA30715 Certificate III (3) in Design Fundamentals

ဒဇိိုင်း် အက ြေြေံလက်မှတ်
•

CUA40715 Certificate IV in Design

ဒဇိိုင်း် လက်မှတ်
•
•
•

MSF40118 Certificate IV in Interior Decoration

•
•
•

Certificate in Textile

•

SHBBMUP002 Design and apply make-up Statement of Attainment

အတင််းပိိုင်း် အလှ

င် ြေင််းလက်မှတ်

အထည်အလိပ်လက်မတ
ှ ်

ဒဇိိုင်း် နှငမ
ို့် ိတ်ကပ်လက်မှတ်

Study Area 4
IQY Professional Diploma 5999804/Advanced Diploma 4999804/Diploma
3999804/Certificate (2999804/1999804) Bachelor of Health Wellbeing
Community (BHWC) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Health Wellbeing Community (Early Childhood)
etc
•

Certificate in Introduction to Health Service Business

•

ကျန်ေးမာလရေး ၀ န်လဆာင်မှုလုပ်ငန်ေးမိတ်ဆက်လက်မတ
ှ ်

•
•

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

အကစာပိိုင်း် ကကလ်းဘဝပညာကရ်းနှငက
ှု က်မှတ်
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မလ
•
•

CHC33015 Certificate III in Individual Support

တစ် ဦ်း ြေ င််းအကထာက်အပံို့လက်မှတ်

•

CHC42015 Certificate IV in Community Services

ရပ်ရာဝန်က

ာင်မှုမ ာ်းလက်မှတ်

•

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

•

အိုမင်ေးခခင်ေးအလထာက်အပံေ့လက်မှတ်

•

HLT33115 - Certificate III in Health Services Assistance

•

ကျန်ေးမာလရေးဝန်လဆာင်မှုမျာေးလက်မှတ်

•
•

SIS30315 Certificate III in Fitness

ကံို့ြေိိုငက
် ရ်းလက်မှတ်

Study Area 5
IQY Professional Diploma 5999805/Advanced Diploma 4999805/Diploma
3999805/Certificate (2999805/1999805) Bachelor of Infrastructure Energy
Construction (BIEC) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Infrastructure Energy Construction (Building
Construction) etc

Study Area 6
IQY Professional Diploma 5999806/Advanced Diploma 4999806/Diploma
3999806/Certificate (2999806/1999806) Bachelor of Innovative Manufacturing
Science (BIMS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Innovative Manufacturing Science (Interior
Design) etc

Study Area 7
IQY Professional Diploma 5999807/Advanced Diploma 4999807/Diploma
3999807/Certificate (2999807/1999807) Bachelor of Supply Chain Studies
(BSCS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Supply Chain Studies (Maritime Operations) etc

Study Area 8
IQY Professional Diploma 5999808/Advanced Diploma 4999808/Diploma
3999808/Certificate (2999808/1999808) Bachelor of Technology Business
Studies (BTBS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Technology Business Studies (Cyber Security)
etc
•

•
•

BSB30415 Certificate III in Business Administration

စ္ေးပ ေးလရေးအုပ်ချ ပ်မှုလက်မှတ်
FNS40217 - Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

စ္ာရင်ေးကိုငလ
် က်မှတ်
•

ICT30118 - Certificate III in Information, Digital Media and Technology

•

သတင််းအြေ က်အလက်, ဒဂ စ်တယ်မဒယာနှငန
ို့် ည််းပညာလက်မှတ်

Study Area 9
IQY Professional Diploma 5999809/Advanced Diploma 4999809/Diploma
3999809/Certificate (2999809/1999809) Bachelor of Hospitality and Tourism
Studies (BHTS) (STC Technological University)

The will be specialization streams such as
• Diploma in Hospitality and Tourism Studies (Hairdressing) etc
•

Form 140 Diploma in Tourism Management
ြေရ်းသာ်းလိုပ်ငန််းစမံြေနြေ
် ို့ မှုလက်မှတ်

•

Certificate in Work Practice

အလိုပ်အကလို့အက ငလ
ို့် က်မှတ်
•

FBP20217 - Certificate II in Baking

မိုနြ
် ို့ ိုတ်လက်မှတ်
•

SHB30115 - Certificate III in Beauty Services

•

အလှအပဝန်လဆာင်မှုမျာေးလက်မှတ်

•
•
•

SHB30416 Certificate III in Hairdressing.

ဆံပင်အလှခပ ခပင်ခခင်ေးလက်မှတ်
SHB60118 - Advanced Diploma of Intense Pulsed Light and Laser for Hair Reduction

လလဆာလရာင်ခခည်ခပင်ေးထန် Pulsed အလင်ေးန္ှငဆ
ံ င်ကိုလလ ာခ
ှ ်
ေ့် ပ
ေ့ ျလက်မတ

•

SIT20316 - Certificate II in Hospitality

•

ဧညေ့ဝ
် တ်ခပ ခခင်ေးလက်မှတ်

•

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

စ်းပာ်း ြစ် ချက်ခပ တ်လက်မှတ်

လအာက်ပ တိသည်
ု ေ့
ယနစ္်စ္ာရင်ေးခဖစ္်သည်။ ယနစ္်ကိုလရေးချယ်ရန်သင်တန်ေးညိန္င
ိှု ေး် လရေးမေးန္ှငတ
် င်ပ ။
ေ့် ိုငပ

သင်တန်ေးအာေးလံုေးကို Certificate, Diploma န္ှင ်ေ့ Advanced Diplomas မျာေးအတက်စ္စ္ဉ်လပေးထာေးပ သည်။

ပလရာ်ဖက်ရင
ှ န
် ယ်ဒပလိုမာသိမဟု
ု ေ့ တ်ဘရ
ွံ့ ရှရ
ိ န်အတက် IQY သင်တန်ေး၏သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ အင်ေျင်နယာသို ေ့

မဟုတ် သတင်ေးအချက်အလက်နည်ေးပညာသိမဟု
ု ေ့ တစ္
် မံခနခ
် ေ့ မှုဘာသာရပ်မျာေးကိုလလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။

The followings are the list of units. Consult with the course co-ordinator to
select the units. All courses are arranged for Certificate, Diploma and Advanced
Diplomas. To earn Professional Diploma or Bachelors degree, appropriate
Engineering or Information Technology or Management subjects of
mainstream IQY Courses are required to study.

Award Rule
15 credits- Certificate
30 credits -Diploma
60 credits-Advanced Diploma
Each unit will be weighted 3 points regardless of level 1 or 2 or 3 or 4
Choosing the right level will depend on individual candidate’s capability and
appropriate supervision and guidance provided by the course supervisor.
There is no pre-requisite. If the candidate finds the difficulty, he or she can
consult with the course supervisor to switch to appropriate level of the unit.
The ready made study resources are arranged for some units. If the
appropriate study resources is not readily available, the candidate or course
supervisor should perform the internet research at www.google.com by
entering the name of the unit for example Handle horses safely to be entered
for ACMEQ202 Handle Horse Safety unit and utilize the downloaded
appropriate study resources.

To get the video , enter Handle horses safely video or Handle horses safely
video lesson.
Vocational Training is OPEN STUDY. Based on the guideline, the students can
refer any appropriate resources, notes, lessons, powerpoints and online
videos.
Upon enrolment of the course, the appropriate lesson download link,
resources and online video links will be suggested by the course co-ordinator
Assessment
Submission of Study Progress Report

Study Area 1-Agribusiness
Study Area 1 Agri Business
•

ACM20117 - Certificate II in Animal Studies

•

AHC30616 Certificate III in Production Horticulture

•

Certificate in Wool Production

•

AMP30815 Certificate III in Meat Processing (Retail Butcher)

•

FBP30117 - Certificate III in Food Processing AND FBP30918 Certificate III in Wine
Industry Operations

•

Certificate in Animal Transportation

English

Myanmar

ACM20117 Certificate II in
Animal Studies
ACM40418 Certificate IV in
Veterinary Nursing
ACMEQU202 Handle horses
safely
ACMEQU205 Apply knowledge of
horse

လလေ့လာရန်ၕရိယာ ၁ - စ္ိုကပ
် ျိ ေးစ္ေးပာေးလုပ်ငန်ေး

ACM20117 - တိရိ စ္ဆာန်လလေ့လာလရေးအတက်လက်မတ
ှ ် II

ACMEQU208 Manage personal
health and fitness for
working with horses
ACMGAS201 Work
in the animal care
industry

ACM40418 - ကုသလရေးသနာခပ လက်မှတ် IV

ACMEQU202 - ခမင်ေးမျာေးကိလ
ု ံုခခံ စ္ာကိုငတ
် ယ်ပ

ACMGAS202 Particip
ate in workplace
communications
ACMGAS203 Compl
ete animal care
hygiene routines

ACMEQU205 - ခမင်ေး၏အသိပညာကိုအသံေးု ခပ ပ

ACMGAS204 Feed
and water animals.
ACMGAS205 Assist
in health care of
animals

ACMEQU208 ခမင်ေးမျာေးန္ှငအ
ို ်ပိုငက
် ျန်ေးမာလရေးန္ှငကေ့် ကံေ့ခိုငမ
် ှုကိုစ္မံပ
ေ့် လုပ်လုပ်ရန်ကယ

ACMGAS206 Provid
e basic first aid for
animals.
ACMGAS207 Provid
e reception services
for an animal care
facility.
ACMGAS208 Source
information for animal
care needs
ACMGAS209 Provid
e information on
companion animals,
products and services
ACMGAS210 Prepar
e for and conduct a
tour or presentation
ACMGAS301 Maintai
n and monitor animal
health and wellbeing
ACMGAS302 Provid
e enrichment for
animals.

ACMGAS201 တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်မှုလပ
ု ်ငန်ေး၌လုပ်ကင
ို သ
် ည်

ACMGAS202 အလုပ်ခင်ဆက်သယ်လရေးတင်ပ ၀ င်ပ

ACMGAS203
တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
် ေ့ ှငေး် လရေးလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေး
ေ့် ရှာက်မှုတစ္်ကိုယ်ရည်သနရ

ACMGAS204 တိရိ စ္ဆာန်အစ္ာန္ှငလ
ေ့် ရ။

ACMGAS205 တိရိ စ္ဆာန်မျာေး၏ကျန်ေးမာလရေးလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုကိုကညပ

ACMGAS307 Identify
animal anatomy and
physiology for animal
care work

ACMGAS206 တိရိ စ္ဆာန်မျာေးအတက်အလခခခံကျန်ေးမာလရေးလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေး။

ACMGAS308 Comm
unicate effectively
with clients and team

ACMGAS207 တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်လရေးဌာနအတက် reception ညေ့်ခံ ၀

members.
ACMINF301 Comply
with infection control
policies and
procedures in animal
care work
ACMMIC401 Implant
microchip in cats and
dogs
ACMSPE302 Provide
basic care of birds.
ACMSPE304 Provide
basic care of
domestic dog

န်လဆာင်မှုလပေးပ ။

ACMGAS208 တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
ို ပ်ချက်မျာေးအတက်သတင်ေးရင်ေးခမစ္်
ေ့် ရှာက်မှုလအ

ACMGAS209 အလဖာ်တိရ စ္ဆာန်မျာေး၊ ထုတ်ကုနမ
် ျာေးန္ှင ေ့် ၀
န်လဆာင်မှုမျာေးအလကကာင်ေးသတင်ေးအချက်အလက်လပေးပ

ACMGAS210 ခရေးစ္ဉ်သိမဟု
ု ေ့ တ်တင်ဆက်မအ
ှု တက်ကကိ တင်ခပင်ဆင်ပ

ACMSPE307 Provide
basic care of
freshwater fish
ACMSPE310 Provide
basic care of
mammals.
ACMSS00007 Microc
hip Implantation for
Dogs and Cats
ACMSUS201 Particip
ate in environmentally
sustainable work
practices
ACMVET202 Carry
out daily practice
routines
ACMVET401 Coordinate veterinary
reception duties,
ACMVET402 - Apply
imaging routines
ACMVET401 Coordin
ate veterinary
reception duties.
ACMVET403 Perform
clinical pathology
procedures.
ACMVET404 Perform practice
office procedures,
Updated
ACMVET405 Coordin
ate and perform

ACMGAS301
တိရိ စ္ဆာန်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငသ
ိ ေး် သိမေး် လစ္ာငလ
ေ့် ာယာဝလခပာလရေးကိုထန
ေ့် ရှာက်ပ

ACMGAS302 တိရိ စ္ဆာန်မျာေးအတက်သနစ္
် ေ့ င်လပေးသည်။

ACMGAS307
တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်လရေးလုပ်ငန်ေးအတက်တိရိ စ္ဆာန်ခန္ဓာလေဒန္ှငဇ
်ေ့ ဝကမမလေဒကို
လဖာ်ထတ
ု ်ပ

ACMGAS308 လဖာက်သည်မျာေးန္ှငအ
ိ ရာက်စ္ာဆက်သယ်ပ ။
ေ့် ဖွံ့ ၀ င်မျာေးန္ှငထ
ေ့် လ

ACMINF301
တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလုပ်ငန်ေးမျာေး၌ကေးစ္က်လရာေ ထိနေး် ချ ပ်လရေးမဝ ဒမျာေး၊
လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလက
ို ်နာပ

ACMMIC401 လကကာင်န္င
ှ လ
ေ့် ခေးမျာေးတင် microchip ကိုထညေ့်သင်ေးပ

surgical nursing
routines.
ACMVET406 - Nurse
animals
ACMVET407 Carry
out medical nursing
routines
ACMVET408 Provide
nutritional advice and
support for animals.
ACMVET409 Provide
specific animal care
advice
ACMVET410 Carry
out veterinary dental
nursing procedures.

ACMSPE302 ငှကမ
် ျာေးကိအ
ု လခခခံလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးပ ။

ACMSPE304 အိမ်လခေးကိအ
ု လခခခံလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးပ

ACMSPE307 လရချိ င ေးမျာေးကိုအလခခခံလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးပ

ACMSPE310 န္ိတိ
ု ေ့ ုကသ
် တတဝ မျာေးကိုအလခခခံလစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်မှုလပေးပ
လခေးန္ှငလ
ေ့် ကကာင်မျာေးအတက် ACMSS00007 Microchip implants

ACMVET412.
Coordinate practice
promotional activities
ACMVET413 Prepare
for anaesthesia and
monitor animal
anaesthesia and
analgesia

ACMSUS201
သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်လရရှညတ
် ည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငစ္
်ေ့ ဉ်မျာေးတင်ပ
၀ င်ပ

ACMVET416 Assist
with the preparation
of veterinary drugs
and poisons

ACMVET202 လနစ္ဉ်လလေ့
ကျငခ
ု ုပ်လဆာင်ပ
ေ့
ေ့် န်ေးလုပ်ရု ေးိ လုပ်စ္ဉ်မျာေးကိလ

ACMWHS201 Partici
pate in workplace
health and safety
processes

ACMVET401 - တိရ စ္ဆာန်လဆေးကုသလရေး reception

ACMWHS301 Contri
bute to workplace
health and safety
processes
AHC30616 Certificate
III in Production
Horticulture
AHCCHM201 Apply
chemicals under
supervision
AHCCHM303 Prepare and apply
chemicals
AHCCHM304 Transport and store

ညေ့်ခံတာဝန်မျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်သည်။

ACMVET402 - ပံရ
ု ိပ်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိအ
ု သံုေးခပ ပ

ACMVET401 တိရ စ္ဆာန်လဆေးကုသလရေး reception
ညေ့်ခံတာဝန်မျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်သည်။

ACMVET403 လက်လတွံ့လရာေ လေဒလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ ။

chemicals
AHCCHM307 Prepare and apply
chemicals to control
pest, weeds and
diseases (Release 1)
AHCDRG301 Install
drainage systems
AHCDRG305. Install
drainage systems
AHCFAU201 Recogn
ise fauna
AHCIRG337 Measure irrigation
delivery system
AHCIRG338 Trouble
shoot irrigation
systems
AHCIRG346 Operate
pressurised irrigation
systems

ACMVET404 - လက်လတက
ွံ့ ျတရ
ေ့ ု ေးံ လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုအဆငခေ့် မငတ
ေ့် င်ခခင်ေး၊

ACMVET405 ခစ္ိတ်သနာခပ လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်ပ ။

ACMVET406 - သနာခပ တိရိ စ္ဆာန်မျာေး

ACMVET407 လဆေးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာသနာခပ လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ

ACMVET408 တိရိ စ္ဆာန်မျာေးအတက်အာဟာရဆိုငရ
် ာအကကံဥာဏ်န္င
ှ ပ
ေ့် ံေ့ပေးို မှုလပေးပ ။

ACMVET409 တိကျလသာတိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်မှုဆင
ုိ ရ
် ာအကကံဥာဏ်လပေးပ

AHCMOM201 Operate two wheel
motorbikes
AHCMOM202 Operate tractors
AHCMOM211 Operate side by side
utility vehicles

ACMVET410
တိရ စ္ဆာန်လဆေးကုသလရေးသာေးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာသနာခပ လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလုပ်
လဆာင်ပ ။

AHCMOM212 Operate quad bikes
AHCMOM216 Operate side by side
utility vehicles

ACMVET412 ခမငတ
ိှု ေး်
ေ့် င်လရေးလှုပ်ရှာေးမှုမျာေးညိန္င

AHCMOM217 Operat
e quad bikes

ACMVET413 လမလ
ု ေ့ ဆင်န္င
ှ တ
်ေ့ ိရိ စ္ဆာန်လမလ
ေ့ ဆေးအဘိခပင်
ေ့ ဆေးန္ှင ်ေ့ analgesia

AHCMOM304 Operat
e machinery and
equipment

လစ္ာငကေ့် ကညေ့်

AHCNAR301 Maintai
n natural areas
AHCNAR303 Implem
ent revegetation
works
AHCNAR307 Read

ACMVET416
တိရ စ္ဆာန်လဆေးကုသလရေးလဆေးဝ ေးမျာေးန္ှငအ
်ေ့ ဆိပ်မျာေးခပင်ဆင်ခခင်ေးတင်ကညသည်

and interpret maps
AHCNSY306 Implem
ent a propagation
plan
AHCORG403 Manag
e organic soil
improvement
AHCPCM301 Implem
ent a plant nutrition
program
AHCPCM302 Provide
information on plants
and their culture

ACMWHS201 အလုပ်ခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ပ ၀
င်ပ

ACMWHS301 လုပ်ငန်ေးခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ပ
၀ င်သည်

ထုတ်လုပ်မှု Horticulture အတက် AHC30616 လက်မတ
ှ ် III ကို

AHCPCM304 Report
on health and
condition of trees

AHCCHM201 ကကေးကကပ်မှုလအာက်ရှိဓာတုပစ္စည်ေးမျာေးကိအ
ု သံုေးခပ ပ

AHCPGD301 Implem
ent a plant
establishment
program

AHCCHM303 - ဓာတုပစ္စညေး် မျာေးကို ခပင်ဆင်၍ အသံုေးခပ ပ

AHCPHT303 Implem
ent a post-harvest
program
AHCPHT305 Regulat
e crops
AHCPHT306 Establis
h horticultural crops
AHCPHT307 Prepare raw
materials and
compost feedstock
AHCPHT310 Coordin
ate horticultural crop
harvesting

AHCCHM304 - ဓာတုပစ္စညေး် မျာေးကိသ
ု ယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
ခခင်ေးန္ှငသ
ိ ်ေးဆည်ေးခခင်ေး
ေ့် မ

AHCCHM307 - ပိေးု မာေးမျာေး၊
လပ င်ေးပင်မျာေးန္ှငလ
်ေ့ ရာေ မျာေးကိုထန
ိ ေး် ချ ပ်ရန်ဓာတုပစ္စည်ေးမျာေးကို ခပင်ဆင်၍
အသံုေးခပ ပ ။

AHCDRG301 လရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးတပ်ဆင်ပ

AHCPMG301 Control
weeds
AHCPMG302 Control
plant pests, diseases
and disorders
AHCPMG305 Survey
pests

AHCDRG305 လရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးကို Install လုပ်ပ

AHCFAU201 သတတဝ မျာေးကိအ
ု သိအမှတ်ခပ ပ

AHCSOL401 Sample
soils and interpret
results
AHCSS00027 Agricul
tural Chemical Skill

AHCIRG337 - ဆည်လခမာင်ေးသယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
လရေးစ္နစ္်ကတ
ို ိုငေး် တာပ

Set.
AHCSS00074 Agricul
tural Chemical Skill
Set.
AHCWHS301 Contrib
ute to work health
and safety processes
AHCWHS401 Maintai
n work health and
safety processes.
AHCWOL301 Apprai
se wool using
industry descriptions
AHCWOL303 Prepar
e wool based on its
characteristics.
AHCWOL304 Prepar
e fleece wool for
classing
AHCWOL305.
Prepare skirtings and
oddments

AHCIRG338 ဆည်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိရ
ု ှာလဖပ

AHCIRG346 ဖိအာေးလပေးလသာဆည်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုအသံုေးခပ ပ

AHCMOM201 - စ္က်ဘေးန္ှစ္စ္
် ေးစ္ေးပ

AHCMOM202 - လယ်ထန်စ္က်ကိုလည်ပတ်ပ

AHCMOM211 - လဘေးချင်ေးတသံုေးလသာယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

AHCMOM212 - စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုသုေးံ ပ

AHCWOL307 Docum
ent a wool clip
AHCWOL310. Press
wool for a clip
AHCWOL311, Perfor
m shed duties,

AHCMOM216 - လဘေးချင်ေး တ၍ လသံေးု ယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

AHCMOM217 စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုအသံေးု ခပ ပ

AHCWOL401,
Determine wool
classing strategies
AHCWOL403 - Plan,
implement and review
wool harvesting and
clip preparation
AHCWOL404 Establish work
routines and manage
wool harvesting and
preparation staff

AHCMOM304 စ္က်ယန္တရာေးမျာေးန္ှငက
ိ ိယာမျာေးကိုလည်ပတ်ပ
ေ့် ရ

AHCNAR301 သဘာဝနယ်လခမမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

AHCNAR303 ခပန်လည်ထလထာင်လရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCWOL405 Class
fleece wool
AHCWRK305 Coordi
nate work site
activities
AHCWRK309 Apply
environmentally

AHCNAR307 လခမပံုမျာေးကိုဖတ်ပ ၊ ဘာသာခပန်ပ
AHCNSY306 - ဝ ဒခဖနမ
် ေ့ ှုအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

sustainable work
practices.
AHCWRK401 Imple
ment and monitor
quality assurance
procedures.

AHCORG403 လအာ်ေနစ္်လခမဆလာတိုေးတက်မက
ှု ိုစ္မံပ

AHCPCM301 အပင်အာဟာရအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ
AMP30815
Certificate III in Meat
Processing (Retail
Butcher)

AHCPCM302
အပင်မျာေးန္ှင၎
ု ေ့
အလကကာင်ေးသတင်ေးအချက်အလက်လပေးပ
ေ့် င်ေးတိ၏ယဉ်လကျေးမှု

AMPCOR201 Maintai
n personal equipment
AMPCOR202 - Apply
hygiene and
sanitation practices

AHCPCM304 သစ္်ပင်၏ကျန်ေးမာလရေးန္ှငအ
ေ့် လခခအလန

AMPCOR203 Compl
y with Quality
Assurance and
HACCP requirements

AHCPGD301 စ္က်ရု ံတည်လထာင်ခခင်ေးအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AMPCOR204 Follow
safe work policies
and procedures

AHCPHT303 ရိတသ
် မ
ိ ေး် ချိနလ
် န်အစ္အစ္ဉ်ကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ

AMPCOR205 Comm
unicate in the
workplace

AHCPHT305 လကာက်ပသေးန္ှမ
ံ ျာေးကိုထန
ိ ေး် ညိပ

AMPCOR206 Overvi
ew the meat industry
AMPR101 Identify
species and meat
cuts
AMPR102Trim meat
for further processing

AHCPHT306 ဟင်ေးသေးဟင်ေးရက်သေးန္ှမ
ံ ျာေးစ္ိုက်ပျိ ေးပ

AHCPHT307 - ကုနက် ကမ်ေးမျာေးန္ှငလ
ေ့် ဆေးလမေးခမြူလရေးပစ္စည်ေးမျာေးခပင်ဆင်ပ

AMPR103 Store
meat product
AMPR104*, Prepare
minced meat and
minced meat
products

AHCPHT310 လဟာ်ရကာချာသေးန္ှရ
ံ ိတ်သမ
ိ ေး် မှုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်သည်

AMPR105 Provide
service to customers

AHCPMG301 ထိနေး် ချ ပ်မှုလပ င်ေးပင်

AMPR106 Process
sales transactions.
Modification History
AMPR108 Monitor

AHCPMG302 ထိနေး် ချ ပ်စ္က်ရု ပ
ံ ိုေးမာေးမျာေး၊ လရာေ မျာေးန္ှငလ
ေ့် ရာေ မျာေး

meat temperature
from receival to sale
AMPR201 Break and
cut product using a
bandsaw.
AMPR202 Provide
advice on cooking
and storage of meat
products

AHCPMG305 စ္စ္်တမ်ေးပိုေးမာေး

AHCSOL401 လခမဆလာကိုနမနာယဖပေးရလဒ်မျာေးကိဘ
ု ာသာခပန်ပ

AMPR203 Select,
weigh and package
meat for sale

AHCSS00027 စ္ိက
ု ်ပျိ ေးလရေးဓာတုကျွမ်ေးကျင်မှုသတ်မတ
ှ ်။

AMPR204Package
product using manual
packing and labelling
equipment.

AHCSS00074 စ္ိက
ု ်ပျိ ေးလရေးဓာတုကျွမ်ေးကျင်မှုအစ္ံု။

AMPR205 Use basic
methods of cookery.
AMPR208 Make and
sell sausages
AMPR209 Produce
and sell value-added
products
AMPR210 Receive
meat products.
AMPR211 Provide
advice on meal
solutions in a meat
retail outlet.
AMPR212 Clean
meat retail work area.
Modification History
AMPX209 Sharpen
knives
AMPX210 Prepare
and slice meat cuts.

AHCWHS301
အလုပ်လုပ်ခခင်ေးကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလံခု ခံ လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ပ ၀
င်သည်

AHCWHS401 အလုပ်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ိ ေး် သိမ်ေးပ ။
ေ့် ံုခခံ လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိုထန

AHCWOL301 စ္က်မှုလုပ်ငန်ေးလဖာ်ခပချက်မျာေးကို အသံေးု ခပ ၍
သိုေးလမေးကိုအကခဖတ်ပ

AHCWOL303 သိုေးလမေးကို ၄ င်ေး၏ဝိလသသလကခဏာမျာေးလပေါ် မတည်၍
ခပင်ဆင်ပ ။

AMPX211 Trim meat
to specifications.
BSBATSIL503 Mana
ge conflict

AHCWOL304 အတန်ေးအတက်သုေးိ လမေးကိုခပင်ဆင်ပ

AHCWOL305 စ္ကတ်န္င
ှ ထ
်ေ့ ေးဆန်ေးလသာအဝတ်အစ္ာေးမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ
FBP30117 Certificate III in Food
Processing

AHCWOL307 သိုေးလမေးကလစ္်တစ္်လကာင်ကိုမှတတ
် မ်ေးတင်ပ
FBP30918 Certificat
e III in Wine Industry
Operations
AHCWOL310 ကလစ္်တစ္်ခအ
ု တက်သေးုိ လမေးကိုန္ပ
ိှ ်ပ
FBPGRA3003 Lead
flour milling shift
operations.
FBPGRA3004 Contro
l mill processes and
performance
FBPOPR2069 Use
numerical
applications in the
workplace
FDFFS2001A Implement the food
safety program and
procedures
FDFFS3001A Monitor the
implementation of
quality and food
safety programs
FDFOP2061. A. Use
numerical
applications in the
workplace
FDFOP2064, Provide
and apply workplace
information
FDFOP3003A Operate interrelated
processes in a
production system

AHCWOL311, သန်ေးလလာင်ေးလသာတာဝန်မျာေးကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ

AHCWOL401, သိေးု လမေးခခခင်ေးမဟာေျြူဟာမျာေးဆံေးု ခဖတ်ပ

AHCWOL403 - သိေးု လမေးရိတသ
် မ
ိ ်ေးခခင်ေးန္ှငက
ေ့် လစ္်မျာေးခပင်ဆင်ခခင်ေးကိုစ္စ္ဉ်၊
အလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCWOL404 - အလုပ်ပံုမှနလ
် ုပ်ရန်န္င
ှ သ
်ေ့ ုေးိ လမေးရိတ်သမ
ိ ေး် ခခင်ေးန္ှငခ်ေ့ ပင်ဆင်ခခင်ေး ၀
န်ထမ်ေးမျာေးကိစ္
ု မံခခင်ေး

AHCWOL405 အတန်ေးလမေးသိုေးလမေး

AHCWRK305 လုပ်ငန်ေးခင်လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် ပ

AHCWRK309 ပတ် ၀ န်ေးကျင်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ ။

FDFOP3004A Operate interrelated
processes in a
packaging system

AHCWRK401

FWPCOT3270 Grade
and mark logs

အရည်အလသေးအာမခံချက်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ ေ့်

FWPHAR3223 - Use
on-board computer
systems for single
grip harvester

လစ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်။

FWPHAR3224 Opera
te crawler tractor

ကြေ်းနှငက
ို့် ကာင်မ ာ်းအတက် ACMSS00007 Microchip implants

FWPHAR3230 Opera

te skidder
MSMENV272 Particip
ate in environmentally
sustainable work
MSMSUP303 Identify equipment
faults

ACMSUS201
သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကရရှညတ
် ည်တြေ
ံို့ ိိုငဖ် မကသာလိုပ်ငန််းြေင်က ငစ
ို့် ဉ်မ ာ်းတင်ပါ
၀ င်ပါ ACMVET202 ကနစဉ်ကလို့
က ငြေ
ို့
ို့် န််းလိုပ်ရို ်းိ လိုပ်စဉ်မ ာ်းကိိုလိုပ်က
ACMVET401 - တိရ စဆာန်က
ညို့်ြေံတာဝန်မ ာ်းကိိုညိနင
ိှု ်း် က

RGR20218 Certificate II in
Racing Industry
RGRCMN201 Investi
gate job opportunities
in racing and related
industries.
RGRCMN203 Compl
y with racing industry
ethics and integrity
RGRPSH201 Handle
racehorses in stables
and at trackwork
RGRPSH202 - Assist
with transportation of
horses
RGRPSH205 Perfor
m basic riding skills in
the racing
industry RGRPSH207
- Perform racing
stable duties,
Updated to meet
Standards for
Training
RGRPSH211 Work
effectively in the
horse racing industry.
RGRPSH301 Implem
ent stable operations.
Modification History

ာင်ပါ

်းကိုသကရ်း reception
ာင်ရက်သည်။

ACMVET402 - ပံိုရပ
ိ ်လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုအသံို်း ပ ပါ
ACMVET401 တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်း reception

ညို့်ြေံတာဝန်မ ာ်းကိိုညိနင
ိှု ်း် က

ာင်ရက်သည်။

ACMVET403 လက်ကတွံ့ကရာဂါကေဒလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိုပ်က

ာင်ပါ။

ACMVET404 - လက်ကတက
ွံ့ တရ
ို့ ို ်းံ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုအ

င ို့် မငတ
ို့် င် ြေင််း၊

ACMVET405 ြေစိတ်သူနာ ပ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုညန
ိ င
ိှု ်း် က

ာင်ရက်ပါ။

ACMVET406 - သူနာ ပ တိရိ စဆာန်မ ာ်း
ACMVET407 က

်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာသူနာ ပ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလပ
ို ်က

ာင်ပါ

ACMVET408
တိရိ စဆာန်မ ာ်းအတက်အာဟာရ

ိုင
ိ ရ
် ာအ ကံဥာဏ်နင
ှ ပ
ို့် ံို့ပိို်းမှုကပ်းပါ။

ACMVET409 တိက ကသာတိရိ စဆာန်ကစာငက
်ို့ ရှာက်မှု

င
ိုိ ရ
် ာအ ကံဥာဏ်ကပ်းပါ

ACMVET410
တိရ စဆာန်က
က

်းကိုသကရ်းသာ်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာသူနာ ပ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိုပ်

ာင်ပါ။

ACMVET412 မငတ
်ို့ င်ကရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းညိနင
ိှု ်း်
ACMVET413 ကမို့က

်းအဘိို ပင်
င်နင
ှ တ
ိ ိ စဆာန်ကမို့က
ို့
ို့် ရ

်းနှင ို့် analgesia

ကစာင ို့် ကညို့်

RGRPSH302 Supervi
se handling of
horses.

ACMVET416

RGRPSH303 Organis
e and oversee
transportation of

ACMWHS201 အလိုပ်ြေင်က န််းမာကရ်းနှငက
ို့် ဘ်းကင််းကရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတင်ပါ

တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်းက

်းဝါ်းမ ာ်းနှငအ
်ို့

ပ
ိ ်မ ာ်း ပင် င် ြေင််းတင်ကူညသည်

horses.
RGRPSH304 Identify factors that
affect racehorse
fitness and suitability
to race
RGRPSH308 Provide first aid and
emergency care for
horses or other
equines
RGRPSH309 Implement feeding
programs for
racehorses under
direction
SISXEMR001 Respond to
emergency situations

၀ င်ပါ
ACMWHS301 လိုပ်ငန််းြေင်က န််းမာကရ်းနှငက
ို့် ဘ်းကင််းကရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတင်ပါ
၀ င်သည် ထိုတ်လိုပ်မှု Horticulture အတက် AHC30616 လက်မှတ် III ကိို
AHCCHM201 ကက်း ကပ်မှုကအာက်ရှိဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိအ
ို သံို်း ပ ပါ
AHCCHM303 - ဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိို ပင်

င်၍ အသံ်းို ပ ပါ

AHCCHM304 - ဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိသ
ို ယ်ယူပိိုကို့

ာင် ြေင််းနှငသ
ိ ််း
ို့် မ

ည််း ြေင််း

AHCCHM307 - ပိ်းို မာ်းမ ာ်း၊
ကပါင််းပင်မ ာ်းနှငက
်ို့ ရာဂါမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် ြေ ပ်ရန်ဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိို ပင် င်၍
အသံို်း ပ ပါ။
AHCDRG301 ကရနိုတ်က မာင််းစနစ်မ ာ်းတပ်

င်ပါ

AHCDRG305 ကရနိုတ်က မာင််းစနစ်မ ာ်းကိို Install လိုပ်ပါ
AHCFAU201 သတတဝါမ ာ်းကိိုအသိအမှတ် ပ ပါ
AHCIRG337 AHCIRG338

ည်က မာင််းသယ်ယူပိက
ို ို့

ာင်ကရ်းစနစ်ကိိုတိိုင်း် တာပါ

ည်က မာင််းစနစ်မ ာ်းကိရ
ို ှာကြပါ

AHCIRG346 ြိအာ်းကပ်းကသာ

ည်က မာင််းစနစ်မ ာ်းကိအ
ို သံို်း ပ ပါ

AHCMOM201 - စက်ဘ်းနှစ်စ်းစ်းပါ
AHCMOM202 - လယ်ထန်စ္က်ကိုလည်ပတ်ပ

AHCMOM211 - လဘေးချင်ေးတသံုေးလသာယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

AHCMOM212 - စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုသုေးံ ပ

AHCMOM216 - လဘေးချင်ေး တ၍ လသံေးု ယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

AHCMOM217 စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုအသံေးု ခပ ပ

AHCMOM304 စ္က်ယန္တရာေးမျာေးန္ှငက
ိ ိယာမျာေးကိုလည်ပတ်ပ
ေ့် ရ

AHCNAR301 သဘာဝနယ်လခမမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

AHCNAR303 ခပန်လည်ထလထာင်လရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCNAR307 လခမပံုမျာေးကိုဖတ်ပ ၊ ဘာသာခပန်ပ

AHCNSY306 - ဝ ဒခဖနမ
် ေ့ ှုအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCORG403 လအာ်ေနစ္်လခမဆလာတိုေးတက်မက
ှု ိုစ္မံပ

AHCPCM301 အပင်အာဟာရအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCPCM302
အပင်မျာေးန္ှင၎
ု ေ့
အလကကာင်ေးသတင်ေးအချက်အလက်လပေးပ
ေ့် င်ေးတိ၏ယဉ်လကျေးမှု

AHCPCM304 သစ္်ပင်၏ကျန်ေးမာလရေးန္ှငအ
ေ့် လခခအလန

AHCPGD301 စ္က်ရု ံတည်လထာင်ခခင်ေးအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCPHT303 ရိတသ
် မ
ိ ေး် ချိနလ
် န်အစ္အစ္ဉ်ကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCPHT305 လကာက်ပသေးန္ှမ
ံ ျာေးကိုထန
ိ ေး် ညိပ

AHCPHT306 ဟင်ေးသေးဟင်ေးရက်သေးန္ှမ
ံ ျာေးစ္ိုက်ပျိ ေးပ

AHCPHT307 - ကုနက် ကမ်ေးမျာေးန္ှငလ
ေ့် ဆေးလမေးခမြူလရေးပစ္စည်ေးမျာေးခပင်ဆင်ပ

AHCPHT310 လဟာ်ရကာချာသေးန္ှရ
ံ ိတ်သမ
ိ ေး် မှုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်သည်

AHCPMG301 ထိနေး် ချ ပ်မှုလပ င်ေးပင်

AHCPMG302 ထိနေး် ချ ပ်စ္က်ရု ပ
ံ ိုေးမာေးမျာေး၊ လရာေ မျာေးန္ှငလ
ေ့် ရာေ မျာေး

AHCPMG305 စ္စ္်တမ်ေးပိုေးမာေး

AHCSOL401 လခမဆလာကိုနမနာယဖပေးရလဒ်မျာေးကိဘ
ု ာသာခပန်ပ

AHCSS00027 စ္ိက
ု ်ပျိ ေးလရေးဓာတုကျွမ်ေးကျင်မှုသတ်မတ
ှ ်။

AHCSS00074 စ္ိက
ု ်ပျိ ေးလရေးဓာတုကျွမ်ေးကျင်မှုအစ္ံု။

AHCWHS301
အလုပ်လုပ်ခခင်ေးကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလံခု ခံ လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ပ ၀
င်သည်

AHCWHS401 အလုပ်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
်ေ့ ံုခခံ လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ ။

AHCWOL301 စ္က်မှုလုပ်ငန်ေးလဖာ်ခပချက်မျာေးကို အသံေးု ခပ ၍
သိုေးလမေးကိုအကခဖတ်ပ

AHCWOL303 သိုေးလမေးကို ၄ င်ေး၏ဝိလသသလကခဏာမျာေးလပေါ် မတည်၍
ခပင်ဆင်ပ ။

AHCWOL304 အတန်ေးအတက်သုေးိ လမေးကိုခပင်ဆင်ပ

AHCWOL305 စ္ကတ်န္င
ှ ထ
ေ့် ေးဆန်ေးလသာအဝတ်အစ္ာေးမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ

AHCWOL307 သိုေးလမေးကလစ္်တစ္်လကာင်ကိုမှတတ
် မ်ေးတင်ပ

AHCWOL310 ကလစ္်တစ္်ခအ
ု တက်သေးုိ လမေးကိုန္ပ
ိှ ်ပ

AHCWOL311, သန်ေးလလာင်ေးလသာတာဝန်မျာေးကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ

AHCWOL401, သိေးု လမေးခခခင်ေးမဟာေျြူဟာမျာေးဆံေးု ခဖတ်ပ

AHCWOL403 - သိေးု လမေးရိတသ
် မ
ိ ်ေးခခင်ေးန္ှငက
ေ့် လစ္်မျာေးခပင်ဆင်ခခင်ေးကိုစ္စ္ဉ်၊
အလကာင်အထည်လဖာ်ပ

AHCWOL404 - အလုပ်ပံုမှနလ
် ုပ်ရန်န္င
ှ သ
ိ ေး် ခခင်ေးန္ှငခေ့် ပင်ဆင်ခခင်ေး ၀
ေ့် ုေးိ လမေးရိတ်သမ
န်ထမ်ေးမျာေးကိစ္
ု မံခခင်ေး

AHCWOL405 အတန်ေးလမေးသိုေးလမေး

AHCWRK305 လုပ်ငန်ေးခင်လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် ပ

အသာ်းထိုတလ
် ိုပ်ငန််း (AMC30815 Certificate III) (လက်လအကရာင််း

င
ိုိ )်

ကိိုယ်ကရ်းကိိုယ်တာကိရိယာမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
AMPCOR202 တစ်ကိိုယ်ကရသနရ
် ို့ င
ှ ်း် ကရ်းနှငသ
် ို့ ှင်း် ကရ်းလိုပ်နည််းမ ာ်းကိသ
ို ို်းံ ပါ
ို့် နရ
AMPCOR203 အရည်အကသ်းအာမြေံြေ က်နင
ှ ်ို့ HACCP
လိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းကိိုလိိုက်နာပါ
AMPCOR204
လံို ြေံ ကသာအလိုပ်မဝ
ူ ါဒမ ာ်းနှငလ
ိို ်နာပါ
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလက
AMPCOR205 လိုပ်ငန််းြေင်၌

က်သယ်ပါ

AMPCOR206 အသာ်းလိုပ်ငန််းကိို ြေံ ငံသ
ို ို်းံ သပ်သည်
AMPR101 မ ိ ်းစိတ်မ ာ်းနှငအ
် ါ
ို့် သာ်း ြတ် ြေင််းမ ာ်းကိိုြေ ြော်းသတ်မှတပ
ကနာက်ထပ်အက ပာင််းအလအတက်
AMPR102 တိထာ်းသညို့်အသာ်း
AMPR103 အသာ်းထိုတ်ကန
ို က
် ိိုသိုက
ိ လှာင်ပါ
AMPR104 *, minced အသာ်းမ ာ်းနှင ို့် minced
အသာ်းထိုတက
် ိုနမ
် ာ်းကိို ပင် င်ပါ
AMPR105 ကြာက်သည်မ ာ်းအာ်း ၀ န်က

ာင်မှုကပ်းပါ

AMPR106 လိုပ်ငန််းစဉ်အကရာင််းအကရာင််းအ။ ပ ပင်မမ််းမံမှုသမိင
ို ်း်
AMPR108 အသာ်း၏အပူြေ န
ိ က
် ိိုလက်ြေံ ြေင််းမှကရာင််းြေ ြေင််းအထိကစာင ို့် ကညို့်ပါ
AMPR201 ဓါ်း ြငြေ
ို ်ကိုနက
် ိိုြေ ိ ်းြ က်ပါ။
ို့် ိုတ် ြေင််း ြငထ
ို့် တ
AMPR202
အသာ်းထိုတက
် ိုနမ
် ာ်းြေ က် ပ တ် ြေင််းနှငသ
ိ လှာင် ြေင််း
ို့် ိုက

ိုင
ိ ရ
် ာအ ကံဥာဏ်မ ာ်းကပ်း

ပါ
AMPR203 ကရာင််းြေ ရန်အသာ်းမ ာ်းကိိုကရ်းြေ ယ်ဖပ်းြေ ိန။် ထိုပ်ပိို်းပါ
လက်စထိုပ်ပိို်း ြေင််းနှငတ
ို့် ံ

ပ
ိ ်ကပ် ြေင််း

ိုင
ိ ရ
် ာပစစည်း် ကိရယ
ိ ာမ ာ်းကိို အသံ်းို ပ ၍

AMPR204 ထိုပ်ပ်းိို ထိုတ်ကန
ို ။်
AMPR205 ြေ က် ပ တ် ြေင််း၏အက ြေြေံနည််းလမ််းမ ာ်းကိအ
ို သံို်း ပ ပါ။
AMPR208 ဝက်အူကြေ ာင််းမ ာ်းကိိုလိုပ်ဖပ်းကရာင််းပါ
AMPR209 တန်ြိို်း မငထ
ို က
် ိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ် ြေင််းနှငက
ို့် တ
ို့် ရာင််းြေ ြေင််း
AMPR210 အသာ်းထိုတ်ကန
ို မ
် ာ်းကိိုလက်ြေရ
ံ ရှသ
ိ ည်။
AMPR211 အသာ်းလက်လအကရာင််း

င
ိုိ ရ
် အ
ှိ စာ်းအစာက ြရှင်း် နည််းမ ာ်းနှင ို့်

ပတ်သက်၍ အ ကံဥာဏ်မ ာ်းကပ်းပါ။
AMPR212 သနရ
် ို့ ှင်း် ကသာအသာ်းလက်လလိုပ်ငန််းareaရိယာ။
ပ ပင်မမ််းမံမသ
ှု မိိုင်း် AMPX209 ဓာ်းမ ာ်းကိိုထက်ကစ
AMPX210 အမသာ်းကိို ြတ်ယူပါ။
AMPX211 သတ်မတ
ှ ်ထာ်းကသာအသာ်းမ ာ်းကိိုြေ ံ ွံ့ပါ။
BSBATSIL503 ပconflictိိပကခကိိုစမံပါ

AHCWRK309 ပတ် ၀ န်ေးကျင်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ ။

AHCWRK401
အရည်အလသေးအာမခံချက်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ ်ေ့
လစ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်။

FBP30117 - အစာ်းအစာထိုတ်လိုပ်မှုတင်လက်မှတ် III
ဝိိုငလ
် ိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု

FBP30918 လက်မှတ် III
FBPGRA3003 ြေမိုနည
် ို့ က်ကကိတ်ြေ ြေင််းလိုပ်ငန််း။
FBPGRA3004 စက်ရို လ
ံ ည်ပတ်မှုနင
ှ စ
ို့် မ််းက

ာင်ရည်ကထ
ိို န
ိ ်း် ြေ ပ်သည်

FBPOPR2069 အလိုပ်ြေင်၌ကိန်း် ဂဏန််း application မ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ
FDFFS2001A အစာ်းအစာလံို ြေံ မှုအစအစဉ်နှငလ
ို ကကာင်အထည်ကြာ်
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိအ
ပါ
FDFFS3001A အရည်အကသ်းနှငစ
ို့် ာ်းနပ်ရိကာခ လံို ြေံ မှုအစအစဉ်မ ာ်းအကကာင်အထည်ကြာ်မှုကိို
ကစာင ို့် ကညို့်ပါ
FDFOP2061 ။ A. အလိုပ်ြေင်၌ကိန်း် ဂဏန််းမ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ
FDFOP2064, အလိုပ်ြေင်သတင််းအြေ က်အလက်ကပ်းနှငက
်ို့ လ ာက်ထာ်း
FDFOP3003A ထိုတ်လိုပ်မှုစနစ်တင်အ ပန်အလှန်
လိုပ်က

က်နယ်ကနကသာလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကိို

ာင်ပါ

FDFOP3004A ထိုပ်ပိို်းမှုစနစ်တင်အ ပန်အလှန်

က်နယ်ကနကသာလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကိလ
ို ိုပ်က

ာင်

ပါ
FWPCOT3270 အ

ငန
ှ အ
ို့် င
ို့် မှတ်အသာ်းမ ာ်းမှတ်တမ််း

FWPHAR3223 တစ်ြေိုတည််း

ိုပ်ကင
ိို ရ
် တ
ိ ်သမ
ိ ််းဘိဘို
ို ို့ တ်အြွံ့ကန်ပ ျူတာစနစ်မ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ

FWPHAR3224 တာ်းစက်ကိိုလည်ပတ်ပါ
FWPHAR3230 စ်းနင််းလိက
ို ်ပါ
MSMENV272 သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကရရှည်တည်တြေ
ံို့ င
ိို ဖ် မကသာအလိုပ်တင်ပါ
၀ င်ပါ MSMSUP303 - စက်ကိရိယာအမှာ်းမ ာ်းကိိုကြေါ်ထတ
ို ်ပါ

RGR20218 - ဖပိ င်ပစက်မလ
ှု ိုပ်ငန််းအတက်လက်မှတ် II
RGRCMN201
ဖပိ င်ကာ်းနှင ို့်

က်စပ်ကသာစက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်းတင်အလိုပ်အကိိုငအ
် ြေငအ
ို့် လမ််း

မ ာ်းရှာကြပါ။
RGRCMN203
ဖပိ င်ကာ်းစက်မှုလိုပ်ငန််းက ငဝ
ှ သ
ို့် တ်နင
ို့် မာဓိရှိ ြေင််းနှငအ
ို့် တူလိိုက်နာပါ
RGRPSH201 မင််းဖပိ င်ကင််းမ ာ်းနှင ို့် trackwork တင်ကင
ိို တ
် ယ်ပါ
RGRPSH202 - မင််းမ ာ်းကိိုသယ်ယူပိက
ို ို့

ာင်ကရ်းတင်ကူညကပ်းပါ

RGRPSH205
ဖပိ င်ကာ်းလိုပ်ငန််းနယ်ပယ်တင်အက ြေြေံစ်းနင််း ြေင််းစမ််းရည်ကိိုလိုပ်က

ာင်ပါ။

RGRPSH211 မင််းဖပိ င် ြေင််းလိုပ်ငန််းတင်ထက
ိ ရာက်စာလိုပ်ကိိုငပ
် ါ။
RGRPSH301 တည်ဖငိမ်ကသာစစ်

င်ကရ်းအကကာင်အထည်ကြာ်ရန်။

ပ ပင်မမ််းမံမသ
ှု မိိုင်း်
RGRPSH302 မင််းမ ာ်းကိင
ို တ
် ယ် ြေင််းကိိုကက်း ကပ်ပါ။
RGRPSH303 မင််းမ ာ်းသယ်ယူပိက
ို ို့

ာင်ကရ်းကိကို က်း ကပ်ကပ်ကပါ။

RGRPSH304 ဖပိ င်ပအာ်းကစာ်းနှင ို့် ကံို့ြေင
ိို မ
် အ
ှု ကပေါ်သက်ကရာက်မရ
ှု ှိကသာအြေ က်မ ာ်းကိိုကြာ်ထတ
ို ်
ပါ
RGRPSH308 - မင််းမ ာ်းသိမဟို
ို ို့ တ်အ ြော်း မင််းမ ာ်းအတက်ကရှ်း ဦ်း
သူနာ ပ နှငအ
်ို့ ကရ်းကပေါ် ပ စိုကစာငက
်ို့ ရှာက်မမ
ှု ာ်းကိိုကပ်းပါ
RGRPSH309 လမ််းညန်ကအာက်ရှိ မင််းစ်းသူမ ာ်းအတက်နတိ
ိို ို့ ိုက်ကကျွ်းကရ်းအစအစဉ်မ ာ်းကိိုအ
ကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
SISXEMR001 - အကရ်းကပေါ်အက ြေအကနမ ာ်းကိိုတံို ပန်
ို့ ပါ

ACM20117 - Certificate II in Animal Studies
ACM20117 - တိရိ စဆာန်ကလို့လာကရ်းလက်မှတ် I

ACM40418 - Certificate IV in Veterinary Nursing

ACM40418 - ကုသလရေးသနာခပ လက်မှတ် IV
ACMEQU202 - Handle horses safely
ACMEQU202 - မင််းမ ာ်းကိိုလံို ြေံ စာကိိုငတ
် ယ်ပါ
ACMEQU205 - Apply knowledge of horse
ACMEQU205 - မင််း၏အသိပညာကိိုအသံ်းို ပ ပါ
ACMEQU208 - Manage personal health and fitness for working with horses

ACMEQU208 - မင််းမ ာ်းနှငအ
ိို က
် န််းမာကရ်းနှင ို့် ကံို့ြေိိုငမ
် ှုကစ
ိို မံပါ
ို့် လိုပ်လိုပ်ရန်ကိိုယ်ပင
V1
https://www.youtube.com/watch?v=-VbZ55yymcM

ACMGAS201 Work in the animal care industry

ACMGAS201 တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
ု ်ငန်ေး၌လုပ်ကင
ို သ
် ည်
ေ့် ရှာက်မှုလပ

V2
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvi3hbCZMk

ACMGAS202 Participate in workplace communications
ACMGAS203 Complete animal care hygiene routines

ACMGAS203 ဖပေးခပညေ့်စ္ံုလသာတိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
ှု နရ
် ေ့ ှငေး် လရေးလုပ်ရု ေးိ လုပ်စ္ဉ်မျာေး
ေ့် ရှာက်မသ

V3
https://www.youtube.com/watch?v=Ic0ppD2hPxA

ACMGAS204 Feed and water animals.

ACMGAS204 တိရိ စဆာန်အစာနှငက
ို့် ရ။
V4
https://www.youtube.com/watch?v=5uuO61Mjt0E

ACMGAS205 Assist in health care of animals

ACMGAS205 တိရိ စဆာန်မ ာ်း၏က န််းမာကရ်းကစာငက
ို့် ရှာက်မှုကိိုကူညမ
V5
https://www.youtube.com/watch?v=f8f6SDvdU9Y

ACMGAS206 Provide basic first aid for animals.

ACMGAS206 တိရိ စဆာန်မ ာ်းအတက်အက ြေြေံက န််းမာကရ်းကစာငက
ို့် ရှာက်မှုကပ်း။
V6
https://www.youtube.com/watch?v=KChHsBKMrgU

ACMGAS207 Provide reception services for an animal care facility.

ACMGAS207 တိရိ စ္ဆာန်လစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်လရေးဌာနအတက်၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ

V7
https://www.youtube.com/watch?v=curgwoNxC_Q

ACMGAS208 Source information for animal care needs

ACMGAS208 တိရိ စဆာန်ကစာငက
ိို ပ်ြေ က်မ ာ်းအတက်သတင််းရင််း မစ်
ို့် ရှာက်မှုလအ
V8
https://www.youtube.com/watch?v=VO7E1XIMTxM

ACMGAS209 Provide information on companion animals, products and services

ACMGAS209 အကြာ်တိရ စဆာန်မ ာ်း၊ ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းနှင ို့် ၀န်က

ာင်မှုမ ာ်း အက ကာင််း

သတင််းအြေ က်အလက်ကပ်းပါ
V9
https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc

ACMGAS210 Prepare for and conduct a tour or presentation

ACMGAS210 ြေရ်းစဉ်သိမဟို
ို ို့ တ်တင်

က်မအ
ှု တက်ကကိ တင် ပင် င်ပါ

V10
https://www.youtube.com/watch?v=G4955OJZZMs

ACMGAS301 Maintain and monitor animal health and wellbeing

ACMGAS301 တိရိ စ္ဆာန်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငသ
ိ ေး် သိမေး် လစ္ာငလ
ေ့် ာယာဝလခပာလရေးကိုထန
ေ့် ရှာက်ပ

V11
https://www.youtube.com/watch?v=73oOo9Mwx3o

ACMGAS302 Provide enrichment for animals.

ACMGAS302 တိရိ စဆာန်မ ာ်းအတက်သနစ
် ို့ င်ကပ်းသည်။
V12
https://www.youtube.com/watch?v=7R26vH-WK5w

ACMGAS307 Identify animal anatomy and physiology for animal care work
V13
https://www.youtube.com/watch?v=HY9qx6n52Zc
V14
https://www.youtube.com/watch?v=FIsUAvYP1fY

ACMGAS308 Communicate effectively with clients and team members.
ACMINF301 Comply with infection control policies and procedures in animal care work

ACMINF301
တိရိ စဆာန်ကစာငက
်ို့ ရှာက်မှုလိုပ်ငန််းမ ာ်း၌ကူ်းစက်ကရာဂါထိန်း် ြေ ပ်ကရ်းမူဝါဒမ ာ်းနှငလ
်ို့ ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိို
လိိုက်နာပ
V15
https://www.youtube.com/watch?v=52kOfFLGsAQ

ACMMIC401 Implant microchip in cats and dogs

ACMMIC401 က ကာင်နင
ှ က
ို့် ြေ်းမ ာ်းတင် microchip ကိိုထညို့်သင််းပါ
V16
https://www.youtube.com/watch?v=zotc4sKyWRA

ACMSPE302 Provide basic care of birds.

ACMMIC401 က ကာင်နင
ှ က
ို့် ြေ်းမ ာ်းတင် microchip ကိိုထညို့်သင််းပါ
V17
https://www.youtube.com/watch?v=RgBolSvdMfE

ACMSPE304 Provide basic care of domestic dog

ACMSPE304 အိမ်ကြေ်းကိအ
ို က ြေြေံကစာငက
်ို့ ရှာက်မှုကပ်းပါ
V18
https://www.youtube.com/watch?v=D1p5UDwKK2w

ACMSPE307 Provide basic care of freshwater fish

ACMSPE307 လရချိ င ေးမျာေးကိုအလခခခံလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးပ

V17
https://www.youtube.com/watch?v=mtEqptgcdXY

ACMSPE310 Provide basic care of mammals.

ACMSPE310 နိတိ
ို ို့ ိုက်သတတဝါမ ာ်းကိအ
ို က ြေြေံကစာငက
ို့် ရှာက်မှုကပ်းပါ။
V18
https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc

ACMSS00007 Microchip Implantation for Dogs and Cats

ကြေ်းနှငက
ို့် ကာင်မ ာ်းအတက် ACMSS00007 Microchip implants
V19
https://www.youtube.com/watch?v=aGthVJlMEIk

ACMSUS201 Participate in environmentally sustainable work practices

ACMSUS201 သဘာဝပတ်ဝန််းက င်ကရရှညတ
် ည်တြေ
ံို့ ိိုငဖ် မကသာအလိုပ်အကလို့အက ငတ
ို့် င်ပါ ၀ င်ပါ
ACMVET202 Carry out daily practice routines

ACMVET202 လနစ္ဉ်လလေ့
ကျငခ
ု ုပ်လဆာင်ပ
ေ့
ေ့် န်ေးလုပ်ရု ေးိ လုပ်စ္ဉ်မျာေးကိလ

V20
https://www.youtube.com/watch?v=XYi9fsiWPqo

ACMVET401 - Coordinate veterinary reception duties,

ACMVET401 - တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်း ဧညို့်ြေတ
ံ ာဝန်မ ာ်း

V21
https://www.youtube.com/watch?v=zKjEgPJ09YI

ACMVET402 - Apply imaging routines

ACMVET402 - ပံိုရပ
ိ ်လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုအသံို်း ပ ပါ
V22
https://www.youtube.com/watch?v=cTwbSDcCN4E

ACMVET401 Coordinate veterinary reception duties.

ACMVET401 တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်း ဧညို့်ြေတ
ံ ာဝန်မ ာ်းကိိုညိနင
ိှု ်း် က

ာင်ရက်သည်။

V23
https://www.youtube.com/watch?v=wAr9roGwu84

ACMVET403 Perform clinical pathology procedures.

ACMVET403 လက်ကတွံ့ကရာဂါကေဒလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိုပ်က

ာင်ပါ

V24
https://www.youtube.com/watch?v=C-tcacSJrLg

ACMVET404 - Perform practice office procedures, Updated

ACMVET404 - လက်ကတက
ွံ့ တရ
ို့ ို ်းံ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုအ

င ို့် မငတ
ို့် င် ြေင််း၊

V25
https://www.youtube.com/watch?v=pA9HA_fjjB4

ACMVET405 Coordinate and perform surgical nursing routines.

V26
https://www.youtube.com/watch?v=TF7zIcV7Mmw

ACMVET406 - Nurse animals

ACMVET406 - တိရိ စဆာန်သူနာ ပ
V27
https://www.youtube.com/watch?v=ULFwjoZoRt8

ACMVET407 Carry out medical nursing routines

ACMVET407 က
V28

်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာသူနာ ပ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလပ
ို ်က

ာင်ပါ

https://www.youtube.com/watch?v=07Z4ywfmLg8

ACMVET408 Provide nutritional advice and support for animals.

ACMVET408 တိရိ စဆာန်မ ာ်းအတက်အာဟာရ

ိုင
ိ ရ
် ာအ ကံဥာဏ်နင
ှ ပ
ို့် ံို့ပ်းိို မှုကပ်းပါ

https://fwcommunitydevelopment.org/education/humane-education-videos-and-lesson-plans.html

ACMVET409 Provide specific animal care advice

ACMVET409 တိက တိရိ စဆာန်ကစာငက
ို့် ရှာက်မှု

ိုင
ိ ရ
် ာအ ကံဥာဏ်ကပ်းပါ

V29
https://www.youtube.com/watch?v=3Bvi3hbCZMk

ACMVET410 Carry out veterinary dental nursing procedures.

ACMVET410 တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်းသာ်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာသူနာ ပ လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိုပ်က

V30
https://www.youtube.com/watch?v=9gmmszezq1Y

ACMVET412. Coordinate practice promotional activities

ACMVET412 မငတ
ိှု ်း်
ို့် င်ကရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းညိနင
V31
https://www.youtube.com/watch?v=BDcTSTMKfbE

ACMVET413 Prepare for anaesthesia and monitor animal anaesthesia and analgesia

ACMVET413 ကမက
ို့

်း ပင် င်နဘ
ှ င
ိုိ ို့ တ
်ို့ ရ
ိ ိ စဆာန်ကမက
ို့

်းနှင ်ို့ analgesia ကစာင ်ို့ ကညို့်

V32
https://www.youtube.com/watch?v=B_tTymvDWXk

ာင်ပါ။

ACMVET416 Assist with the preparation of veterinary drugs and poisons

ACMVET416 တိရ စဆာန်က

်းကိုသကရ်းက

်းဝါ်းမ ာ်းနှငအ
ို့်

ပ
ိ ်မ ာ်းကိို ပင် င် ြေင််းတင်ကူညသည်

V33
https://www.youtube.com/watch?v=yuEo-vyq2JA

ACMWHS201 Participate in workplace health and safety processes
ACMWHS301 Contribute to workplace health and safety processes
AHC30616 Certificate III in Production Horticulture

ထိုတ်လိုပ်မှု Horticulture အတက် AHC30616 လက်မတ
ှ ် III
V34
https://www.youtube.com/watch?v=rgc2UnxJhNI

AHCCHM201 Apply chemicals under supervision

AHCCHM201 ကက်း ကပ်မှုကအာက်ရှိဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိအ
ို သံို်း ပ ပါ
V35
https://www.youtube.com/watch?v=pJ5X1QOuk6o

AHCCHM303 - Prepare and apply chemicals

AHCCHM303 - ဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိို ပင်

င်၍ အသံ်းို ပ ပါ

V36
https://www.youtube.com/watch?v=wUNQH8KxCVs

AHCCHM304 - Transport and store chemicals

AHCCHM304 - ဓာတုပစ္စညေး် မျာေးကိသ
ု ယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
ခခင်ေးန္ှငသ
်ေ့ မ
ိ ်ေးဆည်ေးခခင်ေး

V37
https://www.youtube.com/watch?v=k-WFC-Qf3bM
V38

https://www.youtube.com/watch?v=yq2kVRxe6jI

AHCCHM307 - Prepare and apply chemicals to control pest, weeds and diseases (Release 1)

AHCCHM307 - ပိ်းို မာ်းမ ာ်း၊ ကပါင််းပင်မ ာ်းနှငက
ိ ်း် ြေ ပ်ရန်ဓာတိုပစစည််းမ ာ်းကိို ပင် င်၍
ို့် ရာဂါမ ာ်းကိိုထန
အသံို်း ပ ပါ။
V39
https://www.youtube.com/watch?v=3yPD-w6Ubhk

AHCDRG301 Install drainage systems

AHCDRG301 ကရနိုတ်က မာင််းစနစ်မ ာ်းတပ်

င်ပါ

V40
https://www.youtube.com/watch?v=1iWgjurJpzE

AHCDRG305. Install drainage systems
AHCFAU201 Recognise fauna

AHCFAU201 သတတဝ မျာေးကိအ
ု သိအမှတ်ခပ ပ

V41
https://www.youtube.com/watch?v=SB9PArbHOA4

AHCIRG337 - Measure irrigation delivery system

AHCIRG337 -

ည်က မာင််းသယ်ယူပိက
ို ို့

ာင်ကရ်းစနစ်ကိိုတိိုင်း် တာပါ

V42
https://www.youtube.com/watch?v=llrb2F-o7Tw

AHCIRG338 Troubleshoot irrigation systems

AHCIRG338 ဆည်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုအခပစ္်ရှာလဖပ

V43
https://www.youtube.com/watch?v=yc9JxRAq6Rw

AHCIRG346 Operate pressurised irrigation systems

AHCIRG346 ြိအာ်းကပ်းကသာ

ည်က မာင််းစနစ်မ ာ်းကိအ
ို သံို်း ပ ပါ

V44
https://www.youtube.com/watch?v=HJ6R84p_Wlk

AHCMOM201 - Operate two wheel motorbikes

AHCMOM201 - စက်ဘ်းနှစ်စ်းစ်းပါ
V45
https://www.youtube.com/watch?v=-qkjub6n4B4

AHCMOM202 - Operate tractors

AHCMOM202 - လယ်ထန်စက်ကိိုလည်ပတ်ပါ
V46
https://www.youtube.com/watch?v=_urGRiUlv7o

AHCMOM211 - Operate side by side utility vehicles

AHCMOM211 - ကဘ်းြေ င််းတသံို်းကသာယာဉ်မ ာ်းကဘ်းြေ င််းယှဉ်ပါ
V47
https://www.youtube.com/watch?v=oNsuOboNRjc

AHCMOM212 - Operate quad bikes

AHCMOM212 - စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုသုေးံ ပ

V48
https://www.youtube.com/watch?v=uRh6SeWWTwk

AHCMOM216 - Operate side by side utility vehicles

AHCMOM216 - လဘေးချင်ေးတသံုေးလသာယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

V49
https://www.youtube.com/watch?v=9mG3hDvtETs

AHCMOM217 Operate quad bikes

AHCMOM217 စက်ဘ်းစ်းစက်ကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V50
https://www.youtube.com/watch?v=I-QVhityrlQ

AHCMOM304 Operate machinery and equipment

AHCMOM304 စက်ယနတရာ်းမ ာ်းနှငက
ိ ာမ ာ်းကိလ
ို ည်ပတ်ပါ
ို့် ိရယ
V51
https://www.youtube.com/watch?v=-uSmVB1czQQ

AHCNAR301 Maintain natural areas

AHCNAR301 သဘာဝနယ်က မမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ်း် ပါ
V52
https://www.youtube.com/watch?v=RkHsBvjcYRk

AHCNAR303 Implement revegetation works

AHCNAR303 ပန်လည်ထက
ူ ထာင်ကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V53
https://www.youtube.com/watch?v=BijWikS0TGE

AHCNAR307 Read and interpret maps
AHCNAR307 က မပံိုမ ာ်းကိြ
ို တ်ပါ၊ ဘာသာ ပန်ပါ
V54

https://www.youtube.com/watch?v=FqJrmnQ9sBs

AHCNSY306 Implement a propagation plan
AHCNSY306မျိ ေးပ ေး ြန် ြျူ်းကရ်းအစ
အစဉ်ကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
ို့

V55
https://www.youtube.com/watch?v=OXR92xHfgic

AHCORG403 Manage organic soil improvement

AHCORG403 ကအာ်ဂနစ်က မ

လာတိို်းတက်မှုကိိုစမံပါ

V56
https://www.youtube.com/watch?v=s0SXIzl3fEM

AHCPCM301 Implement a plant nutrition program
AHCPCM301 အပင်အာဟာရအစအစဉ်ကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V57
https://www.youtube.com/watch?v=QALxEt6OFpc

AHCPCM302 Provide information on plants and their culture

AHCPCM302 အပင်မ ာ်းနှင၎
ို ို့
ကာင််းသတင််းအြေ က်အလက်ကပ်းပါ
ို့် င််းတိ၏သဘာဝအက
V58
https://www.youtube.com/watch?v=bi755vQVNx8

AHCPCM304 Report on health and condition of trees

AHCPCM304 သစ်ပင်၏က န််းမာကရ်းနှငအ
ို့် က ြေအကန
V59
https://www.youtube.com/watch?v=elXY25kYBJY

AHCPGD301 Implement a plant establishment program

AHCPGD301 စက်ရို ံတည်ကထာင် ြေင််းအစအစဉ်ကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V60
https://www.youtube.com/watch?v=Hja0SLs2kus

AHCPHT303 Implement a post-harvest program

AHCPHT303 ရိတ်သမ
ိ ်း် ြေ ိနလ
် န်အစအစဉ်ကိအ
ို ကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V61
https://www.youtube.com/watch?v=h2h4PbjHw1Y

AHCPHT305 Regulate crops

AHCPHT305 လကာက်ပသေးန္ှမ
ံ ျာေးကိုထန
ိ ေး် ညိပ

V62
https://www.youtube.com/watch?v=76WltvWUpzg

AHCPHT306 Establish horticultural crops

AHCPHT306 ဟင််းသ်းဟင််းရက်သ်းနှမ
ံ ာ်းစိိုက်ပ ိ ်းပါ
V63
https://www.youtube.com/watch?v=UpnS5fkRhZM

AHCPHT307 - Prepare raw materials and compost feedstock

AHCPHT307 - ကိုန ် ကမ််းမ ာ်းနှငက
ို့် မ်း မျူကရ်းပစစည်း် မ ာ်း ပင်

င်ပါ

V64
https://www.youtube.com/watch?v=cBkBwVFFEWw

AHCPHT310 Coordinate horticultural crop harvesting

AHCPHT310 ဟင််းသ်းဟင််းရက်သ်းနှရ
ံ ိတ်သမ
ိ ််းမှုညိနင
ိှု ်း် က

ာင်ရက်သည်

V65
https://www.youtube.com/watch?v=VnWXfrpOcCc

AHCPMG301 Control weeds

AHCPMG301 ထိနေး် ချ ပ်မှုလပ င်ေးပင်

V66
https://www.youtube.com/watch?v=QNYZCzDKcrA

AHCPMG302 Control plant pests, diseases and disorders

AHCPMG302 စက်ရို ံပ်းိို မာ်းမ ာ်း၊ ကရာဂါမ ာ်းနှငက
ိ ်း် ြေ ပ်သည်
ို့် ရာဂါမ ာ်းကိိုထန
V67
https://www.youtube.com/watch?v=vekzBV_YvCc

AHCPMG305 Survey pests
AHCPMG305 ပိ်းို မာ်းစစ်တမ််း
V68
https://www.youtube.com/watch?v=VV0HrSJ6sHU

AHCSOL401 Sample soils and interpret results

AHCSOL401 က မ

လာကိန
ို မူနာယူဖပ်းရလဒ်မ ာ်းကိိုဘာသာ ပန်ပါ

V69
https://www.youtube.com/watch?v=Pu8uw5JPLEI

AHCSS00027 Agricultural Chemical Skill Set.

AHCSS00027 စိိုက်ပ ိ ်းကရ်းဓာတိုကျွမ််းက င်မှုသတ်မှတ်။
V70
https://www.youtube.com/watch?v=XFlk0UsrGso

AHCSS00074 Agricultural Chemical Skill Set.

AHCSS00074 စိိုက်ပ ိ ်းကရ်းဓာတိုကျွမ််းက င်မှုအစံ။ို
V71
https://www.youtube.com/watch?v=xuSZFRf0EpY

AHCWHS301 Contribute to work health and safety processes
AHCWHS401 Maintain work health and safety processes.

AHCWHS401 အလိုပ်က န််းမာကရ်းနှငက
ိ ်း် သိမ်း် ပါ။
ို့် ဘ်းကင််းကရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကိိုထန
V72
https://www.youtube.com/watch?v=W2u2lpuSKss

Certificate in Wool Production
AHCWOL301 Appraise wool using industry descriptions

AHCWOL301 စက်မှုလိုပ်ငန််းကြာ် ပြေ က်မ ာ်းကိို အသံ်းို ပ ၍ သိ်းို ကမ်းကိိုအက ြတ်ပါ
V73
https://www.youtube.com/watch?v=E96bxNErse0
V74
https://www.youtube.com/watch?v=yafkK0uk65U

AHCWOL303 Prepare wool based on its characteristics.

AHCWOL303 သိို်းကမ်းကိို ၄င််း၏ဝိကသသလကခဏာမ ာ်းကပေါ် မူတည်၍ ပင် င်ပါ။
V75
https://www.youtube.com/watch?v=Cs3_h6JKmPE

AHCWOL304 Prepare fleece wool for classing

AHCWOL304 အတန််းအစ္ာေးအတက်သို်းိ ကမ်းကိို ပင်

င်ပါ

V76
https://www.youtube.com/watch?v=GIbrOh8TSI4
V77
https://www.youtube.com/watch?v=wOXqD5SOJkA

AHCWOL305. Prepare skirtings and oddments

AHCWOL305 စကတ်နင
ှ ထ
ို့် ်းူ

န််းကသာအဝတ်အစာ်းမ ာ်းကိို ပင်

V78
https://www.youtube.com/watch?v=YG8GWzYeP6A

AHCWOL307 Document a wool clip

AHCWOL307 သိို်းကမ်းကိိုမတ
ှ ်တမ််းတင်ပါ
V77
https://www.youtube.com/watch?v=r1x8z7ew26k

AHCWOL310. Press wool for a clip

AHCWOL310 သိို်းကမ်းကိိုဖန
ိ ပ
ိှ ်ပါ
V78
https://www.youtube.com/watch?v=6jtW0hPAnD0

AHCWOL311, Perform shed duties,

AHCWOL311, သန်ေးလလာင်ေးလသာတာဝန်မျာေးကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ

V79
https://www.youtube.com/watch?v=hplP54ixvxQ
V80
https://www.youtube.com/watch?v=BLk_CAMmQPc

AHCWOL401, Determine wool classing strategies

င်ပါ

AHCWOL401, သိ်းို ကမ်းအတန်ေးအစ္ာေးြေ ြေင််းနည််းေ ျူဟာမ ာ်း

ို်းံ ြတ်ရန်

V81
https://www.youtube.com/watch?v=Yz78KbocUqQ

AHCWOL403 - Plan, implement and review wool harvesting and clip preparation
V82
https://www.youtube.com/watch?v=XASfFO3w2O8

AHCWOL404 - Establish work routines and manage wool harvesting and preparation staff

AHCWOL403 - သိို်းကမ်းရိတ်သမ
ိ ််း ြေင််းနှင ို့် ပင် င် ြေင််းကိိုကကိ တင် ပင် င်ပါ၊ အကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V83
https://www.youtube.com/watch?v=CBgS4S1QVzM

AHCWOL405 Class fleece wool
AHCWOL405 သိို်းကမ်းအတန်ေးအစ္ာေး
V84
https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s

AHCWRK305 Coordinate work site activities

AHCWRK305 လုပ်ငန်ေးခင်လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် ပ

V85
https://www.youtube.com/watch?v=Qmla9NLFBvU

AHCWRK309 Apply environmentally sustainable work practices.
AHCWRK401 Implement and monitor quality assurance procedures.

AHCWRK401 အရည်အကသ်းအာမြေံြေ က်လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိအ
ို ကကာင်အထည်
ကြာ်ရန်နင
ှ က
ို့် စာင ို့် ကညို့်စစ်က
V86

်းရန်။

https://www.youtube.com/watch?v=XJjbZZF80wg

AMP30815 Certificate III in Meat Processing (Retail Butcher)
အသာ်းထိုတလ
် ိုပ်ငန််း (AMC30815 Certificate III) (လက်လအကရာင််း

င
ိုိ )်

V87
https://www.youtube.com/watch?v=WrOzwoMKzH4

AMPCOR201 Maintain personal equipment

AMPCOR201 ကိိုယ်ကရ်းကိိုယ်တာကိရိယာမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ်း် ပါ
V88
https://www.youtube.com/watch?v=i1D6zpSw_6Q

AMPCOR202 - Apply hygiene and sanitation practices

AMPCOR202 - တစ္်ကိုယ်လရသနရ
် ေ့ ှငေး် လရေးန္ှငသ
် ေ့ ှငေး် လရေးလုပ်နည်ေးမျာေးကိုသေးုံ ပ
ေ့် နရ

V89
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2e0KH5WrI

AMPCOR203 Comply with Quality Assurance and HACCP requirements

AMPCOR203 အရည်အလသေးအာမခံချက်န္င
ှ ေ့် HACCP လိအ
ု ပ်ချက်မျာေးကိုလိုက်နာပ

V90
https://www.youtube.com/watch?v=6UA7fETu7ag

AMPCOR204 Follow safe work policies and procedures

AMPCOR204 လံို ြေံ ကသာအလိုပ်မူဝါဒမ ာ်းနှငလ
ို ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိိုက်နာပါ
ို့် ပ
V91
https://www.youtube.com/watch?v=q6N4FAQjyfU

AMPCOR205 Communicate in the workplace

AMPCOR205 လိုပ်ငန််းြေင်၌

က်သယ်ပါ

V92
https://www.youtube.com/watch?v=OveLaVLityw

AMPCOR206 Overview the meat industry

AMPCOR206 အသာ်းလိုပ်ငန််းကိို ြေံ ငံသ
ို ်းံို သပ်သည်
V93
https://www.youtube.com/watch?v=o6n4Ft85mpk

AMPR101 Identify species and meat cuts

AMPR101 မျိ ေးစ္ိတ်မျာေးန္ှငအ
ေ့် သာေးခဖတ်ခခင်ေးမျာေးကိုခခခာေးသတ်မှတ်ပ
V94
https://www.youtube.com/watch?v=nf3ny9W0M8A
V95
https://www.youtube.com/watch?v=_lWxXn0Buqo
V96
https://www.youtube.com/watch?v=4t4aF7nQ8-M
V97
https://www.youtube.com/watch?v=DvIxvs39nBQ

AMPR102Trim meat for further processing

AMPR102 ကနာက်ထပ် ပ ပင်ထတ
ို ်လိုပ်ရန်အတက်အသာ်းမ ာ်းကိိုြေ ံ ွံ့ပါ
V98
https://www.youtube.com/watch?v=qch_-sBqbv4

AMPR103 Store meat product

AMPR103 အသာ်းထိုတက
် ိုနက
် ိိုသက
ိို လှာင်ပါ
V99
https://www.youtube.com/watch?v=xVOhWQF8eTk

AMPR104*, Prepare minced meat and minced meat products

AMPR104 *, minced အသာေးမျာေးန္ှင ေ့် minced အသာေးထုတ်ကုနမ
် ျာေးကိုခပင်ဆင်ပ
V100
https://www.youtube.com/watch?v=qKl4BjW8FEk

AMPR105 Provide service to customers

AMPR105 ကြာက်သည်မ ာ်းအာ်း ၀ န်က

ာင်မှုကပ်းပါ

V101
https://www.youtube.com/watch?v=bL_D-qyva0c

AMPR106 Process sales transactions. Modification History

AMPR106 လိုပ်ငန််းစဉ်အကရာင််း ပ ပင်မမ််းမံမှုသမိိုင်း်
V102
https://www.youtube.com/watch?v=EHKKv2nDeY4

AMPR108 Monitor meat temperature from receival to sale

AMPR108 အသာေး၏အပချိနက
် ိုလက်ခံခခင်ေးမှလရာင်ေးချခခင်ေးအထိလစ္ာငကေ့် ကညေ့ပ
်
V103
https://www.youtube.com/watch?v=YRQ47Ieddkk

AMPR201 Break and cut product using a bandsaw.

AMPR201 ဘန််းစတစ် ြင ို့် သံ်းို ၍ ကိုနပ
် စစည်း် ကိိုြေ ိ ်းြ က်ပါ
V104
https://www.youtube.com/watch?v=rxfZphxj2eM

AMPR202 Provide advice on cooking and storage of meat products

AMPR202 အသာေးထုတက
် ုနမ
် ျာေးချက်ခပ တ်ခခင်ေးန္ှငသ
်ေ့ လ
ို လှာင်ခခင်ေးဆိုငရ
် ာအကကံဥာဏ်မျာေးလပေးပ
V105
https://www.youtube.com/watch?v=fWDHx1FUBQU

AMPR203 Select, weigh and package meat for sale

AMPR203 ကရာင််းြေ ရန်အသာ်းမ ာ်းကိိုကရ်းြေ ယ်ဖပ်းြေ ိန ် တယ်ထပ
ို ်ပိို်းပါ
V106
https://www.youtube.com/watch?v=FssZvcrOMXA

AMPR204 Package product using manual packing and labelling equipment.

AMPR204 လက်စထိုပ်ပ်းိို ြေင််းနှငတ
ို့် ံ

ပ
ိ ်ကပ် ြေင််း

ိုင
ိ ရ
် ာပစစည်း် ကိရယ
ိ ာမ ာ်းကိို အသံ်းို ပ ၍

ထိုတ်ထပ
ို ်ပိို်းပ ။
V107
https://www.youtube.com/watch?v=qomAjMUCsIM

AMPR205 Use basic methods of cookery.

AMPR205 ချက်ခပ တ်ခခင်ေး၏အလခခခံနည်ေးလမ်ေးမျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ ။
V108
https://www.youtube.com/watch?v=mBT5O3OXXkY

AMPR208 Make and sell sausages

AMPR208 ဝက်အလချာင်ေးမျာေးကိုလုပ်ဖပေးလရာင်ေးပ
V109
https://www.youtube.com/watch?v=k8RLGUiAbfs

AMPR209 Produce and sell value-added products

AMPR209 တန်ဖိုေးခမငထ
ု ်ကုနမ
် ျာေးထုတ်လုပ်ခခင်ေးန္ှငလ
ေ့် တ
ေ့် ရာင်ေးချခခင်ေး
V110
https://www.youtube.com/watch?v=8xrwKwidvh8

AMPR210 Receive meat products.

AMPR210 အသာ်းထိုတက
် ိုနမ
် ာ်းကိိုလက်ြေံရရှိသည်။
V111
https://www.youtube.com/watch?v=zMtGP0Ss1UQ

AMPR211 Provide advice on meal solutions in a meat retail outlet.

AMPR211 အသာ်းလက်လအကရာင််း

ိုင
ိ ရ
် ှိအစာ်းအစာက ြရှင်း် နည််းမ ာ်းနှင ို့် ပတ်သက်၍

အ ကံဥာဏ်မ ာ်းကပ်းပါ
V112
https://www.youtube.com/watch?v=WrOzwoMKzH4

AMPR212 Clean meat retail work area. Modification History

AMPR212 သနရ
် ို့ ှင်း် ကသာအသာ်းလက်လလိုပ်ငန််းဧရိယာ။ ပ ပင်မမ််းမံမှုသမိိုင်း်
V113
https://www.youtube.com/watch?v=GUJ4vI-JA88

AMPX209 Sharpen knives

AMPX209 ဓာ်းမ ာ်းကိိုလသေးခခင်ေး
V114
https://www.youtube.com/watch?v=pl1G46NoETc

AMPX210 Prepare and slice meat cuts.

AMPX210 အမသာ်းကိို ြတ်ယူပါ။
V115
https://www.youtube.com/watch?v=rzd3G0eNCB0

AMPX211 Trim meat to specifications.

AMPX211 အသာ်းမ ာ်းကိသ
ို တ်မှတ်ထာ်းချက်အရလာပါ။
V116
https://www.youtube.com/watch?v=EC5ZVsc9h6U

BSBATSIL503 Manage conflict

BSBATSIL503 ပဋိပကခကိုစ္မံပ
V117
https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU

FBP30117 - Certificate III in Food Processing
V118
https://www.youtube.com/watch?v=IE2mY1w4FHg

FBP30918 Certificate III in Wine Industry Operations
V119
https://www.youtube.com/watch?v=AB5DjbvW9Ps

FBPGRA3003 Lead flour milling shift operations.

FBPGRA3003 မိုနည
် ို့ က်ကကိတ်ြေ ြေင််းလိုပ်ငန််း
V120
https://www.youtube.com/watch?v=edvBk7xWKG4

FBPGRA3004 Control mill processes and performance

FBPGRA3004 စ္က်ရု လ
ံ ည်ပတ်မှုန္င
ှ စ္
်ေ့ မ်ေးလဆာင်ရည်ကိုထန
ိ ေး် ချ ပ်သည်
V121
https://www.mathworks.com/videos/multi-stage-rolling-mill-process-modeling-and-control-of-stripthickness-and-speed-81551.html
https://www.youtube.com/watch?v=AuuP8L-WppI

FBPOPR2069 Use numerical applications in the workplace

FBPOPR2069 အလိုပ်ြေင်၌ကိန်း် ဂဏန််း application မ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ
V122
https://www.youtube.com/watch?v=840Erle9KMM

FDFFS2001A - Implement the food safety program and procedures

FDFFS2001A - အစာ်းအစာလံို ြေံ မှုအစအစဉ်နှငလ
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိို အကကာင်
အထည်ကြာ်ပါ
V123
https://www.youtube.com/watch?v=KBvU4Bmu5O0

FDFFS3001A - Monitor the implementation of quality and food safety programs

FDFFS3001A - အရည်အကသ်းနှငစ
ို့် ာ်းနပ်ရိကခာလံို ြေံ မှုအစအစဉ် မ ာ်းအကကာင် အထည်
ကြာ်မှုကိိုကစာင ို့် ကညို့်ပါ
V124
https://www.youtube.com/watch?v=hSTNqvO1Z_k

FDFOP2061. A. Use numerical applications in the workplace

FDFOP2061 အလုပ်ခင်၌ကိနေး် ေဏန်ေးမျာေးကိုသေးံု ပ

FDFOP2064, Provide and apply workplace information

FDFOP2064, အလိုပ်ြေင်သတင််းအြေ က်အလက်ကပ်းခခင်ေးအသံေးု ခပ ခခင်ေး
V125
https://www.youtube.com/watch?v=-jlmbskAr1w

FDFOP3003A - Operate interrelated processes in a production system

FDFOP3003A - ထိုတလ
် ိုပ်မှုစနစ်တင်အ ပန်အလှန ်
မ ာ်းကိိုလိုပ်က

က်နယ်ကနကသာ လိုပ်ငန််းစဉ်

ာင်ပါ

V126
https://www.youtube.com/watch?v=koULXptaBTs

FDFOP3004A - Operate interrelated processes in a packaging system

FDFOP3004A - ထုပ်ပိုေးမှုစ္နစ္်တင်အခပန်အလှနဆ
် က်န္ယ်လနလသာလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ

V127
https://www.youtube.com/watch?v=MGrsfhfzofY

FWPCOT3270 Grade and mark logs

FWPCOT3270 အဆငန္
ှ အ
် မ်ေး
ေ့် င
ေ့် မှတ်အသာေးမျာေးမှတတ

V128
https://www.youtube.com/watch?v=s0mMbc1-FF8

FWPHAR3223 - Use on-board computer systems for single grip harvester

FWPHAR3223 - တစ္်ခုတည်ေးဆုပ်ကိုငရ
် ိတ်သမ
ိ ်ေးဘိက
ု ေ့ န်ပျြူတာစ္နစ္်မျာေးကိသ
ု ေးံု ပ
V129
https://www.youtube.com/watch?v=tutNqFZrjzc

FWPHAR3224 Operate crawler tractor

FWPHAR3224 တာ်းစက်ကိိုလည်ပတ်ပါ
V129
https://www.youtube.com/watch?v=qSTO8k5EgCw

FWPHAR3230 Operate skidder

FWPHAR3230 စ်းနင််းလိိုက်ပါ
V130
https://www.youtube.com/watch?v=t1uyDa4p4Yo

MSMENV272 Participate in environmentally sustainable work
MSMSUP303 - Identify equipment faults

MSMSUP303 - စက်ကိရယ
ိ ာအမှာ်းမ ာ်းကိိုကြေါ်ထတ
ို ်ပါ
V131
https://www.youtube.com/watch?v=xjMb5dJei18

RGR20218 - Certificate II in Racing Industry
RGRCMN201 Investigate job opportunities in racing and related industries.
RGRCMN203 Comply with racing industry ethics and integrity

Certificate in Animal Transportation
RGRPSH201 Handle racehorses in stables and at trackwork
RGRPSH202 - Assist with transportation of horses

RGRPSH202 - ခမင်ေးမျာေးကိုသယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
လရေးတင်ကညလပေးပ
V135
https://www.youtube.com/watch?v=zZ7p9XGT4nM

RGRPSH205 Perform basic riding skills in the racing industry
RGRPSH207 - Perform racing stable duties, Updated to meet Standards for Training
RGRPSH211 Work effectively in the horse racing industry.
RGRPSH301 Implement stable operations. Modification History
RGRPSH302 Supervise handling of horses.

RGRPSH302 မင််းမ ာ်းကိိုငတ
် ယ် ြေင််းကိိုကက်း ကပ်ပါ။
V136
https://www.youtube.com/watch?v=x7qUGpBTGX8

RGRPSH303 Organise and oversee transportation of horses.

RGRPSH303 မင််းမ ာ်းသယ်ယူပိက
ို ို့

ာင်ကရ်းကိကို က်း ကပ်ကပ်ကပါ။

V137
https://www.youtube.com/watch?v=zZ7p9XGT4nM

RGRPSH304 - Identify factors that affect racehorse fitness and suitability to race
RGRPSH308 - Provide first aid and emergency care for horses or other equine

RGRPSH308 - ခမင်ေးမျာေးအတက်လရှေး ဦေး သနာခပ န္ှငအ
ေ့် လရေးလပေါ် ခပ စ္ုလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုမျာေးကိုလပေးပ
V138
https://www.youtube.com/watch?v=8kR6lABIi-w

RGRPSH309 - Implement feeding programs for racehorses under direction

RGRPSH309 လမ််းညန်ကအာက်ရှိဖပိ င် မင််းမ ာ်းအတက်တိိုက်ကကျွ်းကရ်းအစအစဉ်မ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V139
https://www.youtube.com/watch?v=2kiSe60a_3A

SISXEMR001 - Respond to emergency situations

SISXEMR001 - အကရ်းကပေါ်အက ြေအကနမ ာ်းကိတ
ို ံို ပန်
ို့ ပါ
V140
https://www.youtube.com/watch?v=2oOSeLJsh2U

Study Area 2-Career Development
•

Certificate in Skills Development

•

Maths/ Science/ Physics/Chemistry/Design & Technology/ Software Design

•

English

•

Legal System

•

Social Justice

•

Certificate in Human Body System Studies

•

PSP20218: Certificate II in Auslan.

•

Certificate in Ecosystem Studies

English

Myanmar
10581NAT -

10581NAT Course in

အသက်လမေးဝမ်ေးလကကာင်ေးန္ှငရ
်ေ့ ပ်ရာန္ှငထ
်ေ့ လ
ိ တွံ့ဆက်ဆခံ ခင်ေးဆိုငရ
် ာသင်တန်ေး

Vocational and
Community
Engagement
10582NAT Certificate I in
Preparation for
Work and Training.
10583NAT Certificate I in
Access to Work and
Training
10585NAT Certificate III in
Career
Advancement
10586NAT Certificate III in
Vocational and
Study Pathways
10587NAT Certificate IV in
Enterprise and
Career Skills
10725NAT - Course
in Preliminary
Spoken and Written
English
10727NAT Certifica
te I in Spoken and
Written English
10728NAT Certifica
te II in Spoken and
Written English
10729NAT Certifica
te III in Spoken and
Written English

10582NAT - အလုပ်န္င
ှ လ
ေ့် လေ့ကျငလ
ေ့် ရေးအတက်အဆင်သငအ
ေ့် တက်လက်မှတ် ၁ ။
10583NAT - အလုပ်န္င
ှ သ
ှ ်
ေ့် င်တန်ေးတက်လရာက်ခငလ
ေ့် က်မတ
10585NAT - အလုပ်အကိင
ု တ
် ိုေးတက်မအ
ှု တက်လက်မှတ် III ကို
10586NAT အသက်လမေးဝမ်ေးလကကာင်ေးန္ှငလ
ေ့် လေ့လာမှုလမ်ေးလကကာင်ေးမျာေးတင်လက်မှတ် III
10587NAT - လုပ်ငန်ေးန္ှငအ
် ျွမ်ေးကျင်မှုလက်မှတ် IV
ေ့် လုပ်အကိုငက
10725NAT - ကကိ တင်စ္ကာေးလခပာန္ှငလ
ေ့် ရေးသာေးထာေးလသာအေဂလိပ်စ္ာသင်တန်ေး
10727NATK အေဂလိပ်စ္ာခဖငလ
်ေ့ ခပာလသာန္ှငအ
်ေ့ ေဂလိပ်စ္ာ
၁၀၇၂ စ္ကာေးလခပာန္ှငလ
ေ့် ရေးသာေးအေဂလိပ်ဘာသာခဖင ေ့် NAT လက်မှတ် II
၁၀၇၂ စ္ကာေးလခပာန္ှငလ
ေ့် ရေးသာေးအေဂလိပ်ဘာသာခဖင ေ့် NAT Certificate III
10748NAT တကကသိုလ်ခပင်ဆင်မှုအတက်လက်မှတ် IV
10767NAT ။ ပညာလရေးဆိင
ု ရ
် ာရည်ရယ်ချက်မျာေးအတက်အေဂလိပ် IV လက်မှတ်
IV
10768NAT: ပညာလရေးဆိုငရ
် ာရည်ရယ်ချက်မျာေးအတက်အေဂလိပ်စ္ာလက်မတ
ှ ် IV
10769 လနာက်ထပ်လလေ့လာရန် Pathways အတက် CERT III ကို
ACMEQU205 ခမင်ေးအခပ အမဆိုငရ
် ာေဟုသုတကိုအသံုေးခပ ပ
ACMEQU208 ခမင်ေးမျာေးန္ှငအ
ို ်ပိုငက
် ျန်ေးမာလရေးန္ှငကေ့် ကံေ့ခိုငမ
် ှုကိုစ္မံပ
ေ့် လုပ်လုပ်ရန်ကယ
AHCFAU201 သတတဝ မျာေးကိအ
ု သိအမှတ်ခပ ပ
AHCMOM201 - စ္က်ဘေးန္ှစ္စ္
် ေးစ္ေးပ
AHCMOM211 - လဘေးချင်ေးတသံုေးလသာယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

10748NAT.
Certificate IV in
Tertiary Preparation

AHCMOM212 - စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုသုေးံ ပ

10767NAT.
Certificate IV in
English for
Academic Purposes

AHCMOM217 - စ္က်ဘေးစ္ေးစ္က်ကိုအသံေးု ခပ ပ

10768NAT:

AHCMOM216 - လဘေးချင်ေး တ၍ လသံေးု ယာဉ်မျာေးလဘေးချင်ေးယှဉ်ပ

AHCNAR301 သဘာဝနယ်လခမမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

Certificate IV in
English for
Academic Purposes

AHCPGD301 - စ္က်ရု တ
ံ ည်လထာင်ခခင်ေးအစ္အစ္ဉ်ကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ
AHCPMG301 ထိနေး် ချ ပ်မှုလပ င်ေးပင်

10769NAT CERT III
in Pathways to
Further Study

AHCPMG302 ထိနေး် ချ ပ်လရေးစ္က်ရု ံပေးို မာေး

ACMEQU205 Apply
knowledge of horse
behaviour

AHCWHS301

ACMEQU208 Manage personal
health and fitness
for working with
horses
AHCFAU201 Reco
gnise fauna
AHCMOM201 Operate two wheel
motorbikes

AHCSS00027 စ္ိက
ု ်ပျိ ေးလရေးဓာတုကျွမ်ေးကျင်မှုသတ်မတ
ှ ်

အလုပ်လုပ်ခခင်ေးကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလံခု ခံ လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ပ
၀ င်သည်
AHCWOL304 - သိေးု လမေးသိုေးလမေးမျာေးကိုအတန်ေးအစ္ာေးခရန်ခပင်ဆင်ပ ။
AHCWOL305 - စ္ကတ်န္င
ှ အ
ေ့် ၀ တ်အစ္ာေးမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ ။
AHCWOL310 - ကလစ္်တစ္်ခုအတက်သေးုိ လမေးကိုန္ပ
ိှ ်ပ
AHCWRK309 ပတ် ၀ န်ေးကျင်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ ။

AHCMOM211 Operate side by
side utility vehicles

AHCWRK401

AHCMOM212 Operate quad bikes

လစ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်။

AHCMOM216 Operate side by
side utility vehicles
AHCMOM217 Operate quad bikes
AHCNAR301 Maint
ain natural areas
AHCPGD301 Implement a plant
establishment
program
AHCPMG301 Contr
ol weeds
AHCPMG302 Contr
ol plant pests
AHCSS00027 Agric
ultural Chemical
Skill Set

အရည်အလသေးအာမခံချက်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ ေ့်

ကိုယ်လရေးကိုယ်တာကိရိယာမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ
AMPCOR202 - တစ္်ကိုယ်လရသနရ
် ေ့ ှငေး် လရေးန္ှငမ
်ေ့ ိလလာစ္နစ္်ကျငသ
်ေ့ ုေးံ ခခင်ေး (
AMPCOR205 - အလုပ်ခင်၌ဆက်သယ်ပ
AMPR101 မျိ ေးစ္ိတ်မျာေးန္ှငအ
် ။
ေ့် သာေးခဖတ်ခခင်ေးမျာေးကိုခခခာေးသတ်မှတပ
AMPR108 လက်ခံခခင်ေးမှလရာင်ေးချသညေ့အ
် သာေးမျာေးအပချိနက
် ိုလစ္ာငကေ့် ကညေ့်ပ
AWTCAP101 ကိုယ်လရေးကိုယ်တာလံုခခံ မှုန္င
ှ လ
ေ့် ံုခခံ စ္ိတ်ချရလသာလရေးချယ်မှုမျာေးကိုလလေ့လာပ
AWTCAP103 - ကျွမေး် ကျင်မအ
ှု သိအမှတ်ခပ ခခင်ေးအတက်ခပင်ဆင်ပ
AWTCAP104 ယာဉ်လမာင်ေးအသိပညာစ္စ္်လဆေးမှုအတက်အစ္အစ္ဉ်ဆပ ။
AWTCAP105 ထိလရာက်လသာကိုယ်ပိုငတ
် င်ဆက်မှုစ္မ်ေးရည်ကိုသေးုံ ပ ။
AWTCAP106 တံခပန်
ု ေ့ ရန်စ္စ္ဉ်ထာေးသည် ...

AHCWHS301 Contr
ibute to work health
and safety
processes

WTCMY101 - လမှုလရေးအရမတကခပာေးလသာပတ် ၀ န်ေးကျင်မျာေးတင်ပ ၀ င်ပ ။

AHCWOL304 Prepare fleece wool
for classing,

AWTCOM102 -

AHCWOL305 Prepare skirtings
and oddments,

ဆပ

AHCWOL310 Press wool for a clip

Australianစ္လကတေးလျဆက်သယ်လရေးမဒယာန္ှငအ
် က်သယ်န္င
ို ရ
် န်မ
ေ့် ခပန်အလှနဆ

AWTCOM101 - အလခခခံစ္ဉ်ေးစ္ာေးလတေးလခေါ် န္ိင
ု စ္
် မ်ေးစ္မ်ေးရည်ကိုသုေးံ ပ

လနစ္ဉ်အလခခအလနမျာေးတ
င်ပconflictိိပကခမျာေးကိုလခဖရှငေး် ရန်နည်ေးေျြူဟာမျာေးလရေး
ေ့

AWTCOM103 -

AHCWRK309 Apply ဟာေျြူဟာမျာေးလရေးဆပ
environmentally
sustainable work
AWTDIG101 Word
practices.
သည်အလခခခံကျလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးတစ္်ခုကိုလုပ်လဆာင်သည်။
AHCWRK401 Imple
ment and monitor
AWTDIG102 ရိုေးရိုေးစ္ာရင်ေးဇယာေးကိုသေးုံ ပ ။
quality assurance
procedures.
AWTDTY001 AMPCOR201 Maint
ain personal
equipment
AMPCOR202 Apply hygiene and
sanitation practices
(
AMPCOR205 Communicate in the
workplace
AMPR101 Identify
species and meat
cuts.
AMPR108Monitor
meat temperature
from receival to sale
AWTCAP101 Explore personal
safety and wellbeing options
AWTCAP103 Prepare for skills
recognition

သင်ယမှုန္င
ှ အ
် ခငအ
ု ံေ့ပိုေးလပေးမညေ့်သပပ ယ်သညေ့်နည်ေးပ
ေ့် လုပ်အကိုငအ
ေ့် လမ်ေးမျာေးကိပ
ညာကိုအသံုေးခပ ရန်စ္စ္ဉ်ပ
AWTDTY002,
သင်ယမှုန္င
ှ အ
်ေ့ လုပ်အကိုငအ
် ခငအ
်ေ့ လမ်ေးမျာေးအတက်သပပ ယ်လသာနည်ေးပညာကို
သံုေးပ
AWTENV101 ပတ်ဝန်ေးကျင်ထန
ိ ေး် သိမေး် လရေးဆိုငရ
် ာအလလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးတိေးု တက်လအာင်စ္စ္ဉ်ရန်၊

AWTCAP104. Plan
for a driver
knowledge test.
AWTCAP105. Use
effective personal
presentation skills.
AWTCAP106. Plan
to respond ...
WTCMY101 Engage in socially
diverse
environments,
AWTCOM101 - Use
basic critical
thinking skills
AWTCOM102 Develop strategies
to deal with conflict
in everyday
contexts
AWTCOM103 Develop strategies
to interact with
Australian
communication
media
AWTDIG101. Word
process a basic
document.
AWTDIG102. Use a
simple spreadsheet.
AWTDTY001 - Plan
to use adaptive
technology to
support learning
and employment
AWTDTY002, Use
adaptive technology
to support learning
and employment
AWTENV101 - Plan
to improve
environmental
practices,

Certificate in Skills Development
AWTENV102 - Plan to reduce household energy use,

AWTENV102 - အိမ်ကထာင်စိုစမ််းအင်သ်းံို စမှုကလ ာြေ
ို့ ရန်အစအစဉ်
V1
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04

AWTLRN101 - Plan to use basic teamwork skills,

AWTLRN101 - အက ြေြေံပူ်းကပါင််းက

ာင်ရက်မှုစမ််းရည်ကိိုအသံ်းို ပ ရန်စစဉ်ပါ

V2
https://www.youtube.com/watch?v=YNDPDbrVcT4

AWTLRN102 - Explore work and training opportunities for women
AWTLRN103 - Explore factors which impact the lives of women
AWTLRN104, Explore work and training opportunities
AWTLRN105, Explore the personal impact of social equity strategies on a personally relevant
group
AWTPLG101. Develop a project plan.

AWTPLG101 စ္မံကိနေး် အစ္အစ္ဉ်ကိုလရေးဆ
V3
https://www.youtube.com/watch?v=mKZnZtqDehY

AWTPLG102. Carry out and review a short project
AWTWTG101 - Spell familiar English words
BSBATSIL503 - Manage conflict.
BSBCMM101 - Apply basic communication skills
CADCAP301 Apply leadership skills in familiar contexts

CADCAP301 ရင််းနှ်းကျွမ််းဝင်ကသာအက ြေအကနမ ာ်းတင်ကြေါင််းက

ာင်မှုစမ််းရည်ကိိုအသံ်းို ြေ ပါ

V4
https://www.youtube.com/watch?v=PFdXLT_D8WI

CADCAP302 Examine access and equity for people with disability

CADCAP302 မသန်စမ််းသူမ ာ်းအတက်လက်လှမ််းမမှုနင
ှ တ
ို့် န််းတူညမ မှုကိိုစစ်က
V5
https://www.youtube.com/watch?v=rjluLV1F-UI

CADCAP303 Examine strategies to increase lifestyle sustainability

CADCOM301 Apply inclusive communication skills
CADCOM302 Apply a range of negotiation skills

CADCOM302 ကစို့စပ်ညန
ိ င
ိှု ်း် မှုစမ််းရည်အမ ိ ်းမ ိ ်းကိအ
ို သံ်းို ပ ပါ
V6
https://www.youtube.com/watch?v=oy0MD2nsZVs

CADCOM303 Conduct an interview
CADCOM304 Examine persuasive techniques in the media
CADCOM305 Plan and conduct a meeting

CADCOM305 အစည််းအကဝ်းတစ်ြေိုစစဉ်ပါ
V7
https://www.youtube.com/watch?v=sag96Jtr4JQ
CADDIG301 Produce visual recording footage
CHCCDE001 Support participative planning processes
10748NAT. Course in First Aid Management of Anaphylaxis

10748NAT ပထမ ဦ်း

ို်းံ အကူအညကပ်းကရ်း Anaphylaxis စမံြေနြေ
် ို့ မှုသင်တန််း

V8
https://www.youtube.com/watch?v=Og00xVrhb-8

်းပါ

CPNCAP201 Improve personal confidence and self-image
CPNCAP202. Use basic skills for assertiveness.

CPNCAP202 ြေိိုငမ
် ာမှုအတက်အက ြေြေံကျွမ််းက င်မက
ှု ိိုသ်းံို ပါ။
V9
https://www.youtube.com/watch?v=04J2vghWwJk

CPNCAP203 - Use strategies to transform personal conflict.
CPNCAP204 - Address personal issues related to living in Australia
CPNCAP205 - Address personal safety and emergency situations.
CPNCOM201 Prepare and orally delivery stories for a purpose
CPNCOM202 Use basic media products to share stories
CPNCOM203 Use basic visual products to communicate information
CPNENV201 Examine basic environmental issues
CPNENV202 - Examine community responses to local environmental issues
CPNETH201 - Examine ethical issues in the workplace
CPNLRN201 Participate in diverse formal learning environments
CPNWKE201 Follow workplace standards and practices
CPNWKE202 Explore basic workplace relations
CPNWKE203 Examine the impact of stereotyping in the workplace
CPNWKE204 Examine strategies to enhance womens participation in the Australian workforce
EAPLIS001 Use English language listening skills in an academic educational context
EAPRCH001 Research information and maintain integrity in academic contexts
EAPRDG001 Use English language reading skills in an academic educational context
EAPSPK001. Use English language speaking skills in an academic educational context
ECSCAP401 Examine workplace rights and responsibilities

ECSCAP401 အလုပ်ခင်အခငအ
ေ့် လရေးန္ှငတ
ေ့် ာဝန်ဝတတရာေးမျာေးကိုစ္စ္်လဆေးပ
V9
https://www.youtube.com/watch?v=_h06XvaYnqo

ECSCAP402 Examine opportunities to build capability

ECSCAP403 Determine capability of self and colleagues
ECSCAP404 Implement strategies for personal safety and security

ECSCAP404 ပိုဂ္ိ လ်ကရ်းလံို ြေံ မှုနင
ှ လ
ို့် ံို ြေံ ကရ်းအတက်မဟာေ ျူဟာမ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V10
https://www.youtube.com/watch?v=IBNO8rJjG8Y
The following units are to be studied in the following courses
Maths/ Science/ Physics/Chemistry/Design & Technology/ Software Design

http://www.highlightcomputer.com/y712.htm
English

http://www.iqytechnicalcollege.com/english.htm
ECSCAP405 Examine workplace bullying and harassment
ECSCOM401 Communicate with people from humanitarian and refugee contexts
ECSCRT401 Apply critical thinking to workplace problems and academic study
ECSCRT402 Examine ethical practices for study
ECSCRT403 Examine the nature of work
ECSDIG401 Develop e-learning skills for academic study
ECSLRN401 Develop academic learning skills
ECSLRN402 Develop research techniques for academic purposes
ECSLRN403 Participate in academic group research
ECSOET401 Prepare for speaking component of Occupational English Test
ECSOET402 Prepare for listening component of Occupational English Test
ECSOET403 Prepare for reading component of Occupational English Test
ECSOET404 Prepare for writing component of Occupational English Test
ECSPRS401 Deliver a presentation for academic study
ECSWTG401 Plan to produce academic writing
ECSWTG402 Write texts for academic study
EXTRACT - 10582NAT Certificate I in Preparation for Work and Training - V2
EXTRACT - 10728NAT Certificate II in Spoken and Written English - V2
EXTRACT - 10729NAT Certificate III in Spoken and Written English - V3
EXTRACT - 10748NAT Course in Foundation Skills for Learner Drivers
EXTRACT - 10761NAT Diploma of Aboriginal Studies for Professional and Community
Development - V1

EXTRACT - 10767NAT Certificate lV in Tertiary Preparation_V1
EXTRACT - 10768NAT Certificate IV in English for Academic Purposes - V1
EXTRACT - 10769NAT Certificate III in Pathways to Further Study - V1
FSKDIG03 - Use digital technology for routine workplace task
FSKLRG12 - Apply strategies to plan and manage complex workplace tasks
FSKLRG13 Apply strategies to respond to complex workplace problems
FSKLRG14 - Manage strategies for career progression.
FSKLRG15 - Manage own work-related learning
FSKNUM21 - Apply an expanding range of mathematical calculations for work
FSKNUM30 Use common functions of a scientific calculator for work
FSKNUM37 Use introductory matrices for work.
FSKOCM06 - Use oral communication skills to participate in workplace teams,
FSSEGL201 - Examine routine literary and non-literary texts
FSSEGL202 Write routine literary texts
FSSEGL203 - Compose basic creative texts
FSSHMN201 - Examine Australia's national identity
FSSHMN203 - Examine Australian environments

FSSHMN204 - Use research methods to present historical information
FSSHMN205 - Explore the legal system and legal issues in Australia

FSSHMN205 - သစက တ်းလ ာ်းရှိတရာ်းကရ်းစနစ်နင
ှ ဥ
်ို့ ပကဒကရ်းရာ ပဿနာမ ာ်းကိိုစူ်းစမ််းပါ
V11
https://www.youtube.com/watch?v=SAMuBt69Ajw

FSSHMN206 - Examine the political system and process in Australia,
FSSSCN203 Conduct basic research and experiments into scientific aspects of workplace
ICTICT103 - Use, communicate and search securely on the internet
ICTICT106 describes training to perform basic tasks using a presentation application package,

IPREGL301 Present information in routine academic texts
IPRLRN301 Conduct a research project
IPRWKE301 Examine routine workplace standards practices and ethics

LDRSUP001 Access support to meet requirements for a driver licence
PFSEGL001 - Research and write academic text, Research and write academic text,

PFSEGL002 Explore textual forms in the arts
PFSHMN001 Examine factors influencing Australian society
PFSHMN002 Examine perspectives on issues in Australian society
PFSHMN003 - Examine human rights and social justice in Australia.

PFSHMN003 - သစက တ်းလ ာ်းရှိလအြေ
ူ ို့ ငအ
ို့် ကရ်းနှငလ
ို့် ူမှုကရ်း

ိုင
ိ ရ
် ာတရာ်းမ တမှုကိိုစစ်က

V12
https://www.youtube.com/watch?v=D-OqS2ZbUbo

PFSHMN004 Examine international human rights issues
PFSHMN005 Examine issues affecting Australia's Asia Pacific relations
PFSHMN006 Examine legal and political frameworks in Australia
PFSMTH001 Solve measurement, geometry and trigonometry problems
PFSMTH002 Solve algebra and number plane problems
PFSMTH003 Solve advanced algebraic and Cartesian Plane problems
PFSMTH004 Solve exponential, logarithmic and advanced trigonometric
problems
Certificate in Human Body System Studies
PFSSCN001 Conduct scientific investigations into human body systems
PFSSCN001 လူြေနဓ
ို ်စနစ်မ ာ်းအတက်သပ
ိ ံပနည််းက စံိုစမ််းစစ်က
ို့ ာကိယ

V13
https://www.youtube.com/watch?v=e_1utfWwdD4

PFSSCN002 Investigate structure and function in biology

်းမှုမ ာ်း ပ လိုပ်ပါ

်းပါ။

PFSSCN002 ဇဝကေဒတင်ြွံ့စည််းပံိုနင
ှ လ
်ို့ ိုပ်က

ာင်မှုကစ
ိို စ်က

်းပါ

V14
https://www.youtube.com/watch?v=kDcmT27JuOE

PFSSCN003 Investigate biological diversity
PFSSCN003 ဇဝမျိ ေးစ္ံုမျိ ေးကမျာေးကိုစ္ံုစ္မ်ေးစ္စ္်လဆေးပ

V15
https://www.youtube.com/watch?v=HA3xNMJnFuo

PFSSCN004 Investigate rearrangements of atoms and the structure and
properties of matter
PFSSCN008 Investigate inter-relationships within ecosystems
PFSSCN008 ကဂဟစနစ်အတင််းအ ပန်အလှန ်

က်နယ်မှုမ ာ်းကိိုစစ်က

်းပါ

V16
https://www.youtube.com/watch?v=vFqv_y1QKRA

PFSSCN009 Investigate ecosystem impacts and their management
PFSSCN009 ကဂဟစနစ်သက်ကရာက်မှုမ ာ်းနှင၎
်ို့ င််းတိ၏စ
ို ို့ မံြေနြေ
် ို့ မှုမ ာ်းကိိုစံိုစမ််းပါ

V17
https://www.youtube.com/watch?v=5eTCZ9L834s

PFSSTT001 Collect and interpret statistical data

PFSSTT001 စာရင််းအင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုစိုက

ာင််းပါ

V18
https://www.youtube.com/watch?v=ChFWM0kjMlI

PFSSTT002 Interpret bivariate data and determine probability
PFSSTT002 bivariate လဒတာကို အဓိပပ ယ်ခပန်ဆုခိ ဖစ္်န္င
ို လ
် ခခကို ဆံေးု ခဖတ်ရန်

V19
https://www.youtube.com/watch?v=_m8v77qbkBA

PSP20218: Certificate II in Auslan.
V20
https://www.youtube.com/watch?v=EBH3wdRtZyg

PSPLAN001 Converse in Auslan at a basic user level.
V21
https://www.youtube.com/watch?v=No3VegLU1iA

PSPLAN002 - Compare the fundamental differences between Auslan and English structure
V22
https://www.youtube.com/watch?v=wGVjoCM2PQ8

PSPLAN003 - Source information on Deaf culture, and communicate according to Deaf protocol
V23
https://www.youtube.com/watch?v=nFnGlrSSjls

PSPLAN004 - Converse in Auslan at an independent user level
PSPLAN005 - Analyse the structure of Auslan signs
V24
https://www.youtube.com/watch?v=o0GM8xZI7v0

V25
https://www.youtube.com/watch?v=sjf8f__UsdQ
V26
https://www.youtube.com/watch?v=q0kp_mFXb08
V27
https://www.youtube.com/watch?v=o0GM8xZI7v0
V28
https://www.youtube.com/watch?v=_5NbYyUlcHU
V29
https://www.youtube.com/watch?v=Xl0x8LswRm0

PSPLAN006 - Research the development of educational and social conditions for Australian
Deaf communities
PSPLAN007 - Converse in Auslan at an independent user level (abstract and concrete notions
PSPLAN008 - Compare the structure of sentences in Auslan and English

PSPLAN009 Compare other sign languages to Auslan
PSPLAN010 Communicate with Deafblind people

PSPLAN010 နာ်းမ ကာ်းသူမ ာ်းနှင ်ို့

က်သယ်ပါ

V30
https://www.youtube.com/watch?v=usaf3bVVvjY

PWTCAP101 Plan healthy lifestyle practices

PWTCAP101 က န််းမာကသာကနထိင
ို မ
် ှုပံိုစံကိိုစစဉ်ပါ
V31
https://www.youtube.com/watch?v=qPNdInEPoik

PWTCAP102 Plan healthy food practices

PWTCAP102 က န််းမာကသာအစာ်းအစာအကလို့အထမ ာ်းကိိုစစဉ်ပါ
V32
https://www.youtube.com/watch?v=KWbxKXD2EKE

PWTCMY101 Locate information on common issues and support for living in Australia
PWTCOM101 Plan to improve personal effectiveness

PWTCOM101 ပိုဂ္ိ လ်ကရ်းထိကရာက်မှုတ်းိို တက်ကစရန်စစဉ်ပါ
V33
https://www.youtube.com/watch?v=MURgliJjbH4

PWTCAP102 Plan healthy food practices

PWTCMY101 Locate information on common issues and support for living in
Australia
PWTCOM101 Plan to improve personal effectiveness
PWTCAP102 Plan healthy food practices
PWTCMY101 Locate information on common issues and support for living in
Australia
PWTCOM101 Plan to improve personal effectiveness
PWTDIG101 Access a basic computer program
PWTDIG102 Access basic internet sites for personal use
PWTLRN101 Plan to set up a personal area for study

PWTRDG101 Plan to read for pleasure
SWEAOA001 - Access simple online English language learning applications

SWEAWV001 Apply routine English Work, Health and Safety vocabulary
SWEBLC001 Build simple learning capabilities to learn English
SWEDCS001 Unit Guide Develop preliminary coordination skills for learning
SWEDEP001 Use and modify routine English pronunciation
SWEDEV001 Unit Guide Develop preliminary English vocabulary for settlement
SWEDML001 Develop basic visual and multimodal literacy
SWEDML002 Develop routine multimodal literacy

SWEDSJ001 Develop basic English language skills for job seeking
SWEDSJ002 Apply routine English language skills for job seeking
SWEDVW001 Develop basic English vocabulary for Work, Health and Safety
SWEELC001 Listen to and engage in simple social conversations
SWEELD001 Engage in and listen to basic spoken dialogues
SWEELT001 Listen to and engage in short simple spoken transactions
SWEELT001 Listen to and engage in short simple spoken transactions
SWEESD001 Unit Guide Engage in very short dialogues
SWELCP001 Comprehend and conduct routine spoken presentations
SWELDT001 Comprehend and deliver routine spoken procedural texts
SWELPE001 Comprehend and participate in routine formal spoken exchanges
SWELRT001 Read and listen to simple information texts
SWEPLL001 Unit Guide Begin to participate in a formal English language
learning environment
SWERCT001 Unit Guide Read a limited range of words and compose very
simple texts
SWERLN001 Read and listen to the news
SWERLN001_UAG_Distance
SWERSS001 Unit Guide Read very simple signs
SWERST001 Unit Guide Read a very limited range of words and very simple
texts
SWERWA001 Unit Guide Begin to read and write the English alphabet
SWERWI001 Read and write simple personal information
SWERWT001 Read and write simple social texts
SWERWT002 Read and write simple transactional texts
SWERWT003 Read and write basic everyday texts
SWERWT004 Read and write basic procedural texts

SWERWT005 Read and write basic story texts
SWERWT006 Read and write basic opinion texts
SWERWT007 Read and write basic factual texts
SWERWT008 Read and write routine social texts
SWERWT009 Read and write routine transactional texts
SWERWT010 Read and write procedural texts
SWERWT011 Read and write routine further study texts
SWERWT012 Read and write routine narrative texts
SWEWWS001 Unit Guide Write a limited range of words and simple sentences
TPCEGL001 Produce written and spoken texts for further study purposes
TPCEGL002 Apply critical language and research skills for
further study purposes
TPCEGL003 Critically interpret forms of creative art for further study purposes
TPCEGL004 Critically examine literary texts for further study purposes
TPCEGL005 Critically analyse film and media for further study purposes
TPCHMN001 Assess contemporary Australian social perspectives
TPCHMN002 Examine human rights issues, breaches and responses in
Australian and international contexts
TPCHMN003 Analyse legal concepts, issues and processes
TPCMTH001 Apply mensuration, algebra and trigonometry skills to solve
problems
TPCMTH002 Apply advanced algebra and trigonometry, exponentials and
logarithms to solve problems
TPCMTH003 Solve mathematical problems using monetary and spatial
calculations
TPCMTH004 - Solve applied mathematical problems using calculus techniques
PCMTH005 - Solve problems using highly complex mathematical methods
TPCSCN001 Investigate Biological Processes

TPCSCN002 - Investigate the chemical nature of matter.
TPCSCN003 Investigate Physics Concepts

Certificate in Ecosystem Studies
TPCSCN004 Investigate the nature and functioning of ecosystems
TPCSCN004 ကဂဟစနစ်၏သကဘာသဘာဝနှငလ
ို့် ည်ပတ်မှုကိိုစစ်က

်းပါ

V34
https://www.youtube.com/watch?v=npUqHIlMfKs

TPCSCN005 Analyse biological processes
TPCSCN006 Analyse and apply chemical processes
TPCSCN006 ဓာတို ြစ်စဉ်မ ာ်းကိိုြေ ြေမ််းစိတ် ြာပါ

V35
https://www.youtube.com/watch?v=CEhMqR2ZkCM

TPCSCN007 Analyse physics phenomena in mechanics and electromagnetism
TPCSCN008 Analyse health issues in a global context
TPCSTT001 Solve statistical problems using data analysis and probability
TPCSTT001 အြေ က်အလက်ြေ ြေမ််းစိတ် ြာ ြေင််းနှင ို့် ြစ်နင
ိို က
် ြေ ကိိုအသံ်းို ပ ဖပ်း စာရင််းအင််း
ိုင
ိ ရ
် ာ ပဿနာမ ာ်းကိိုက ြရှင်း် ပါ

V36
https://www.youtube.com/watch?v=cT-nHw3ncfs

TPCSTT002 Solve applied problems using inferential statistics
TPCSTT002 အြေက်အြေရှိကသာစာရင််းဇယာ်းမ ာ်းကိို အသံ်းို ပ ၍ ပဿနာမ ာ်းကိိုက ြရှင်း် ပ

V37
https://www.youtube.com/watch?v=sWCoj0fCtnU

TSSEGL201 - Write texts in basic literary forms
TSSEGL202 - Conduct a basic research project,
TSSHMN201 - Personally engage in a relevant community.
TSSHMN202 - Examine natural environments.

TSSHMN202 - သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်ကိုစ္စ္်လဆေးပ
V38
https://www.youtube.com/watch?v=oxhYaiSnlAo

TSSHMN203 - Examine human environments

TSSHMN203 - လူပတ်
ို့ ဝန််းက င်ကိိုစစ်က

်းပါ

V39
https://www.youtube.com/watch?v=5eTCZ9L834s

TSSHMN204 - Examine a limited range of natural disasters
TSSHMN205 - Examine a limited range of employment issues in Australia.
TSSSCN201 - Conduct basic research and experiments into micro-organisms.

TSSSCN201 - ကသ်းငယ်ကသာသက်ရှိမ ာ်းသိအက
ို ို့
ြေြေံသက
ို တသနနှငစ
ှု ာ်းကိို ပ လိုပ်ပါ။
ို့် မ််းသပ်မမ
V40
https://www.youtube.com/watch?v=ZvsDJHkheFY

TSSSCN202 - Conduct basic research and experiments on alternative energy

TSSSCN202 - အ ြော်းကရ်းြေ ယ်စရာစမ််းအင်အကပေါ်အက ြေြေံသက
ို တသနနှငစ
ို့် မ််းသပ်မှုမ ာ်း ပ လိုပ်ပါ
V41
https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc

TSSSCN203 - Conduct basic research and experiments into Australian ecosystems
TSSSCN204 - Conduct basic research and experiments on a science issue in the media
TSSSCN205 - Conduct basic research and experiments into the effectiveness of household
products
TSSSCN206 - Work safely in a science learning environment
VCOCAP201 - Prepare to mentor in a community setting.
VCOCMY101 - Engage in a community activity,
VCOCMY102 - Contribute to the development of a community project plan
VCOCMY103 - Participate in a local community project.
VCOCMY201 - Examine a limited range of community issues
VCODIG101 - Use emerging technology

VCODIG101 - ထန်ေးသစ္်စ္နည်ေးပညာကိုသေးံု ပ
V42
https://www.youtube.com/watch?v=msPKD999l7Q

VCODIG102 - Use free or inexpensive technology

VCODIG102 - အြေမို့သမဟို
ိို ို့ တ်ကစ ်းသိပ်မကက်းတန
ို့ ည််းပညာကိိုသ်းံို ပါ
https://abcnews.go.com/Technology/video/inexpensive-tech-stocking-stuffers-17971617

VCOCTZ101 - Plan for active citizenship

Study Area 3-Creative Design
•

CUA30715 Certificate III (3) in Design Fundamentals

•

CUA40715 Certificate IV in Design

•
•
•

MSF40118 Certificate IV in Interior Decoration

•

SHBBMUP002 Design and apply make-up Statement of Attainment

•

Certificate in Textile

English

Myanmar

BSBCRT301 Develop and
extend critical and
creative thinking
skills

BSBCRT301 -

BSBCRT402 Collaborate in a
creative process,
Updated to meet
Standards for
Training Packages

လဝဖန်မှုန္င
ှ ဖ
ိ ရ
် ာလတေးလခေါ်မှုစ္မ်ေးရည်ကိုတိုေးချရ
ွံ့ န်န္င
ှ တ
ွံ့ န်
ေ့် န်တေးမှုဆုင
ေ့် ိုေးချရ

BSBCRT402 - ဆန်ေးသစ္်တထင်မှုခဖစ္်စ္ဉ်တစ္်ခုတင်ပေးလပ င်ေးပ ၀
င်ဖပေးသင်တန်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးအတက်စ္ံချိနစ္
် ံညန်ေးမျာေးန္ှငက
ေ့် ိုက်ညရန်အဆငခေ့် မငတ
ေ့် င်
ခခင်ေး

BSBCRT501 Origi
nate and develop
concepts
BSBDES201 Follow a design
process, Updated
to meet Standards
for Training
Packages
BSBDES202 Evaluate the
nature of design in
a specific industry
context

BSBCRT501 သလဘာတရာေးမျာေးကိုစ္တင်ဖန်တေးပ

BSBDES201 - ဒဇိုငေး် လရေးဆခခင်ေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ကိုလက
ို ်နာပ

BSBDES202 - သေးခခာေးစ္က်မှုလုပ်ငန်ေးအလခခအလနတင်ဒဇိုငေး် ပံုစ္ံကဆ
ို န်ေးစ္စ္်ပ

BSBDES301 BSBDES301 - အလရာင်အသံုေးခပ မှုကိုလလေ့လာပ ၊
Explore the use of
colour, Updated to သင်တန်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးအတက်စ္ံချိနစ္
် ံညန်ေးမျာေးန္ှငအ
ေ့် ညအဆငခေ့် မငတ
ေ့် င်ပ
meet Standards for
Training Packages
BSBDES302 Explore and apply
the creative design
process to 2D
forms
BSBDES303 Explore and apply
the creative design
process to 3D
forms
BSBDES304 Source and apply
design industry
knowledge
BSBDES305 Sour
ce and apply

BSBDES302 - 2D
ပံုစ္ံမျာေးအတက်တထင်ဆန်ေးသစ္်လသာဒဇိုငေး် လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ကိုစ္ေးစ္မ်ေးလလေ့လာပ

BSBDES303 - 3D
ပံုစ္ံမျာေးအတက်တထင်ဆန်ေးသစ္်လသာဒဇိုငေး် လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ကိုစ္ေးစ္မ်ေးလလေ့လာပ

BSBDES304 - ဒဇိုငေး် စ္က်မလ
ှု ုပ်ငန်ေးဆိင
ု ရ
် ာေဟုသုတကိရ
ု င်ေးခမစ္်န္င
ှ လ
ေ့် ိုက်နာပ

information on the
history and theory
of design
BSBDES401 Generate design
solutions.

BSBDES305 ဒဇိုငေး် ၏သမိင
ု ေး် န္ှငသ
ု ကိုသတင်ေးရင်ေးခမစ္်န္င
ှ လ
ေ့် အိရ
ေ့် လ ာက်ထာေးပ

BSBDES401 - ဒဇိုငေး် လခဖရှငေး် နည်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လပ
ု ်ပ ။

BSBDES402 Inter
pret and respond
to a design brie

BSBDES402 ဒဇိုငေး် ဘရကိဘ
ု ာသာခပန်။ တံခပန်
ု ေ့ ပ

BSBDES403 Deve
lop and extend
design skills and
practice

BSBDES403 ဒဇိုငေး် ကျွမ်ေးကျင်မှုန္င
ှ လ
ှ တ
ေ့် လေ့ကျငမ
ေ့် ှုမျာေးကိုတိုေးချွံ့ရန်န္င
ေ့် ေးို ချွံ့ရန်

BSBDES502 Establish,
negotiate and
refine a design
brief

BSBDES502 - ဒဇိုငေး် အကျဉ်ေးကိုလရေးဆခခင်ေး၊ ညိန္င
ိှု ေး် ခခင်ေးန္ှငမ
ေ့် မ်ေးမံခခင်ေး

BSBITU302 Creat
e electronic
presentations

BSBITU302 အလက်ထလရာနစ္်တင်ဆက်မှုမျာေးကိုဖန်တေးပ

BSBITU312 Creat
e electronic
presentations

BSBITU312 အလက်ထလရာနစ္်တင်ဆက်မှုမျာေးကိုဖန်တေးပ

BSBITU404 Produce complex
desktop published
documents
BSBWHS201 Contribute to
health and safety
of self and others

BSBITU404 - ရှု ပ်လထေးလသာ desktop
ထုတ်လဝထာေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ

BSBWHS201 CPPBDN4001 Res
earch and evaluate မိမိကိုယ်ကိုန္င
ှ အ
ေ့် ခခာေးသမျာေး၏ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ံုခခံ လရေးကိုအလထာက်အကခပ သ
construction
materials and
ည်
methods for
building design
projects
CUA30715 Certific
ate III (3) in Design
Fundamentals
CUA40715 Certific
ate IV in Design
CUAACD301 Produce drawings
to communicate

CPPBDN4001
လဆာက်လုပ်လရေးပစ္စညေး် မျာေးန္ှငလ
ေ့် ဆာက်လုပ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်နည်ေးလ
မ်ေးမျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

ideas

ဒဇိုငေး် အလခခခံအတက် CUA30715 လက်မှတ် III ကို (3)
CUAACD302 Produce computer- ဒဇိုငေး် အတက် CUA40715 လက်မှတ် IV
aided drawings
CUAACD303 Produce technical
drawings
CUAACD304 Make scale
models
CUAACD401 Integrate colour
theory and design
processes

CUAACD301 - အလတေးအလခေါ်မျာေးကိုဆက်သယ်ရန်လရေးဆရန်

CUAACD302 - ကန်ပျြူတာခဖငလ
ု ်လုပ်ပ
ေ့် ရေးဆလသာပံုမျာေးကိုထတ

CUAACD303 - နည်ေးပညာဆိုငရ
် ာပံုဆခခင်ေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ

CUAANM301 Create 2D digital
animations

CUAACD304 - စ္လကေးလမာ်ဒယ်မျာေးလုပ်ပ
CUADES401 Rese
arch and apply
techniques for the
design of wearable CUAACD401 - အလရာင်သအိုရန္ှငဒ
်ေ့ ဇိုငေး် လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိုလပ င်ေးစ္ပ်ပ
objects
CUADES403 Research and
apply techniques
in spatial design
CUADIG303 Prod
uce and prepare
photo images.

CUAANM301 - 2D ဒေျစ္်တယ်ကာတန်ေးဖန်တေးပ

CUADES401 ၀ တ်ဆင်န္င
ို လ
် သာ ၀

CUADIG304 Creat
e visual design
components

တထ မျာေးဒဇိုငေး် အတက်နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

CUADIG401 Author interactive
media

CUADES403 - Spatial ဒဇိုငေး် တင်နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

CUAGRD301 Prepare files for
publication

CUADIG303 ဓ တ်ပံုပရ
ံု ိပ်မျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ဖပေးခပင်ဆင်ပ ။

CUAGRD302 Use typography
techniques

CUADIG304 အခမင်အာရံုဒဇိုငေး် အစ္ိတ်အပိင
ု ေး် မျာေးကိုဖန်တေးပ

CUAGRD401 Research and
apply graphic
design techniques

CUADIG401 - စ္ာလရေးသအခပန်အလှနအ
် ကျိ ေးသက်လရာက်မှုရှိလသာမဒယာ

CUAILL401 Devel

op and refine
illustrative work
CUAIND401 CUAGRD301 - ထုတ်လဝရန်အတက်ဖိုငမ
် ျာေးကိုခပင်ဆင်ပ
Extend expertise in
specialist creative
fields
CUAPHI302 Captu
re photographic
images

CUAGRD302 - စ္ာစ္စ္ာရိုကခ် ခင်ေးနည်ေးပညာမျာေးကိသ
ု ုေးံ ပ

CUAPHI304 Process colour
materials in a wet
darkroom context

CUAGRD401 - ေရပ်ဖစ္်ဒဇိုငေး် နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

CUAPHI401 Capture images in
response to a brief

CUAILL401 ရုပ်ခပအလုပ်ကတ
ို ိုေးတက်လကာင်ေးမန်လအာင်ခပ လုပ်ပ

CUAPHI503 Explore the
descriptive and
emotive nature of
photo lighting

CUAIND401 - အထေးဖန်တေးမှုနယ်ပယ်မျာေးတင်ကျွမေး် ကျင်မှုတိုေးချွံ့ပ
CUAPHI302 ဓာတ်ပံိုဓာတ်ပံိုမ ာ်းကိရ
ို ို က
ိ ်ယူပါ CUAPHI304 -

စိိုစတ်ကသာကမှာင်မိိုက်ကနသညို့်အက ြေအကနတင်အကရာင်ပစစည််းမ ာ်းကိိုလိုပ်က ာင်
ICPPRP221 Select and apply
ပါ CUAPHI401 - တိိုကတာင််းကသာအကန ြငဓ
ို့် ာတ်ပံိုမ ာ်းကိိုြမ််းယူပါ
type, Updated to
meet Standards for CUAPHI503 Training Packages ဓာတ်ပံိုအလင််းကရာင်၏ကြာ် ပြေ က်နင
ှ စ
ို ူ်းစမ််းပါ
ို့် ိတ်လှုပ်ရှာ်းမှုသကဘာသဘာဝကိစ
ICPPRP224 Produce pages
using a page
layout application
ICPPRP324 Create pages
using a page
layout application

ICPPRP221 - အမ ိ ်းအစာ်းကရ်းြေ ယ်ဖပ်းအသံ်းို ပ ပါ၊
သင်တန််းအစအစဉ်မ ာ်းအတက်စံနန
ှု ်း် မ ာ်းနှငက
ို့် ိိုက်ညရန်အ

င ို့် မင ို့် ြေင််း

ICPPRP224 စာမ က်နာှ အ ပင်အ

င်အပလကက်းရှင်း် ကိိုသို်းံ ဖပ်းစာမ က်နာှ မ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ

ICPPRP324 စာမ က်နာှ အ ပင်အ

င်ကလ ာက်လာကိိုအသံ်းို ပ ဖပ်းစာမ က်နာှ မ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ

ICPPRP325 Create graphics
using a graphics
application

ICPPRP325 - ဂရပ်ြစ်အပလကက်းရှင်း် ကိို သံ်းို ၍ ဂရပ်ြစ်မ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ

ICPSCP271 Manually produce

settings ကိိုအတက် MEM19045A ကက ာက်မ က်သတ်မတ
ှ ်မည်

ICPPRP382 မ က်နာှ ပင်ပံိုနပ
ိှ ် ြေင််းအတက်ကန်ပ ျူတာပံရ
ို ပ
ိ ်ကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်

ICPSCP270 - မ က်နာှ ပင်ပရင်တာကိက
ို ိိုယ်တိိုင ် ပင် င်၍ ထိုတလ
် ိုပ်သည်
ICPPRP382 Produ
ိှ ် ြေင််းကိိုကိိုယတ
် ိိုငထ
် တ
ို ်လိုပ်သည်
ce computer image ICPSCP271 - အက ြေြေံမ က်နာှ ပင်ပံိုနပ
for screen printing
ICTGAM303 - ကာတန််း၏စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိို ပန်လည်သ်းိုံ သပ်ပါ
ICPSCP270 Manually prepare
MEM19038A - ရတနာနှင ို့် 3D
and produce
အရာဝတထ ထိုတ်လိုပ်မှုတင်ရို ်းိ ရာနည််းစနစ်မ ာ်းကိအ
ို သံ်းို ပ ပါ ရိုပ်သလ
ံ ိိုင်း် စတိင
ို ်
screen prints

basic screen prints

MEM19047A - ကက ာက်မ က်မ ာ်းကိိုလက်သည််းနှင ်ို့ bezel စတိိုငတ
် ပ်

ICTGAM303 Review and apply
the principles of
animation

ရုပ်သလ
ံ င
ို ေး် စ္တိုင ် settings ကိုအတက် MEM19045A လကျာက်မျက်သတ်မှတမ
် ည်

MEM19038A Apply traditional
techniques to
jewellery and 3D
object production
MEM19045A Set
gems in channel
style settings
MEM19047A - Set
gems in claw and
bezel style settings
MEM19051A Cons
truct multiple stone
settings
MSF40118 Certific
ate IV in Interior
Decoration
MSF50213
Diploma of Interior
Decoration and
Design
MSF60118:
Advanced Diploma
of Interior Design.
MSFFDT4012 Res
earch furniture
styles and
movements

MEM19047A - လကျာက်မျက်မျာေးကိုလက်သည်ေးန္ှင ေ့် bezel စ္တိုငတ
် ပ်ဆင်ထာေးပ

MEM19051A မျိ ေးစ္ံုလသာလကျာက် setting ကိုတည်လဆာက်

အတင်ေးပိုငေး် အလှဆင်ခခင်ေးအတက် MSF40118 လက်မှတ် IV

MSF50213 ခပည်ထလရေးအလှဆင်ခခင်ေးန္ှငဒ
ေ့် ဇိုငေး် ဒပလိုမာ

MSF60118 - အဆငခေ့် မငအ
ု ေး် ဒဇိုငေး် ဒပလိုမာ။
ေ့် တင်ေးပိင

MSFFDT4012 သုလတသနပရိလဘာေစ္တိင
ု မ
် ျာေးန္ှငလ
ေ့် ှုပ်ရှာေးမှုမျာေး

MSFGN4001 - ကျငဝ
ှ လ
ိ ရ
် ာလိုအပ်ချက်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ
ေ့် တ်န္င
ေ့် ိုက်နာမှုဆုင

MSFID4012 လလနအိမ်အတင်ေးပိင
ု ေး် အလှဆင်

MSFGN4001 Research and
meet ethical and
compliance
requirements

MSFID4013 - လလနအိမအ
် တင်ေးပိင
ု ေး် အလင်ေးလရာင်ကိုဒဇိုငေး် ဆပ

MSFID4012 Decor
ate residential
interiors

MSFID4014

MSFID4013 Design residential
interior lighting

မျာေးထုတ်လုပ်သည်

MSFID4014 Produ
ce digital models

င်ထာ်းပါ

အတင်ေးပိုငေး် ဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်ဒေျစ္်တယ်လမာ်ဒယ်မျာေးန္ှငစ္
်ေ့ ာရက်စ္ာတမ်ေး

and documentation
MSFID4015 - ၀ န်လဆာင်မခ
ှု ံယသအတက်ပစ္စည်ေးခပင်ဆင်ခခင်ေးန္ှငဘ
် ျာေးချခခင်ေး
ေ့် ုတမ
for interior design
projects
MSFID4015 Prepare materials
and finishes
boards for client
presentation
MSFID4016 Desig
n colour schemes
for interior and
exterior spaces

MSFID4016 အတင်ေးန္ှငအ
ေ့် ခပင်ပိုငေး် လနရာမျာေးအတက်အလရာင်ဒဇိုငေး် မျာေး

MSFID4017
ပရိလဘာေန္ှငဆ
ေ့် က်စ္ပ်ပစ္စည်ေးမျာေးကိုသုလတသနလုပ်ရန်အကကံလပေးသည်

MSFID4017 Resea
rch and
MSFID4018 recommend
furniture and
အတင်ေးပိုငေး် အတက်ခက်ခလသာပစ္စည်ေးမျာေးန္ှငလ
ေ့် ချာလဆေးမျာေးကိုသုလတသနခပ ပ
accessories
MSFID4018 Research and
recommend hard
materials and
finishes for
interiors
MSFID4019 Research interior
decoration and
design influences
MSFID4021 Desig
n soft furnishing
solutions for
interior spaces
MSFID5016 Devel
op decoration
proposals for
complex sites
MSFID5017 Devel
op event
decoration
proposals

MSFID4019 အတင်ေးပိုငေး် အလှဆင်ခခင်ေးန္ှငဒ
်ေ့ ဇိုငေး် လမ်ေးမိေးု မှုမျာေးကိုသုလတသနခပ လုပ်ပ

MSFID4021
အတင်ေးပိုငေး် လနရာမျာေးအတက်လပျာလ
ေ့ ပျာင်ေးလသာအလှဆင်ပစ္စည်ေးမျာေးအတက်ဒဇိုငေး်
လရေးဆပ

MSFID5016 ရှု ပ်လထေးလသာဆိုဒမ
် ျာေးအတက်အလှဆင်အဆိုခပ လာမျာေးကိုတထင်ပ

MSFID5017 အခဖစ္်အပျက်အလှဆင်အဆိုခပ လာမျာေးကိလ
ု ရေးဆပ

MSFID5018 Provid
e interior styling
service

MSFID5018 အတင်ေးပိုငေး် ပံုစ္ံ ၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ

MSFID5020 Desig
n residential
interiors

MSFID5020 လလနအိမ်အတင်ေးပိင
ု ေး် ဒဇိုငေး်

MSFID5021 Evalu
ate site structure
and services for

interior design
briefs

MSFID5021 အတင်ေးပိုငေး် ဒဇိုငေး် အကျဉ်ေးချ ပ်အတက် site တည်လဆာက်ပံုန္င
ှ ေ့် ၀

MSFID5022 Explor
e and apply
creative design
methodology to
interior space.

န်လဆာင်မှုမျာေးကိုအကခဖတ်ပ

MSFID5025 Devel
op residential
interior design
project
documentation
MSFID5027 Research and
recommend colour
applications and
finishes
MSFID5028 Research and
recommend
artwork
MSTCL2011 Draw and interpret
a basic sketch
MSTTD4006 Sour
ce textile materials
and resources

MSFID5022
အတင်ေးပိုငေး် လနရာမျာေးတင်ဖန်တေးမှုဒဇိုငေး် နည်ေးစ္နစ္်ကိုလလေ့လာဖပေးအသံုေးခပ ပ ။

MSFID5025
လလနအိမ်အတင်ေးပိင
ု ေး် ဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် ဆိုငရ
် ာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုလရေးဆပ

MSFID5027 အလရာင်လလ ာက်လာမျာေးန္ှငလ
ေ့် ချာလချာလမွံ့လမွံ့သုလတသနန္ှငအ
ေ့် ကကံလပေးပ

MSFID5028 - အန္ုပညာလက်ရာမျာေးကိုသုလတသနခပ ရန်န္င
ှ အ
ေ့် ကကံခပ ရန်

MSTCL2011 - အလခခခံပံုကကမ်ေးဆဖပေးအဓိပပာယ်လကာက်ယပ

SHBBMUP002 De
sign and apply
make-up
MSTTD4006 အထည်အလိပ်ပစ္စည်ေးမျာေးန္ှငအ
ေ့် ရင်ေးအခမစ္်မျာေးကိုရင်ေးခမစ္်

SHBBMUP002 မိတ်ကပ်ကဒ
ို ဇိုငေး် ဆပ

CUA30715 Certificate III in Design Fundamentals
V18
https://www.youtube.com/watch?v=URJ6KxTlhhA

BSBCRT301 - Develop and extend critical and creative thinking skills

BSBCRT301 - ကဝြန်မှုနင
ှ ြ
ို့် န်တ်းမှု

ိုင
ိ ရ
် ာကတ်းကြေေါ်မှုစမ််းရည်ကတ
ိို ိို်းြေ ရ
ွံ့ န်နင
ှ တ
ို့် ်းိို ြေ ွံ့ရန်

V1
https://www.youtube.com/watch?v=j3VMm5R4ULE

BSBCRT402 - Collaborate in a creative process, Updated to meet Standards for Training
Packages
BSBCRT501 Originate and develop concepts

BSBCRT501 သလဘာတရာေးမျာေးကိုစ္တင်ဖန်တေးပ
V2
https://www.youtube.com/watch?v=fluvx1T-WDc

BSBDES201 - Follow a design process, Updated to meet Standards for Training Packages
BSBDES202 - Evaluate the nature of design in a specific industry context

BSBDES202 - သေးခခာေးစ္က်မှုလုပ်ငန်ေးအလခခအလနတင်ဒဇိုငေး် ပံုစ္ံကိုဆန်ေးစ္စ္်ပ
V3
https://www.youtube.com/watch?v=siPqGum_Qh8

BSBDES301 - Explore the use of colour, Updated to meet Standards for Training Packages

BSBDES301 - အကရာင်အသံ်းို ပ မှုကိိုကလို့လာပါ၊
သင်တန််းအစအစဉ်မ ာ်းအတက်စံြေ ိနစ
် ံညန််းမ ာ်းနှငအ
ို့် ညအ

င ို့် မငတ
ို့် င်ပါ

V4
https://www.howitworksdaily.com/the-science-of-colour-video/
https://www.youtube.com/watch?v=bnmgT76DsSE

BSBDES302 - Explore and apply the creative design process to 2D forms

BSBDES302 - 2D ပံိုစံမ ာ်းအတက်တထင်
V5

န််းသစ်ကသာဒဇိိုင်း် လိုပ်ငန််းစဉ်ကိိုစူ်းစမ််းကလို့လာပါ

https://www.youtube.com/watch?v=EGDzA1XDWv4

BSBDES303 - Explore and apply the creative design process to 3D forms

BSBDES303 - 3D ပံိုစံမ ာ်းအတက်တထင်

န််းသစ်ကသာဒဇိိုင်း် လိုပ်ငန််းစဉ်ကိိုစူ်းစမ််းကလို့လာပါ

V6
https://www.youtube.com/watch?v=KKY83sKZkcI

BSBDES304 - Source and apply design industry knowledge

BSBDES304 - ဒဇိုငေး် လုပ်ငန်ေးနယ်ပယ်၏ေဟုသတ
ု ကိုရင်ေးခမစ္်န္င
ှ လ
ို ်နာပ
ေ့် က
V7
https://www.youtube.com/watch?v=5d1aoEZCJwg

BSBDES305 Source and apply information on the history and theory of design

BSBDES305 ဒဇိိုင်း် ၏သမိိုင်း် နှငသ
ှ အ
ို့် အိိုရကိိုသတင််းရင််း မစ်နင
ို့် သံေးု ခပ ပါ
V8
https://www.youtube.com/watch?v=K1wb4ybhSWg

BSBDES401 - Generate design solutions.

BSBDES401 - ဒဇိုငေး် လခဖရှငေး် နည်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ ။
V9
https://www.youtube.com/watch?v=UCjo0KzoY5s

BSBDES402 Interpret and respond to a design brief

BSBDES402 ဒဇိုငေး် အကျဉ်ေးကိုဘာသာခပန်တုနခပန်
် ေ့ ပ
V10
https://www.youtube.com/watch?v=yh0rITOnvUU

BSBDES403 Develop and extend design skills and practice

BSBDES403 ဒဇိုငေး် ကျွမ်ေးကျင်မှုန္င
ှ လ
်ေ့ လေ့ကျငမ
်ေ့ ှုမျာေးကိုတိုေးချွံ့ရန်
V11
https://www.youtube.com/watch?v=NnWabh4pIko

BSBDES502 - Establish, negotiate and refine a design brief

BSBDES502 - ဒဇိိုင်း် အက ဉ််းကိိုကရ်း

ြေင််း၊ ညန
ိ င
ိှု ်း် ြေင််းနှငမ
ို့် မ််းမံ ြေင််း

V12
https://www.youtube.com/watch?v=EMG6qJp_sPY

BSBITU302 Create electronic presentations

BSBITU302 အလက်ထကရာနစ်တင် က်မှုမ ာ်းကိြ
ို န်တ်းပါ
V13
https://www.youtube.com/watch?v=enr9zqYjT3w

BSBITU312 Create electronic presentations

BSBITU312 အလက်ထကရာနစ်တင် က်မှုမ ာ်းကိြ
ို န်တ်းပါ
V14
https://www.youtube.com/watch?v=u3PleTJoCMY

BSBITU404 - Produce complex desktop published documents

BSBITU404 - ရှု ပ်လထေးလသာ desktop ထုတ်လဝထာေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ
V15
https://www.youtube.com/watch?v=LU2wi-1dBdg

BSBWHS201 - Contribute to health and safety of self and others

BSBWHS201 - မိမိကယ
ိို ်ကိိုနင
ှ အ
ို့် ြော်းသူမ ာ်း၏က န််းမာကရ်း နှငလ
ို့် ံို ြေံ ကရ်းကိို အကထာက်
အကူ ပ သည်
V16
https://www.youtube.com/watch?v=Fcst9n5bgh4

CPPBDN4001 Research and evaluate construction materials and methods for building design
projects

CPPBDN4001 က

ာက်လိုပ်ကရ်းပစစည်း် မ ာ်းနှငက
်ို့

ာက်လိုပ်ကရ်းဒဇိိုင်း် စမံ ကိန်း် မ ာ်းအတက်

နည််းလမ််းမ ာ်းကိိုသက
ို တသန ပ ပါ
V17
https://www.youtube.com/watch?v=HJ5O2bo8Z74

CUA40715 Certificate IV in Design
CUAACD301 - Produce drawings to communicate ideas

CUAACD301 - အလတေးအလခေါ်မျာေးကိုဆက်သယ်ရန်လရေးဆရန်
V19
https://www.youtube.com/watch?v=S5TY6SiWxcM

CUAACD302 - Produce computer-aided drawings

CUAACD302 - ကန်ပ ျူတာ ြငက
ို့် ရ်း

ကသာပံိုမ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ

V20
https://www.youtube.com/watch?v=jEdyxwkCh74

CUAACD303 - Produce technical drawings

CUAACD303 - နည််းပညာ

ိုင
ိ ရ
် ာပံို

ြေင််းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ

V21
https://www.youtube.com/watch?v=YE0oZZO7vbk

CUAACD304 - Make scale models

CUAACD304 - စ္လကေးလမာ်ဒယ်မျာေးလုပ်ပ
V22
https://www.youtube.com/watch?v=5iliAFm2rcU

CUAACD401 - Integrate colour theory and design processes

CUAACD401 - အကရာင်သအိိုရနှငဒ
ို့် ဇိိုင်း် လိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကိိုကပါင််းစပ်ပါ
V23
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-oMZebBEU
V24
https://www.youtube.com/watch?v=byDNMLTuOqI

CUAANM301 - Create 2D digital animations

CUAANM301 - 2D ဒေျစ္်တယ်ကာတန်ေးဖန်တေးပ
V25
https://www.youtube.com/watch?v=4AJdflwRvRo

CUADES401 Research and apply techniques for the design of wearable objects

CUADES401 ၀ တ်ဆင်န္င
ို လ
် သာ ၀ တထ မျာေး၏ဒဇိုငေး် အတက်နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုသလ
ု တသနခပ ပ
V26
https://www.youtube.com/watch?v=TA3OvASuOns

CUADES403 - Research and apply techniques in spatial design

CUADES403 - Spatial ဒဇိိုင်း် တင်နည််းစနစ်မ ာ်းကိသ
ို က
ို တသန ပ ပါ

V27
https://www.youtube.com/watch?v=6ELvaQgYEb4

CUADIG303 Produce and prepare photo images.

CUADIG303 ဓါတ်ပံိုပံိုရပ
ိ ်မ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ဖပ်း ပင် င်ပါ။
V28
https://www.youtube.com/watch?v=SF2nz4dT1k4

CUADIG304 Create visual design components

CUADIG304 အ မင်အာရံိုဒဇိိုင်း် အစိတ်အပိိုင်း် မ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ
V29
https://www.youtube.com/watch?v=lKqqA4fCDzA

CUADIG401 - Author interactive media

CUADIG401 - စာကရ်းသူန္င
ှ အ
်ေ့ ပန်အလှနအ
် က ိ ်းသက်ကရာက်မှုရှိကသာမဒယာ
V24
https://www.youtube.com/watch?v=R_rbkYXAhFA

CUAGRD301 - Prepare files for publication

CUAGRD301 - ထုတ်လဝရန်အတက်ဖိုငမ
် ျာေးကိုခပင်ဆင်ပ
V25
https://www.youtube.com/watch?v=1FFJ9jNmVLg

CUAGRD302 - Use typography techniques

CUAGRD302 - စာစစာရိိုက် ြေင််းနည််းပညာမ ာ်းကိသ
ို ်းံို ပါ
V26
https://www.youtube.com/watch?v=CAAbMj_vaW8

CUAGRD401 - Research and apply graphic design techniques

CUAGRD401 - ဂရပ်ြစ်ဒဇိိုင်း် နည််းစနစ်မ ာ်းကိိုသက
ို တသန ပ ပါ
V27
https://www.youtube.com/watch?v=FVLUhkVk_N4
V28
https://www.youtube.com/watch?v=54ULxtsRDgo
V29
https://www.youtube.com/watch?v=WG0QZTTk7WA

CUAILL401 Develop and refine illustrative work

CUAILL401 ရိုပ် ပအလိုပ်ကိိုတိို်းတက်ကကာင််းမန်ကအာင် ပ လိုပ်ပါ
V30
https://www.youtube.com/watch?v=EVKZFtSrBF0

CUAIND401 - Extend expertise in specialist creative fields

CUAIND401 - အထူ်းြန်တ်းမှုနယ်ပယ်မ ာ်းတင်ကျွမ််းက င်မှုတိို်းြေ ွံ့ပါ
V31
https://www.youtube.com/watch?v=HYNSn3xhrrU

CUAPHI302 Capture photographic images

CUAPHI302 ဓာတ်ပံိုဓာတ်ပံိုမ ာ်းကိိုရို က
ိ ်ယူပါ
V32
https://www.youtube.com/watch?v=DT3aP2kiee4

CUAPHI304 - Process colour materials in a wet darkroom context

CUAPHI304 - စိိုစတ်ကသာကမှာင်မိိုက်ကနသညို့အ
် က ြေအကနတင် အကရာင်ပစစည်း် မ ာ်း
ကိိုလိုပ်က

ာင်ပါ

V33
https://www.youtube.com/watch?v=ugX-SS34m6s

CUAPHI401 - Capture images in response to a brief

CUAPHI401 - အတိိုြေ ပ်အာ်း ြငရ
ို့် ိုပ်ပံိုမ ာ်းကိိုြမ််းယူပါ
V34
https://www.youtube.com/watch?v=Rtr0rF_2U2M

CUAPHI503 - Explore the descriptive and emotive nature of photo lighting

CUAPHI503 - ဓာတ်ပံိုအလင််းကရာင်၏ကြာ် ပြေ က်နင
ှ စ
ို့် ိတ်လှုပ်ရှာ်းမှုသကဘာသဘာဝကိိုစူ်းစမ််းပါ
V35
https://www.youtube.com/watch?v=gVy2nwoataM

ICPPRP221 - Select and apply type, Updated to meet Standards for Training Packages
ICPPRP224 - Produce pages using a page layout application

ICPPRP224 - စာမ က်နာှ အ ပင်အ

င်အပလကက်းရှင်း် ကိိုသ်းံို ဖပ်းစာမ က်နာှ မ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ

V36
https://www.youtube.com/watch?v=NKAj4ypA-3s

ICPPRP324 - Create pages using a page layout application
ICPPRP325 - Create graphics using a graphics application

ICPPRP325 - ဂရပ်ြစ်အပလကက်းရှင်း် ကိို သံ်းို ၍ ဂရပ်ြစ်မ ာ်းကိြ
ို န်တ်းပါ
V37
https://www.youtube.com/watch?v=pz-lwONtVmM
V38

https://www.youtube.com/watch?v=YqQx75OPRa0
V39
https://www.youtube.com/watch?v=bGJX9qT9hmk

ICPPRP382 Produce computer image for screen printing

ICPPRP382 မ က်နာှ ပင်ပံိုနပ
ိှ ် ြေင််းအတက်ကန်ပ ျူတာပံိုရိပ်ကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်
V40
https://www.youtube.com/watch?v=VhJaGCGDQpg
V41
https://www.youtube.com/watch?v=J8SagocPJgA
V42
https://www.youtube.com/watch?v=7XnWpofUqDM

ICPSCP270 - Manually prepare and produce screen prints

ICPSCP270 - မ က်နာှ ပင်ပရင်တာကိိုကိိုယတ
် ိိုင ် ပင်

င်၍ ထိုတလ
် ိုပ်သည်

V43
https://www.youtube.com/watch?v=rbAIJTnFVls
V44
https://www.youtube.com/watch?v=MDDE8VvViFo
V45
https://www.youtube.com/watch?v=9OCgFA9RJIo
V46
https://www.youtube.com/watch?v=Mvj1RFEY2qo
V47
https://www.youtube.com/watch?v=pf7S5KXng6o

ICPSCP271 - Manually produce basic screen prints

ICPSCP271 - အက ြေြေံြန်သာ်း ပင်ပံိုနပ
ိှ ်စက်မ ာ်းကိက
ို ိိုယ်တိိုငထ
် တ
ို ်လိုပ်သည်
V48

https://www.youtube.com/watch?v=uIHOSzbNT8Q
V49
https://www.youtube.com/watch?v=XqnC1zj3LJ8

ICTGAM303 - Review and apply the principles of animation

ICTGAM303 - ကာတန််း၏စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိို ပန်လည်သ်းံို သပ်ပါ
V50
https://www.youtube.com/watch?v=uDqjIdI4bF4

MEM19038A - Apply traditional techniques to jewellery and 3D object production

MEM19038A - ရတနာနှင ို့် 3D အရာဝတထ ထိုတ်လပ
ို ်မှုတင်ရို ်းိ ရာနည််းစနစ်မ ာ်းကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V51
https://www.youtube.com/watch?v=uaw_EZdD4rI
V52
https://www.youtube.com/watch?v=h6p-f64UQKI
V53
https://www.youtube.com/watch?v=AXHKxF_FL4s
V54
https://www.youtube.com/watch?v=zyHS6-zmyfo
V55
https://www.youtube.com/watch?v=ILzn5ahSoM4
V56
https://www.youtube.com/watch?v=YAxkrJ9cS_0

MEM19045A Set gems in channel style settings

MEM19045A ကက ာက်မ က်ရိုကပ
ိို ်သလ
ံ ိိုင်း် စတိိုင ် settings အတက်ချိနည
် ိမည်
V57
https://www.youtube.com/watch?v=1r_v837GLig

MEM19047A - Set gems in claw and bezel style settings

MEM19047A - ကက ာက်မ က်မ ာ်းကိိုလက်သည််းနှင ို့် bezel စတိိုငတ
် ပ်
V58
https://www.youtube.com/watch?v=nl4QkYXixZo

MEM19051A Construct multiple stone settings

MEM19051A မျိ ေးစ္ံုလသာလကျာက် settings ကိုတည်လဆာက်
V59
https://www.youtube.com/watch?v=f6niqvX4vvY

MSF40118 Certificate IV in Interior Decoration
V60
https://www.youtube.com/watch?v=VcYkKHVV47Q

MSF50213 Diploma of Interior Decoration and Design

MSF50213 အိမ်တင်ေးအလှ

င် ြေင််းနှငဒ
ို့် ဇိိုင်း် ဒပလိိုမာ

V61
https://www.youtube.com/watch?v=zBB63V5P77w
V62
https://www.youtube.com/watch?v=MaSWU330BSw
V63
https://www.youtube.com/watch?v=xWH4dJGsE0E

MSF60118: Advanced Diploma of Interior Design.

MSF60118 အိမ်တင်ေးအလှ

င် ြေင််းနှငဒ
်ို့ ဇိိုင်း် အ

V64
https://www.youtube.com/watch?v=s6-6wyCINX8
V65

င ်ို့ မင ်ို့ ဒပလိိုမာ

င်ထာ်းပါ

https://www.youtube.com/watch?v=MCFhn7szorA

MSFFDT4012 Research furniture styles and movements

MSFFDT4012 သိုကတသနပရိကဘာဂစတိိုငမ
် ာ်းနှငလ
ို့် ှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း
V66
https://www.youtube.com/watch?v=k-_h0-az5Ps
V67
https://www.youtube.com/watch?v=1wtjyv1lmKc
V68
https://www.youtube.com/watch?v=K9pXMeoeVxc
V69
https://www.youtube.com/watch?v=8Ijdhcx8x8g
V70
https://www.youtube.com/watch?v=TknaQTbyNdg

MSFGN4001 - Research and meet ethical and compliance requirements

MSFID4012 Decorate residential interiors

MSFID4012 လူကနအိမအ
် တင််းပိိုင်း် အလှ

င်

V71
https://www.youtube.com/watch?v=pYAXsbsFBC8
V72
https://www.youtube.com/watch?v=0wi8cw7Ruv8
V73
https://www.youtube.com/watch?v=ozbUMJauudw
V74
https://www.youtube.com/watch?v=ypKv0LtuV0o

MSFID4013 - Design residential interior lighting

MSFID4013 - လူကနအိမအ
် တင််းပိိုင်း် အလင််းလမေးမှုကိိုဒဇိိုင်း်

ပါ

V75
https://www.youtube.com/watch?v=HPta4VQjFwo

MSFID4014 Produce digital models and documentation for interior design projects

MSFID4014
အတင််းပိိုင်း် ဒဇိိုင်း် စမံကိန်း် မ ာ်းအတက်ဒဂ စ်တယ်ကမာ်ဒယ်မ ာ်းနှငစ
ို့် ာရက်စာတမ််းမ ာ်းထိုတ်လိုပ်
သည်
V76
https://www.youtube.com/watch?v=VHXsz2uaF6E

MSFID4015 - Prepare materials and finishes boards for client presentation

MSFID4015 - ၀ န်က

ာင်မှုြေံယူသအ
ူ တက်ပစစည်း် ပင်

င် ြေင််းနှငဘ
ို ်မ ာ်းြေ ြေင််း
ို့် တ

https://www.youtube.com/watch?v=G0TdqdE-zb0

MSFID4016 Design colour schemes for interior and exterior spaces

MSFID4016 အတင််းနှငအ
ို့် ပင်ပိိုင်း် ကနရာမ ာ်းအတက်အကရာင်ဒဇိိုင်း် မ ာ်း
V78
https://www.youtube.com/watch?v=D-Xnn1CQ3VQ

MSFID4017 Research and recommend furniture and accessories

MSFID4017 ပရိကဘာဂနှင ်ို့

က်စပ်ပစစည်း် မ ာ်းကိိုသက
ို တသနလိုပ်ရန်အ ကံကပ်းသည်

V79
https://www.youtube.com/watch?v=m6EJmOwPfxY

MSFID4018 - Research and recommend hard materials and finishes for interiors

MSFID4018 - အတင််းပိင
ို ်း် အတက်ြေက်ြေကသာပစစည်း် မ ာ်းနှငက
ို့် ြေ ာက

်းမ ာ်းကိိုသက
ို တသန ပ ပါ

V80
https://www.youtube.com/watch?v=LWFeJ4L7oug

MSFID4019 - Research interior decoration and design influences

MSFID4019 - အတင််းပိင
ို ်း် အလှ

င် ြေင််းနှငဒ
ို တသန ပ လိုပ်ပါ
ို့် ဇိိုင်း် လမ််းမိို်းမှုမ ာ်းကိိုသက

V81
https://www.youtube.com/watch?v=9eImuRVG4qM

MSFID4021 Design soft furnishing solutions for interior spaces

MSFID4021 အတင်ေးပိင
ု ေး် လနရာမျာေးအတက်လပျာလ
ေ့ ပျာင်ေးလသာအ လှဆင်ပစ္စညေး် မျာေး အတက်
ဒဇိုငေး် လရေးဆပ
V82
https://www.youtube.com/watch?v=pYAXsbsFBC8

MSFID5016 Develop decoration proposals for complex sites

MSFID5016 ရှု ပ်ကထ်းကသာ

ိုဒ
ိ မ
် ာ်းအတက်အလှ

င်အ

ိုိ ပ လာမ ာ်းကိိုတထင်ပါ

V83
https://www.youtube.com/watch?v=k9jVpVDRTrA

MSFID5017 Develop event decoration proposals

MSFID5017 အခမ်ေးအနာေးအလှ

င်အ

ိုိ ပ လာမ ာ်းကိိုကရ်း

V84

https://www.youtube.com/watch?v=CYXNEFCdZeg

MSFID5018 Provide interior styling service

MSFID5018 အတင််းပိင
ို ်း် ပံိုစံ ၀ န်က

ာင်မှုကပ်းပါ

ပါ

V85
https://www.youtube.com/watch?v=h1S_gkz3kYU
V86
https://www.youtube.com/watch?v=8OjDprK5T3k

MSFID5020 Design residential interiors

MSFID5020 လူကနအိမအ
် တင််းပိိုင်း် ဒဇိိုင်း်
V87
https://www.youtube.com/watch?v=69fGga08rlU
V88
https://www.youtube.com/watch?v=a0vqth_Gndg

MSFID5021 Evaluate site structure and services for interior design briefs

MSFID5021 အတင််းပိင
ို ်း် ဒဇိိုင်း် အက ဉ််းြေ ပ်အတက် site တည်က

ာက်ပန
ံို င
ှ ို့် ၀ န်က

ာင်မှု

မ ာ်းကိိုအက ြတ်ပါ
V89
https://www.youtube.com/watch?v=fiHbwBW-1Ng

MSFID5022 Explore and apply creative design methodology to interior space.

MSFID5022 အတင််းပိင
ို ်း် အာကာသထတင်ြန်တ်းမှုဒဇိိုင်း် နည််းစနစ်ကိိုကလို့လာဖပ်းအသံ်းို ြေ ပါ။
V90
https://www.youtube.com/watch?v=r4MIdm_A8Yo
V91
https://www.youtube.com/watch?v=fiHbwBW-1Ng

MSFID5025 Develop residential interior design project documentation

MSFID5025 လူကနအိမအ
် တင််းပိိုင်း် ဒဇိိုင်း် စမံကိန်း်
V92

ိုင
ိ ရ
် ာစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုကရ်း

ပါ

https://www.youtube.com/watch?v=lxk8xHPFX1g
V93
https://www.youtube.com/watch?v=QO6Z4rkh8GI

MSFID5027 - Research and recommend colour applications and finishes

MSFID5027 - အကရာင်ကလ ာက်လာမ ာ်းနှငက
ို တသနနှငအ
ို့် ြေ ာကြေ ာကမွံ့ကမွံ့သက
ို့် ကံကပ်းပါ
V94
https://www.youtube.com/watch?v=_2LLXnUdUIc
V95
https://www.youtube.com/watch?v=YzygoVNGXNs

MSFID5028 - Research and recommend artwork

MSFID5028 - အန္ုပညာလက်ရာမျာေးကိုသလ
ု တသနခပ ရန်န္င
ှ အ
ေ့် ကကံခပ ရန်
V96
https://www.youtube.com/watch?v=XglQXJWiUzM
V97
https://www.youtube.com/watch?v=xH0fqFXKlZA

MSTCL2011 - Draw and interpret a basic sketch

MSTCL2011 - အက ြေြေံပံို ကမ််း

ဖပ်းအဓိပပာယ်ကကာက်ယူပါ

V98
https://www.youtube.com/watch?v=qqva-bcEnHA
V99
https://www.youtube.com/watch?v=OezMavBqWXc
V100
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
V101

https://www.youtube.com/watch?v=uAeredUc9_Y
V102
https://www.youtube.com/watch?v=4cHOGKqeqQk

Certificate in Textile
MSTTD4006 Source textile materials and resources

MSTTD4006 အထည်အလိပ်ပစစည်း် မ ာ်းအရင််းအ မစ်
V103
https://www.youtube.com/watch?v=63z14QFTQwo
V104
https://www.youtube.com/watch?v=3yh2uapUw0k
V105
https://www.youtube.com/watch?v=yplRJl0cg1c
V106
https://www.youtube.com/watch?v=-B4tfduOQ7w

V106Sewing

Videos
https://www.youtube.com/watch?v=rnTwT-ifLkU
https://www.youtube.com/watch?v=nFoITRWJNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZd6cTQpsFs
https://www.youtube.com/watch?v=1gbLsjjmVeI
https://www.youtube.com/watch?v=mVk618EVF0Y
https://www.youtube.com/watch?v=PVWY26uSlzk
https://www.youtube.com/watch?v=neNEwxMnq-I
https://www.youtube.com/watch?v=TM-YKhnj20Y
https://www.youtube.com/watch?v=tigQtkrhx4w
https://www.youtube.com/watch?v=IGITrkYdjJs

https://www.youtube.com/watch?v=rnTwT-ifLkU
https://www.youtube.com/watch?v=nFoITRWJNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZd6cTQpsFs
https://www.sewingbeefabrics.co.uk/sewing-video-tutorials/

www.iqytechnicalcollege.com/Sewing.zip

SHBBMUP002 Design and apply make-up

SHBBMUP002 မိတ်ကပ်ဒဇိိုင်း်

V107
https://www.youtube.com/watch?v=ri-BM1i4WSs
V108
https://www.youtube.com/watch?v=dIPaTBv2U0c
V109
https://www.youtube.com/watch?v=fAvma1izIcw
V110
https://www.youtube.com/watch?v=4RIPveDPFJ0
V111
https://www.youtube.com/watch?v=QE6QfTmmQ0E
V112
https://www.youtube.com/watch?v=WZerlq1RYUQ
V113
https://www.youtube.com/watch?v=WZerlq1RYUQ
V114
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_etyevTJU
V115
https://www.youtube.com/watch?v=d8bct2_ix4U

V116
https://www.youtube.com/watch?v=ZQiTzbhr5YU

Study Area 4-Health Wellbeing Community
•

Certificate in Introduction to Health Service Business

•

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

•

CHC33015 Certificate III in Individual Support

•

CHC42015 Certificate IV in Community Services

•

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

•

HLT33115 - Certificate III in Health Services Assistance

•

SIS30315 Certificate III in Fitness

English

Myanmar

Study Area 4-Health
Wellbeing
Community

ကလို့လာမှု4ရိယာ ၄- က န််းမာကရ်းသာယာဝက ပာ

BSBFLM312 Contri
bute to team
effectiveness
BSBMED301 Interpret and apply
medical
terminology
appropriately
BSBRSK401 Identify risk and
apply risk
management
processes
BSBSMB401 Esta
blish legal and risk
management
requirements of
small business
BSBSMB405 Monitor and
manage small
business
operations
BSBWOR203 Work effectively

ရပ်ရာ BSBFLM312 အြ၏
ွံ့ ထိကရာက်မှုကအ
ိို ကထာက်အကူ ပ သည်
BSBMED301 က ်းဘက် င
ိုိ ရ
် ာကဝါဟာရမ ာ်းကိိုသငက
ို့် လ ာ်စာအဓိပပာယ်ကကာက်ယူပါ
BSBRSK401 အနတရာယ်ကိိုကြာ်ထတ
ို ်ဖပ်းအနတရာယ်စမံြေနြေ
် ို့ မှုလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကိိုက ငသ
ို့် ို်းံ ပါ
BSBSMB401
အကသ်းစာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအတက်ဥပကဒကရ်းရာနှငအ
် ို့ မှု
ို့် နတရာယ်စမံြေနြေ
ရာလိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းကိိုြေ မှတပ
် ါ
BSBSMB405 - အကသ်းစာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုကစာင ို့် ကညို့်ကက်း ကပ်ပါ
BSBWOR203 - အ ြော်းသူမ ာ်းနှငထ
်ို့ က
ိ ရာက်စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
BSBWOR204 - စ်းပာ်းကရ်းနည််းပညာကိိုသ်းိုံ ပါ
အကစာပိိုင်း် ကကလ်းဘဝပညာကရ်းနှငက
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မှုအတက်
CHC30113 လက်မှတ် III တစ် ဦ်း ြေ င််းပံို့ပ်းိို မှုအတက်
CHC33015 လက်မှတ် III ရပ်ရာဝန်က

ာင်မှုမ ာ်းအတက်

CHC42015 လက်မှတ် IV အိိုမင််း ြေင််းအကထာက်အပံို့တင်

ိုင
ိ ်

with others

CHC43015 လက်မှတ် IV CHC50113 -

BSBWOR204 Use business
technology

အကစာပိိုင်း် ကကလ်းဘဝပညာကရ်းနှငက
ို ာ
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မှုဒပလိမ

CHC30113 Certific
ate III in Early
Childhood
Education and
Care
CHC33015 Certific
ate III in Individual
Support

CHC53315 - စိတ်က န််းမာကရ်းဒပလိိုမာ
CHCADV001
ကြာက်သည်မ ာ်း၏အက ိ ်းစ်းပာ်းနှငအ
်ို့ ြေငအ
်ို့ ကရ်းမ ာ်းကိိုပပ
ံို့ ်းိို ကပ်းသည်
CHCAGE001 သက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်း၏စမ််းရည် မငတ
ို့် င်ရန်
CHCAGE002
အကကာင်အထည်ကြာ် ြေင််းသည်ကကိ တင်ကာကယ်ကရ်းနည််းေ ျူဟာမ ာ်း ြစ်သည်

CHC42015 Certific
ate IV in
Community
Services

CHCAGE003 သက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်းအတက်ညိနင
ိှု ်း် ဝန်က

CHC43015 Certific
ate IV in Ageing
Support

demementia နှငအ
ိို ို့
ို့် တူကနကသာလူတအာ်း

CHC50113 Diploma of Early
Childhood
Education and
Care
CHC53315 –
Diploma of Mental
Health
CHCADV001 Facili
tate the interests
and rights of clients
CHCAGE001 Facili
tate the
empowerment of
older people

CHCAGE004
အနတရာယ်ရှိကသာသက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်းနှင ်ို့ ကာ်းဝင်က

ာင်မှုမ ာ်း

ာင်ရက်မှုမ ာ်းကိို ပ လိုပ်ပါ

CHCAGE005 ကကထာက်ပက
ံို့ ပ်းသည်
CHCAOD001 အရက်န္င
ှ အ
ေ့် ခခာေးမေးယစ္်လဆေးဝ ေးအလခခအလနတင်အလုပ်လုပ်ပ

CHCCCS003
မိမိကိုယ်ကိုသတ်လသမှုအန္တရာယ်ရှိလသာလမျာေး၏လံုခခံ မှုကိုတိုေးခမငပ
ေ့်

CHCCCS004 တဖက်တည်ရလ
ှိ နသညေ့်လိုအပ်ချက်မျာေးအာေးအကခဖတ်ပ

CHCCCS006 တစ္် ဦေး ချင်ေး ၀

CHCAGE002 Imple
ment falls
prevention
strategies

န်လဆာင်မှုအစ္အစ္ဉ်လရေးဆခခင်ေးန္ှငခေ့် ဖနလ
် ေ့ ဝလပေးခခင်ေးကိုပံေ့ပိုေးလပေးသည်

CHCAGE003 Coor
dinate services for
older people

CHCCCS009 တာ ၀ န်ယမှုရလ
ှိ သာအခပ အမကိုကညပံေ့ပေးို ပ

CHCAGE004 Imple
ment interventions
with older people at
risk

CHCCCS014 လခတတကကာေးဝင်ခဖန်လခဖပ

CHCAGE005 PRO

VIDE SUPPORT
TO PEOPLE
LIVING WITH
DEMENTIA

CHCCCS015 တစ္် ဦေး ချင်ေးစ္ပံေ့ပိုေးမှုလပေးပ ။

CHCAOD001 Work
in an alcohol and
other drugs context

CHCCCS019 အကျပ်အတည်ေးအလခခအလနမျာေးကိအ
ု သိအမှတ်ခပ ဖပေးတံခပန်
ု ေ့ ပ

CHCCCS003 Incre
ase the safety of
individuals at risk of
suicide
CHCCCS004 Asse
ss co-existing
needs

CHCCCS021 သံသယခဖစ္်ဖယ်အလသံေးု စ္ာေးမှုကိုတခပန်
ံု ေ့ ပ

CHCCCS023 လတ်လပ်မှုန္င
ှ သ
ေ့် ာယာဝလခပာလရေးကိုလထာက်ပံေ့ပ

CHCCCS006 Facili
tate individual
service planning
and delivery

CHCCCS025 လစ္ာငလ
ံ ရေးကိုလထာက်ပံေ့ပ
ေ့် ရှာက်သမျာေးန္ှငမ
ေ့် ိသာေးစ္ုမျာေးန္ှငဆ
ေ့် က်ဆလ

CHCCCS009 Facili
tate responsible
behaviour

CHCCDE003 - ရပ်ရာဖံွံ့ ဖဖိ ေးလရေးမလဘာင်အတင်ေးအလုပ်လုပ်ပ

CHCCCS014 Provi
de brief
interventions

CHCCOM002 ဆက်သယ်မက
ှု ိုတည်လဆာက်ရန်ဆက်သယ်မှုကိုသုေးံ ပ

CHCCCS015 Provi
de individualised
support.
CHCCCS019 Reco
gnise and respond
to crisis situations
CHCCCS021 Res
pond to suspected
abuse
CHCCCS023 Supp
ort independence
and wellbeing
CHCCCS025 Supp
ort relationships
with carers and
families
CHCCDE003 Work within a
community
development
framework
CHCCOM002 Use

CHCCOM005 ကျန်ေးမာလရေးသိမဟု
ု ေ့ တ်ရပ်ရာဝန်လဆာင်မမ
ှု ျာေးတင် ဆက်သယ်၍
အလုပ်လုပ်ပ

CHCDFV001
အိမ်တင်ေးန္ှငမ
ိ ာေးစ္ုအကကမ်ေးဖက်မှုကိုသငလ
ေ့် သ
ေ့် လျာ်စ္ာအသိအမှတ်ခပ ပ

CHCDIS001 အာေးသာချက်မျာေးကိုအလခခခံသညေ့်ချဉ်ေးကပ်နည်ေးကို သံုေး၍
ဆက်လက်၍ ကျွမေး် ကျင်မှုဖံွံ့ ဖဖိ ေးတိုေးတက်လရေးကိအ
ု လထာက်အကခပ သည်

CHCDIS002 ထလထာင်ထာေးလသာလကိုေဟိုခပ သညေ့်အခပ အမအလထာက်အပံေ့မျာေးကိုလိုက်နာပ

communication to
build relationships
CHCCOM005 Com
municate and work
in health or
community services
CHCDFV001 Reco
gnise and respond
appropriately to
domestic and
family violence
CHCDIS001 Contri
bute to ongoing
skills development
using a strengths
based approach
CHCDIS002 Follow established
person-centred
behaviour supports
CHCDIS003 Suppo
rt community
participation and
social inclusion
CHCDIS007 Facilitate the
empowerment of
people with
disability
CHCDIV001 Work
with diverse people
CHCDIV002 Promo
te Aboriginal and/or
Torres Strait
Islander cultural
safety
CHCECE001 Devel
op cultural
competence
CHCECE002 Ensur
e the health and
safety of children
CHCECE003 Provide care for
children
CHCECE004 Prom
ote and Provide

CHCDIS003 ရပ်ရာလထုပ ၀ င်မှုန္င
ှ လ
် ာပ ၀ င်မှုတကိ
ို ေ့ ုလထာက်ပံေ့ပ
ေ့် မှုလရေးဆိုငရ

CHCDIS007 - မသန်စ္မ်ေးသမျာေးအာေးစ္မ်ေးလဆာင်ရည်ခမငတ
ေ့် င်ရန်

CHCDIV001 မတကခပာေးလသာလမျာေးန္ှငအ
ေ့် လုပ်လုပ်ပ
CHCDIV002 လဘာ်ရေျင်နန္ှင ေ့် /
သိမဟု
ု ေ့ တ်လတာရက်စ္်လရလက်ကကာေးကျွနေး် သာေးတိ၏ယဉ်လကျေးမှု
ု ေ့
ဆုင
ိ ရ
် ာလံုခခံ မှုကို
ခမငတ
ေ့် င်ပ

CHCECE001 ယဉ်လကျေးမှုဆင
ုိ ရ
် ာအရည်အချင်ေးကိခု မငတ
ေ့် င်ပ

CHCECE002 ကလလေးမျာေး၏ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ခံု ခံ မှုကိုလသချာစ္စ္်လဆေးပ

CHCECE003 - ကလလေးမျာေးအတက်လစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးပ

CHCECE004
ကျန်ေးမာလရေးန္ှငည
ေ့် ညတ်လသာအစ္ာေးအစ္ာန္ှငလ
ေ့် သာက်စ္ရာမျာေးကိုခမငတ
ေ့် င်လပေးပ

CHCECE005 - ကလလေးမျာေးန္ှငက
်ေ့ လလေးငယ်မျာေးအတက်လစ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်မှုလပေးပ

CHCECE006 - ကလလေးသငယ်မျာေးန္ှငလ
ေ့် ငယ်မျာေး၏အခပ အမကိုလထာက်ပံေ့ပ

CHCECE007 - ကလလေးသငယ်မျာေးန္ှငအ
်ေ့ ခပ သလဘာလဆာင်။
လလေးစ္ာေးမှုရှိလသာဆက်ဆလ
ံ ရေးကိုတည်လဆာက်ပ

Healthy Food and
Drinks
CHCECE005 Provide care for
babies and toddlers
CHCECE006 Support behaviour
of children and
young people
CHCECE007 Develop positive
and respectful
relationships with
children
CHCECE009 - Use
an approved
learning framework
to guide practice
CHCECE016 Establish and
maintain a safe and
healthy
environment for
children
CHCECE021 Implement
strategies for the
inclusion of all
children
CHCECE024 Design and
implement the
curriculum to foster
children's learning
and development
CHCECE025 Embed sustainable
practices in service
operations
CHCECE026 Work
in partnership with
families to provide
appropriate
education and care
for children
CHCGRP002 Plan
and conduct group
activities

CHCECE009 အလလေ့အကျငက
ို ုေးံ ပ
ေ့် ိုလမ်ေးညန်ရန်အတည်ခပ ထာေးလသာသင်ယမှုမလဘာင်ကသ

CHCECE016 ကလလေးမျာေးအတက်လခံု ခံ စ္ိတ်ချရလသာပတ်ဝန်ေးကျင်ကထ
ို လထာင်ရန်န္င
ှ ထ
ိ ေး် သိမေး်
ေ့် န
ရန်

CHCECE021 - ကလလေးသငယ်အာေးလံေးု ပ ၀
င်လစ္ရန်မဟာေျြူဟာမျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ

CHCECE024 ကလလေးသငယ်မျာေး၏သင်ယမှုန္င
ှ ဖ
ေ့် ံွံ့ ဖဖိ ေးတိုေးတက်လရေးအတက်သင်ရု ေးိ ညန်ေးတမ်ေးကိုဒ
ဇိုငေး် လရေးဆအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

CHCECE025 - ၀
န်လဆာင်မှုလုပ်ငန်ေးမျာေးတင်လရရှည်တည်တလ
ံေ့ သာအလလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးကိုထညေ့်သင်ေး
ပ

CHCECE026
သငလ
ိ ာေးစ္ု
ေ့် လျာ်လသာပညာလရေးန္ှငက
ေ့် လလေးမျာေးအတက်လစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလပေးရန်မသ
မျာေးန္ှငလ
ေ့် က်တလုပ်လဆာင်ပ

CHCGRP002 အုပ်စ္ုလက
ို ်လပ
ု ်လဆာင်မှုမျာေးကိုစ္စ္ဉ်ဖပေးလုပ်လဆာင်ပ

CHCHCS001 Provide home and
community support
services

CHCHCS001 - အိမတ
် င်ေးန္ှငရ
ေ့် ပ်ရာလထု၏ပံေ့ပေးို မှုဝန်လဆာင်မှုမျာေးကိုလထာက်ပံေ့ပ

CHCLEG001 Work
legally and ethically

CHCLEG001 တရာေးဝင်န္င
ှ က
ိ ရ
် ာအရလုပ်ကင
ို ပ
်
ေ့် ျငဝ
ေ့် တ်ဆုင

CHCLEG003 Mana
ge legal and ethical
compliance

CHCLEG003 ဥပလဒန္ှငက
ိ ရ
် ာလိုက်နာမှုကိုစ္မံပ
ေ့် ျငဝ
ေ့် တ်ဆုင

CHCMHS001 Work
with people with
mental health
issues

CHCMHS001 စ္ိတ်ကျန်ေးမာလရေးခပissuesနာမျာေးရှိသမျာေးန္ှငအ
ေ့် လုပ်လုပ်ပ

CHCMHS005 Provi
de services to
people with coexisting mental
health and alcohol
and other drugs
issues
CHCPOL003 Rese
arch and apply
evidence to
practice.
CHCPRP001 Develop and
maintain networks
and collaborative
partnerships
CHCPRP003 Refle
ct on and improve
own professional
practice
CHCPRT001 Identify and
respond to children
and young people
at risk
CHCSOH001 Work with people
experiencing or at
risk of
homelessness
HLT33115 Certificate III in
Health Services
Assistance
HLT35015 –

CHCMHS005
အတတကတည်ရှိလနလသာစ္ိတ်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငအ
ှ အ
ေ့် ရက်န္င
ေ့် ခခာေးမေးယစ္်လဆေးဝ ေးခပi
ssuesနာမျာေးရှိသမျာေးအာေး ၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ

CHCPOL003
သုလတသနန္ှငလ
ေ့် က်လတွံ့ကျငသ
ေ့် ုေးံ ရန်သက်လသအလထာက်အထာေးမျာေးကိုလလ ာက်
ထာေးပ ။

CHCPRP001 ကန်ယက်မျာေးန္ှငပ
ှု ုင
ိ ရ
် ာမိတ်ဖက်မျာေးကိုဖံွံ့ ဖဖိ ေးတိုေးတက်လစ္ရ
ေ့် ေးလပ င်ေးလဆာင်ရက်မဆ
န်န္င
ှ ထ
ိ ေး် သိမေး် ရန်
ေ့် န

CHCPRP003
မိမိကိုယ်ပိုငပ
် ညာရပ်ဆင
ုိ ရ
် ာလလေ့ကျငမ
ေ့် ှုကိုစ္ဉ်ေးစ္ာေးဖပေးတိုေးတက်လအာင်လုပ်ပ

CHCPRT001 အန္တရာယ်ရှိသညေ့်ကလလေးမျာေးန္ှငလ
ု ်ဖပေးတံခပန်
ု ေ့ ပ
ေ့် ငယ်မျာေးကိုလဖာ်ထတ

Certificate III in
Dental Assisting

CHCSOH001 - အိုေးမေ့အမ
ိ ်မခေ့ ဖစ္်ခခင်ေးန္ှငကေ့် ကံ လတွံ့လနရလသာလမျာေးန္ှငအ
ေ့် လုပ်လုပ်ပ

HLT54115 Diploma
of Nursing
HLT57715 –
Diploma of Practice
Management
HLTAAP001 Reco
gnise healthy body
systems

HLT33115 - ကျန်ေးမာလရေး ၀ န်လဆာင်မှုအလထာက်အကခပ လက်မှတ် ၃

HLT35015 - သာေးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာအလထာက်အကခပ လက်မတ
ှ ် III

HLTAAP002 Confir
m physical health
status

HLT54115 သနာခပ ဒပလိမ
ု ာ

HLTAAP003 Analy
se and respond to
client health
information

HLT57715 - လက်လတွံ့စ္မံခနခ
် ေ့ မှုဒပလိုမာ

HLTAID001 Provide
cardiopulmonary
resuscitation
HLTAID002 Provid
e basic emergency
life support
HLTAID003 Provid
e first aid
HLTAID004 Provid
e an emergency
first aid response in
an education and
care setting
HLTDEN001 Prepa
re for and assist
with oral health
care procedures
HLTDEN002 Assist
with dental
radiography
HLTDEN003 –
Assist with
administration in
dental practice
HLTDEN013 Alloca
te treatment
appointments
according to priority

HLTAAP001 ကျန်ေးမာလသာခန္ဓာကိုယ်စ္နစ္်မျာေးကိအ
ု သိအမှတ်ခပ ပ

HLTAAP002 ရုပ်ပိုငေး် ဆိုငရ
် ာကျန်ေးမာလရေးအလခခအလနကိအ
ု တည်ခပ ပ

HLTAAP003 ၀
န်လဆာင်မှုခံယသ၏ကျန်ေးမာလရေးအချက်အလက်မျာေးကိဆ
ု န်ေးစ္စ္်ခခင်ေးန္ှငတ
်ေ့ ခပန်
ံု ေ့ ခခင်ေး

HLTAID001 - န္ှလေးံု လသေးလကကာဆိုငရ
် ာခပန်လည်အသက်သင်ေးခခင်ေးကိုလပေးပ

HLTAID002 အလခခခံအလရေးလပေါ်ဘဝအလထာက်အပံက
ေ့ ိုလပေးပ

HLTAID003 ပထမ ဦေး ဆံေးု အကအညလပေးပ

HLTAID004 ပညာလရေးန္ှငလ
်ေ့ စ္ာငလ
်ေ့ ရှာက်မှုလနရာတင်အလရေးလပေါ်လရှေး ဦေး
သနာခပ တံခပန်
ု ေ့ မှုလပေးပ

Date
HLTDET011 Const
ruct ceramic and
fixed restorations
HLTDET013 Const
ruct oral splints
HLTDET014 Repai
r and modify
dentures and
appliances
HLTDET015 Construct complete
removable acrylic
dentures and
appliances
HLTENN001 Practise nursing
within the
Australian health
care system
HLTENN002 Apply
communication
skills in nursing
practice
HLTENN003 Perform clinical
assessment and
contribute to
planning nursing
care
HLTENN004 Implement, monitor
and evaluate
nursing care plans
HLTENN005Contribute to
nursing care of a
person with
complex needs
HLTENN007 Administer and
monitor medicines
and intravenous
therapy
HLTENN008 Apply legal and
ethical parameters

HLTDEN001
ပ ေးစ္ပ်ကျန်ေးမာလရေးလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးအတက်ခပင်ဆင်ခခင်ေးန္ှငက
ေ့်
ညခခင်ေး

HLTDEN002 သာေးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာဓ တ်မှနရ
် ုက
ိ ်ခခင်ေးန္ှငက
ေ့် ညသည်

HLTDEN003 - သာေးန္ှငဆ
်ေ့ ုင
ိ လ
် သာအလလေ့အကျငတ
်ေ့ င်အုပ်ချ ပ်မှုတင်ကညလပေးပ

HLTDEN013 ဦေး စ္ာေးလပေးလနစ္ေ့ အရကုသမှုချိနေး် ခခင်ေးကိုချထာေးပ

HLTDET011 လ ကခပာေးမျာေးန္ှငပ
်ေ့ ံုလသခပန်လည်ခပ ခပင်မမ်ေးမံမှုမျာေးတည်လဆာက်ပ

HLTDET013 ပ ေးစ္ပ်ခထက်မှုကိုတည်လဆာက်ပ

HLTDET014 သာေးန္ှငက
်ေ့ ိရယ
ိ ာမျာေးကိုခပ ခပင်။ ခပ ခပင်ပ

HLTDET015 - ဖပေးခပညေ့်စ္ံုလသာခဖ တ်တပ်န္င
ို လ
် သာ acrylic
အံသာေးန္ှငအ
ေ့် သံေးု အလဆာင်မျာေးကိုတည်လဆာက်ပ

HLTENN001 Australianစ္လကတေးလျကျန်ေးမာလရေးလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မှုစ္နစ္်တင်သနာခပ ကိုလလေ့ကျငပ
ေ့်

HLTENN002 - သနာခပ အလလေ့အကျငတ
်ေ့ င်ဆက်သယ်လရေးစ္မ်ေးရည်ကအ
ို သံေးု ချပ

to nursing practice
HLTHPS006 Assist
clients with
medication
HLTINF001 Comply with
infection prevention
and control policies
and procedures

HLTENN003 လက်လတွံ့အကခဖတ်ခခင်ေးန္ှငသ
ှု စ္ဉ်ခခင်ေးတင်အလထာက်
ေ့် နာခပ ခပ စ္ုလစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မစ္
အကခပ ရန်

HLTENN004 သနာခပ လစ္ာငလ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ရန်၊
ေ့် ရှာက်မှုအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိအ

HLTINF002 –
Process reusable
medical devices
and equipment
HLTWHS001 Partic
ipate in workplace
health and safety.
HLTWHS002 Follo
w safe work
practices for direct
client care
HLTWHS003 Maint
ain work health and
safety
SIS30315 Certifica
te III in Fitness

HLTENN005 - ရှု ပ်လထေးလသာလိုအပ်ချက်မျာေးရှိသညေ့သ
် နာခပ တစ္် ဦေး
၏သနာခပ လစ္ာငလ
ှု တက်အလထာက်အကခပ သည်
ေ့် ရှာက်မအ

HLTENN007 လဆေးဝ ေးမျာေးန္ှငလ
်ေ့ သေးလကကာသင်ေးကုထေးံု ကိုကကေးကကပ်ရန်န္င
ှ လ
်ေ့ စ္ာငက်ေ့ ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်

HLTENN008 - သနာခပ အလလေ့အကျငတ
ှ က
ေ့် င်တရာေး ၀ င်န္င
ေ့် ျင ေ့် ၀
တ်ဆုင
ိ ရ
် ာသတ်မှတ်ချက်မျာေးကိုကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ

SIS40215 Certificat
e IV in Fitness
SISCAQU002 Perf
orm basic water
rescue.
SISCAQU008 Instr
uct water
familiarisation,
buoyancy and
mobility skill
SISFFIT001 Provid
e health screening
and fitness
orientation
SISFFIT002 Recog
nise and apply
exercise
considerations for
specific populations
SISFFIT

HLTHPS006 ၀ န်လဆာင်မှုခယ
ံ သမျာေးကိုလဆေးဝ ေးန္ှငက
ေ့် ညလပေးပ

HLTINF001 လရာေ ကေးစ္က်မှုကိုကာကယ်ခခင်ေးန္ှငထ
်ေ့ န
ိ ေး် ချ ပ်ခခင်ေးမဝ ဒမျာေးန္ှငလ
်ေ့ ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေး
မျာေးကိုလိုက်နာပ
HLTINF002 ခပန်လည်အသံေးု ခပ န္ိင
ု သ
် ညေ့်လဆေးပစ္စညေး် န္ှငက
ိ ိယာမျာေးကိုခပန်လည်ခပ ခပင်ပ
ေ့် ရ

HLTWHS001 အလုပ်ခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ခံု ခံ လရေးတင်ပ ၀ င်ပ ။

003 Instruct fitness
programs
SISFFIT004 Incorp
orate anatomy and
physiology
principles into
fitness
programming
SISFFIT005 Provid
e healthy eating
information

HLTWHS002 တိက
ု ်ရု ိက် ၀
န်လဆာင်မှုခံယသမျာေးအတက်လံုခခံ စ္ိတ်ချရလသာအလုပ်လလေ့ကျငမ
ေ့် ှုမျာေးကိုလိုက်နာ
ပ

HLTWHS003 အလုပ်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ု န
ိ ေး် သိမေး် ပ
ေ့် ဘေးကင်ေးလရေးကိထ

SISFFIT006 Condu
ct fitness appraisals
SISFFIT007 Instruc
t group exercise
sessions

ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးအတက် SIS30315 လက်မှတ် III ကို

SISFFIT008 Instruc
t water-based
fitness activities.

ကကံေ့ခင
ို လ
် ရေးအတက် SIS40215 လက်မှတ် IV

SISFFIT
010 Deliver prechoreographed or
prescribed group
exercise to music
SISFFIT011 Instruct approved
community fitness
programs
SISFFIT012 –
Instruct movement
programs to
children aged 5 –
12.
SISFFIT013 Instruc
t exercise to young
people aged 13 to
17 years
SISFFIT014 Instruc
t exercise to older
clients.
SISFFIT015 Collab
orate with medical
and allied health
professionals in a
fitness context.
SISFFIT016 Provide motivation

SISCAQU002 အလခခခံလရကယ်ဆယ်လရေးလုပ်ငန်ေးကိုလုပ်လဆာင်ပ ။

SISCAQU008 လရရင်ေးန္ှေးကျွမ်ေးဝင်မ၊ှု

SISFFIT001 ကျန်ေးမာလရေးစ္စ္်လဆေးခခင်ေးန္ှငက်ေ့ ကံေ့ခိုငမ
် က
ှု ို ဦေး စ္ာေးလပေးသည်

SISFFIT002 သတ်သတ်မှတမ
် ှတလ
် ဦေး
လရအတက်လလေ့ကျငခ
ု သိအမှတ်ခပ ဖပေးလလ ာက်
ေ့် န်ေးထညေ့်သင်ေးစ္ဉ်ေးစ္ာေးချက်မျာေးကိအ
ထာေးပ

SISFFIT 003 ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်ကကာေးပ

SISFFIT004 ခန္ဓာလေဒန္ှငဇ
်ေ့ ဝကမမလေဒကိုကကံေ့ခိုငလ
် ရေးပရိုေရမ်တင်ထညေ့်သင်ေးပ

to positively
influence exercise
behaviour
SISFFIT017 Instruc
t long-term exercise
programs.
SISFFIT018 Promote functional
movement capacity
SISFFIT
019 Incorporate
exercise science
principles into
fitness
programming
SISFFIT020 Instruc
t exercise programs
for body
composition goals
SISFFIT021 Instruct personal
training programs
SISFFIT022 Instruct aquatic
sessions for
specific population
groups
SISFFIT023 Instruc
t group personal
training programs
SISFFIT024 Instruc
t endurance
programs.

SISFFIT005
ကျန်ေးမာလသာအစ္ာေးအစ္ာသတင်ေးအချက်အလက်ကခို ဖညေ့်ဆည်ေးလပေးသည်

SISFFIT006 ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးအကခဖတ်ခခင်ေး

SISFFIT007 အုပ်စ္ုလက
ို ်လလေ့ကျငခ
ု န်ကကာေးပ
ေ့် န်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိည

SISFFIT008 လရအလခခခံသညေ့်ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးလုပ်လဆာင်မှုမျာေးကိုညန်ကကာေးပ ။

SISFFIT 010 လတေးေတကိကု ကိ တင် choreographed
သိမဟု
ု ေ့ တ်သတ်မတ
ှ ်ထာေးလသာအဖွံ့လိုက်လလေ့ကျငခ
ေ့် န်ေးတစ္်ခုပိုလပေးပ
ေ့

SISFFIT011 - အတည်ခပ ထာေးလသာလထုကကံေ့ခင
ို လ
် ရေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်ကကာေးပ

SISFFIT012 - လှုပ်ရှာေးမှုအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုအသက် ၅ န္ှစ္မ
် ှ ၁၂
န္ှစ္်အတင်ေးညန်ကကာေးထာေးပ ။

SISFFIT013 အသက် ၁၃ န္ှစ္်မှ ၁၇

SISFFIT025 Recog
nise the dangers of
providing nutrition
advice to clients

န္ှစ္်ကကာေးလငယ်မျာေးအာေးလလေ့ကျငခ
ေ့် န်ေးသင်ကကာေးပ

SISFFIT026 Support healthy
eating through the
Eat for Health
Program

SISFFIT014 ၀ န်လဆာင်မှုခယ
ံ သမျာေးအတက်လလေ့ကျငခ
ေ့် န်ေးကိုညန်ကကာေးပ ။

SISSSTC301A Instruct strength
and conditioning
techniques
SISSSTC402A Dev

SISFFIT015
ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးအလခခအလနတင်လဆေးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာန္ှငဆ
်ေ့ က်စ္ပ်သညေ့်ကျန်ေးမာလရေးပညာရှ
င်မျာေးန္ှငပ
ေ့် ေးလပ င်ေးပ ။

elop strength and
conditioning
programs
SISXCAI005 Conduct
individualised longterm training
programs
SISXCAI006 Facilit
ate groups
SISXCCS001 Provi
de quality service.
SISXDIS001 Facilitate inclusion
for people with a
disability
SISXFAC001 Maint
ain equipment for
activities
SISXFAC002 Maint
ain sport, fitness
and recreation
facilities
SISXIND001 Work
effectively in sport,
fitness and
recreation
environments
SISXRES001 Conduct
sustainable work
practices in open
spaces

SISFFIT016 - လလေ့ကျငခ
် ာအခပ အမကိုအလကာင်ေးခမင်ရန်လှုံွံ့လဆာ်မှုလပေးပ
ေ့် န်ေးဆိုငရ

SISFFIT017 လရရှည်လလေ့ကျငခ
ေ့် န်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်ကကာေးပ ။

SISFFIT018 - အလုပ်လုပ်န္င
ို လ
် သာလှုပ်ရှာေးမှုစ္မ်ေးရည်ကိုခမငတ
ေ့် င်ပ

SISFFIT 019
လလေ့ကျငခ
ု ရ
် ာသိပံအ
ပ လခခခံမမျာေးကိုကကံေ့ခင
ို လ
် ရေးပရိုေရမ်တင်ထညေ့်သင်ေးပ
ေ့် န်ေးဆိင

SISFFIT020
ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့စ္ည်ေးမှုရည်မှနေး် ချက်မျာေးအတက်လလေ့ကျငခ
်ေ့ န်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်
ကကာေးပ

SISFFIT021 - ကိယ
ု ်လရေးကိယ
ု ်တာသင်တန်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုသင်ကကာေးပ

SISFFIT022 - တိကျလသာလ ဦေး
လရအုပ်စ္မ
ု ျာေးအတက်လရလနသင်
ေ့ ကကာေးမှုမျာေးကိုညန်ကကာေးပ

SISFFIT023 အဖွံ့လိုက်ကိုယပ
် ိုငလ
် လေ့ကျငလ
်ေ့ ရေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်ကကာေးပ

SISFFIT024 ခံန္င
ို ရ
် ည်အစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုညန်ကကာေး။

SISFFIT025
လဖာက်သည်မျာေးအာေးအာဟာရဆိုငရ
် ာအကကံဥာဏ်လပေးခခင်ေး၏အန္တရာယ်မျာေးကိအ
ု

သိအမှတ်ခပ ပ

SISFFIT026 ကျန်ေးမာလရေးအတက်စ္ာေးလသာအစ္အစ္ဉ်မှတစ္်ဆငက
ေ့် ျန်ေးမာလသာအစ္ာေးအစ္ာကို
လထာက်ပံေ့ပ

SISSSTC301A - ခန်အာေးန္ှငလ
ေ့် အေးစ္က်နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုသင်ကကာေးပ

SISSSTC402A အစ္မ်ေးသတတိန္င
ှ လ
ု ံွံ့ ဖဖိ ေး
ေ့် အေးစ္က်အစ္အစ္ဉ်မျာေးကိဖ

SISXCAI005 - တစ္် ဦေး
ချင်ေးစ္အတက်န္စ္
ှ ရ
် ှည်လလေ့ကျငသ
်ေ့ င်ကကာေးမှုအစ္အစ္ဉ်မျာေးခပ လုပ်ပ
SISXCAI006 အဖွံ့မျာေးကိုကညပံေ့ပိုေးပ

SISXCCS001 အရည်အလသေးရှိလသာ ၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ ။

SISXDIS001 - မသန်စ္မ်ေးသမျာေးအတက်ပ ၀ င်မှုလယ်ကလစ္ရန်

SISXFAC001 လှုပ်ရှာေးမှုမျာေးအတက်ပစ္စညေး် ကိရယ
ိ ာမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

SISXFAC002 အာေးကစ္ာေး၊ ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးန္ှငအ
ိ ေး် သိမေး် ပ
ေ့် ပန်ေးလခဖလရေးလနရာမျာေးကိုထန

SISXIND001 အာေးကစ္ာေး၊
ကကံေ့ခိုငလ
် ရေးန္ှငအ
်ေ့ ပန်ေးလခဖလနရာမျာေးတင်ထလ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

SISXRES001 ပငလ
ံေ့ သာအလုပ်အလလေ့အကျငမ
ေ့် င်ေးလသာလနရာမျာေးတင်လရရှည်တည်တလ
ေ့် ျာေးကိခု ပ
လုပ်ပ

Certificate in Introduction to Health Service Business
BSBFLM312 Contribute to team effectiveness
BSBMED301 - Interpret and apply medical terminology appropriately
BSBRSK401 - Identify risk and apply risk management processes
BSBSMB401 Establish legal and risk management requirements of small business

BSBSMB401
အကသ်းစာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအတက်ဥပကဒကရ်းရာနှငအ
် ို့ မှု
ို့် နတရာယ်စမံြေနြေ
မ ာ်းကိိုြေ မှတ်ပါ
V1
https://www.youtube.com/watch?v=1k0qNk_AwR0

BSBSMB405 - Monitor and manage small business operations
V2
https://www.youtube.com/watch?v=GORqKY_6oag

BSBWOR203 - Work effectively with others
BSBWOR204 - Use business technology

BSBWOR204 - စ္ေးပာေးလရေးနည်ေးပညာကိုသေးံု ပ
V3
https://www.youtube.com/watch?v=v2BxbtoxTc8

ိုင
ိ ရ
် ာလိိုအပ်ြေ က်

CHC33015 Certificate III in Individual Support

CHC33015 တစ္် ဦေး ချင်ေးအလထာက်အပံအ
ေ့ တက်လက်မှတ် III
V7
https://www.youtube.com/watch?v=Hcc3BSx4veU

CHC42015 Certificate IV in Community Services

CHC42015 ရပ်ရာဝန်က

ာင်မှုမ ာ်းအတက်လက်မတ
ှ ် IV

V8
https://www.youtube.com/watch?v=eCovpvTKzfg

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

CHC43015 အိိုမင််းသမျာေးပံို့ပိို်းမှုလက်မှတ် IV
V9
https://jobsearch.gov.au/interview-practice/video/aged-care-worker
V10
https://www.youtube.com/watch?v=zWgBxL6qK9c
V11
https://www.youtube.com/watch?v=aj4vzJKr788
V12
https://www.youtube.com/watch?v=MjdpR-TY6QU

CHC53315 – Diploma of Mental Health

CHC53315 - စိတ်က န််းမာကရ်းဒပလိိုမာ
V13
https://www.youtube.com/watch?v=DxIDKZHW3-E
V14

https://www.youtube.com/watch?v=nCrjevx3-Js
V15
https://www.youtube.com/watch?v=_y97VF5UJcc

CHCADV001 Facilitate the interests and rights of clients

CHCADV001 ကြာက်သည်မ ာ်း၏အက ိ ်းစ်းပာ်းနှငအ
ို့် ြေငအ
ို့် ကရ်းမ ာ်းကိိုပံို့ပိို်းကပ်းသည်
V16
https://www.youtube.com/watch?v=6Udu5S6zks8

CHCAGE001 Facilitate the empowerment of older people

CHCAGE001 သက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်း၏စမ််းရည် မငတ
ို့် င်မှုကိိုပံို့ပိို်းကပ်းသည်
V17
https://www.youtube.com/watch?v=Ltk3CSkKRco

CHCAGE002 Implement falls prevention strategies

CHCAGE002 အကကာင်အထည်ကြာ် ြေင််းသည်ကကိ တင်ကာကယ်ကရ်းနည််းေ ျူဟာမ ာ်း ြစ်သည်
V18
https://www.youtube.com/watch?v=o0o13xpz2RI

CHCAGE003 Coordinate services for older people

CHCAGE003 သက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်းအတက်ညန
ိ င
ိှု ်း် ဝန်က

ာင်မှုမ ာ်း

V19
https://www.youtube.com/watch?v=7mTNwZiN4x8

CHCAGE004 Implement interventions with older people at risk

CHCAGE004
အနတရာယ်ရှိကသာသက်ကက်းရယ်အိုမ
ိ ာ်းနှင ို့် ကာ်းဝင်က

ာင်ရက်မှုမ ာ်းကိို ပ လိုပ်ပါ

V20
https://www.youtube.com/watch?v=AhJgQ_wOOko
V21
https://www.youtube.com/watch?v=zcDSd2DH1oc

CHCAGE005 PROVIDE SUPPORT TO PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA

CHCAGE005 demementia န္ှငလ
ု လ
် သာလလတကိုလထာက်ခံမှုလပေး
ေ့် နထိင
V22
https://www.youtube.com/watch?v=NTAohFT5Zis

CHCAOD001 Work in an alcohol and other drugs context

CHCAOD001 အရက်လရာင်ေးချအလိုပ်လိုပ်ပါ
V23
https://vimeo.com/238009749
https://www.youtube.com/watch?v=dhBM7UNO_Ng

CHCCCS003 Increase the safety of individuals at risk of suicide

CHCCCS003 မိမိကိိုယက
် ိိုသတ်ကသမှုအနတရာယ်ရက
ှိ သာလူမ ာ်း၏လံို ြေံ မှုကတ
ိို ိို်း မငပ
ို့် ါ
V24
https://www.youtube.com/watch?v=9OAZlfPqdfk
V25
https://www.youtube.com/watch?v=3BByqa7bhto

CHCCCS004 Assess co-existing needs

CHCCCS004 တြက်တည်ရှိကနသညို့လ
် ိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းအာ်းအက ြတ်ပါ
V26
https://www.youtube.com/watch?v=O3NVJiwVMIA
https://vimeo.com/299349668

CHCCCS006 Facilitate individual service planning and delivery

CHCCCS006 တစ္် ဦေး ချင်ေး ၀ န်လဆာင်မှုအစ္အစ္ဉ်လရေးဆခခင်ေးန္ှငခေ့် ဖနလ
် ေ့ ဝ လပေးခခင်ေးကို လယ်က
လချာလမွံ့လစ္သည်
V27
https://www.youtube.com/watch?v=_lSlZlSBd5g

CHCCCS009 Facilitate responsible behaviour

CHCCCS009 တာ ၀ န်ယူမှုရှိကသာအ ပ အမူကိိုကည
ူ ပံို့ပိို်းပါ
V28
https://www.youtube.com/watch?v=5JGC0_zv_b8

CHCCCS014 Provide brief interventions

CHCCCS014 ကြေတတ ကာ်းဝင် ြန်က ြပါ
V29
https://www.youtube.com/watch?v=r_4KRv7K2cI

CHCCCS015 Provide individualised support.

CHCCCS015 တစ် ဦ်း ြေ င််းစပံို့ပိို်းမှုကပ်းပါ
V30
https://www.youtube.com/watch?v=9Hm61u6qmr0
V31
https://www.youtube.com/watch?v=Hcc3BSx4veU

CHCCCS019 Recognise and respond to crisis situations

CHCCCS019 အက ပ်အတည််းအက ြေအကနမ ာ်းကိအ
ို သိအမှတ် ပ ဖပ်းတံို ပန်
ို့ ပါ

V32
https://www.youtube.com/watch?v=35Lc-ehfLVw

CHCCCS021 Respond to suspected abuse

CHCCCS021 သံသယ ြစ်ြယ်အလသံ်းို စာ်းမှုကိိုတံို ပန်
ို့ ပါ
V33
https://www.youtube.com/watch?v=5QWaVQ1D1D0

CHCCCS023 Support independence and wellbeing

CHCCCS023 လတ်လပ်မှုနင
ှ သ
ို ထာက်ပံို့ပါ
ို့် ာယာဝက ပာကရ်းကိက

V34
https://www.youtube.com/watch?v=8QvztIRMJ1Y

CHCCCS025 Support relationships with carers and families

CHCCCS025 ကစာငက
ူ ာ်းနှငမ
ို့် ရှာက်သမ
ို့် ိသာ်းစိုမ ာ်းနှင ို့်

က်

က
ံ ရ်းကိိုကထာက်ပပ
ံို့ ါ

V35
https://www.youtube.com/watch?v=DR7RKAHx60E

CHCCDE003 - Work within a community development framework

CHCCDE003 - ရပ်ရာဖံွံ့ ဖဖိ ေးလရေးမလဘာင်အတင်ေးအလုပ်လုပ်ပ
https://encryptedvtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcRqkIfiTlgxav5BdQ7YqcmFTBWxWZZfmS7z9jeDtXBCf59
MZTq9
V36
https://vimeo.com/318132902
https://www.youtube.com/watch?v=Kg6cW6HDiA8

CHCCOM002 Use communication to build relationships

CHCCOM002

က်သယ်မှုကိိုတည်က

ာက်ရန် က်သယ်မှုကိိုသ်းံို ပါ

V37
https://www.youtube.com/watch?v=Jp9b2Hf7QWg

CHCCOM005 Communicate and work in health or community services

CHCCOM005 က န််းမာကရ်းသိမဟို
ို ို့ တ်ရပ်ရာဝန်က

ာင်မှုမ ာ်းတင်

က်သယ်၍ အလိုပ်လိုပ်ပါ

V38
https://www.youtube.com/watch?v=hzMaR0fspdk

CHCDFV001 Recognise and respond appropriately to domestic and family violence

CHCDFV001 အိမ်တင််းနှငမ
ှု ိိုသငက
ို့် ိသာ်းစိုအ ကမ််းြက်မက
ို့် လ ာ်စာအသိအမှတ် ပ ပါ
V39
https://www.youtube.com/watch?v=Y_WcaIkWYuk

CHCDIS001 Contribute to ongoing skills development using a strengths based approach

CHCDIS001 အာ်းသာြေ က်မ ာ်းကိိုအက ြေြေံသညို့ြေ
် ဉ််းကပ်နည််းကိို သံ်းို ၍

က်လက်၍

ကျွမ််းက င်မှုြံွံ့ ဖြိ ်းတိို်းတက်ကရ်းကိိုအကထာက်အကူ ပ သည်
V40
https://www.youtube.com/watch?v=LMWthHlqrFk

CHCDIS002 - Follow established person-centred behaviour supports

CHCDIS002 - ထူကထာင်ထာ်းကသာလူကိိုေဟိို ပ သညို့အ
် ပ အမူအကထာက်အပံို့မ ာ်းကိိုလိိုကန
် ာပါ
V41
https://www.youtube.com/watch?v=bb537uI0cFE

CHCDIS003 Support community participation and social inclusion

CHCDIS003 ရပ်ရာလူထပ
ို ါ ၀ င်မှုနင
ှ လ
ို့် ူမှုကရ်း

င
ိုိ ရ
် ာပါ ၀ င်မှုတကိ
ိို ို့ ိုကထာက်ပံို့ပါ

V42
https://www.youtube.com/watch?v=cXOPUUBn0Jk

CHCDIS007 - Facilitate the empowerment of people with disability

CHCDIS007 - မသန်စမ််းသူမ ာ်းကိိုစမ််းရည် မငတ
ို့် င်ကပ်းရန်
V43
https://www.youtube.com/watch?v=qKVJ0vDnaAY

CHCDIV001 Work with diverse people

CHCDIV001 မတူက ပာ်းကသာလူမ ာ်းနှငအ
ို ်ပါ
ို့် လိုပ်လပ
V44
https://www.youtube.com/watch?v=Fz4B2SBYzeo

CHCDIV002 Promote Aboriginal and/or Torres Strait Islander cultural safety
CHCECE001 Develop cultural competence

CHCECE001 ယဉ်ကက ်းမှု

ိုင
ိ ရ
် ာအရည်အြေ င််းကိို မငတ
ို့် င်ပါ

V45
https://www.youtube.com/watch?v=_iaZUTsF-rs

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

CHC30113 အကစာပိိုင်း် ကကလ်းဘဝပညာကရ်းနှငက
ှု က်မှတ် III
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မလ
V4
https://www.youtube.com/watch?v=lkQ65JzaMfs
V5
https://www.youtube.com/watch?v=ym8CXWX7UzE
V6

https://www.youtube.com/watch?v=b-VuVpVrE1k
CHC50113 - Diploma of Early Childhood Education and Care

CHC50113 - အကစာပိိုင်း် ကကလ်းဘဝပညာကရ်းနှငက
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မှုဒပလိိုမာ

CHCECE002 Ensure the health and safety of children

CHCECE002 ကကလ်းမ ာ်း၏က န််းမာကရ်းနှငလ
ို့် ံို ြေံ မှုကိိုကသြေ ာစစ်က

်းပါ

V46
https://www.youtube.com/watch?v=zg5JUcr-VJA

CHCECE003 - Provide care for children

CHCECE003 - ကကလ်းမ ာ်းအတက်ကစာငက
ို့် ရှာက်မှုကပ်းပါ
V47
https://www.youtube.com/watch?v=AP9G7Tq3rrc
V48
https://www.youtube.com/watch?v=loTuGEcm0bQ
V49
https://www.youtube.com/watch?v=zg5JUcr-VJA
V50
https://www.youtube.com/watch?v=iQhMprZBp0c

CHCECE004 Promote and Provide Healthy Food and Drinks

CHCECE004 က န််းမာကရ်းနှငည
ို့် ညတ်ကသာအစာ်းအစာနှငက
ို့် သာက်စရာမ ာ်းကိို မငတ
ို့် င်ကပ်းပါ
V51
https://www.youtube.com/watch?v=WSWPgFkUUeU
V52
https://www.youtube.com/watch?v=mMHVEFWNLMc

CHCECE005 - Provide care for babies and toddlers

CHCECE005 - ကကလ်းမ ာ်းနှငက
ို့် ကလ်းငယ်မ ာ်းအတက်ကစာငက
ို့် ရှာက်မှုကပ်းပါ
V51
https://www.youtube.com/watch?v=VjHvxaUwc1s
V52
https://www.youtube.com/watch?v=Ct-wWss7c8s
V53
https://www.youtube.com/watch?v=S5iKIHcUsVQ
V54
https://www.youtube.com/watch?v=xkJRjrNxhZM
V55
https://www.youtube.com/watch?v=gE__M0xlbkg
V56
https://www.youtube.com/watch?v=gE__M0xlbkg
V57
https://www.youtube.com/watch?v=haslTsAS7oo
V58
https://www.youtube.com/watch?v=ZzSFf-rVjsw
V59
https://www.youtube.com/watch?v=HS9Ec4_PcU0
V60
https://www.youtube.com/watch?v=vPyPcm5wBhQ

CHCECE006 - Support behaviour of children and young people

CHCECE006 - ကကလ်းသူငယ်မ ာ်းနှငလ
ူ ယ်မ ာ်း၏အ ပ အမူကိိုကထာက်ပံို့ပါ
ို့် င
V61
https://www.youtube.com/watch?v=lVpm2HLQMBk

CHCECE007 - Develop positive and respectful relationships with children

CHCECE007 - ကကလ်းသူငယ်မ ာ်းနှငအ
ို့် ပ သကဘာက
က
ံ ရ်းကိိုတည်က

ာင် ကလ်းစာ်းမှုရှိကသာ

က်

ာက်ပါ

V62
https://vimeo.com/128451886
https://vimeo.com/128451885
https://www.youtube.com/watch?v=Z3kmDAkd0tQ

CHCECE009 - Use an approved learning framework to guide practice
CHCECE016 - Establish and maintain a safe and healthy environment for children
CHCECE021 - Implement strategies for the inclusion of all children

CHCECE021 - ကကလ်းသူငယ်အာ်းလံို်းပါ ၀ င်ကစရန်မဟာေ ျူဟာမ ာ်းကိအ
ို ကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V63
https://www.youtube.com/watch?v=APq-9GmHVmI

CHCECE024 - Design and implement the curriculum to foster children's learning and
development
CHCECE025 - Embed sustainable practices in service operations
CHCECE026 Work in partnership with families to provide appropriate education and care for
children

CHCECE026 ကလလေးမျာေးအတက်သငလ
ှု ပေး ရန်မိသာေးစ္ု
ေ့် လျာ်လသာပညာလရေးန္ှင ေ့် လစ္ာငလ
ေ့် ရှာက်မလ
မျာေးန္ှငလ
ေ့် က်တလုပ်လဆာင်ပ
V64
https://www.youtube.com/watch?v=r9_U8Q5XHQY

CHCGRP002 Plan and conduct group activities

CHCGRP002 အိုပ်စိုလက
ိို ်လိုပ်က

ာင်မှုမ ာ်းကိိုစစဉ်ဖပ်းလိုပ်က

V65
https://www.youtube.com/watch?v=3Lj6ALuGwWo

ာင်ပါ

CHCHCS001 - Provide home and community support services
CHCLEG001 Work legally and ethically
CHCLEG003 Manage legal and ethical compliance
CHCMHS001 Work with people with mental health issues

CHCMHS001 စိတ်က န််းမာကရ်း ပဿနာမ ာ်းရှသ
ိ ူမ ာ်းနှငအ
ို့် လိုပ်လိုပ်ပါ
V66
https://www.youtube.com/watch?v=p_V2rVofA54

CHCMHS005 Provide services to people with co-existing mental health and alcohol and other
drugs issues
CHCPOL003 Research and apply evidence to practice.
CHCPRP001 - Develop and maintain networks and collaborative partnerships

CHCPRP001 - မိတြ
် က်မ ာ်းကိိုကန်ယက်မ ာ်းနှငပ
ို့် ူ်းကပါင််းက

ာင်ရက် မှု

ိုင
ိ ရ
် ာြံွံ့ ဖြိ ်းတိို်း

တက်ကစရန်နင
ှ ထ
ိ ်း် သိမ််းရန်
ို့် န
V67
https://vimeo.com/308012140
https://www.youtube.com/watch?v=WnjvdWhl2JY

CHCPRP003 Reflect on and improve own professional practice
CHCPRT001 - Identify and respond to children and young people at risk

CHCPRT001 - အနတရာယ်ရှိသညို့က
် ကလ်းမ ာ်းနှငလ
ို ်ဖပ်းတံို ပန်
ို့် ူငယ်မ ာ်းကိိုကြာ်ထတ
ို့ ပါ
https://vimeo.com/344003346

CHCSOH001 - Work with people experiencing or at risk of homelessness
HLT33115 - Certificate III in Health Services Assistance
V68
https://www.youtube.com/watch?v=vw7MZHrJLWE

HLT35015 – Certificate III in Dental Assisting

HLT35015 - သာေးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာအလထာက်အကခပ လက်မှတ် II
V69
https://www.youtube.com/watch?v=jqT2onIhINI

HLT54115 Diploma of Nursing

HLT54115 သူနာ ပ ဒပလိိုမာ
V70
https://www.youtube.com/watch?v=URlKV0ewrhM

HLT57715 – Diploma of Practice Management

HLT57715 - လက်ကတွံ့စမံြေနြေ
် ို့ မှုဒပလိိုမာ
V71
https://www.youtube.com/watch?v=eUkQyrAd-hY

HLTAAP001 Recognise healthy body systems

HLTAAP001 က န််းမာကသာြေနဓာကိိုယ်စနစ်မ ာ်းကိအ
ို သိအမှတ် ပ ပါ
V72
https://www.youtube.com/watch?v=GVkUwdy_zYA

HLTAAP002 Confirm physical health status

HLTAAP002 ရိုပ်ပိိုင်း်

ိုင
ိ ရ
် ာက န််းမာကရ်းအက ြေအကနကိိုအတည် ပ ပါ

V73
https://www.youtube.com/watch?v=QJMxTv2VvtU

HLTAAP003 Analyse and respond to client health information

HLTAAP003 ၀န်က

ာင်မှုြေံယူသ၏
ူ က န််းမာကရ်းအြေ က်အလက် မ ာ်းကိို

န််းစစ်

ြေင််းနှငတ
ို့် ံို ပန်
ို့ ြေင််း
V74
https://www.youtube.com/watch?v=ybYkn3b8gnE

HLTAID001 - Provide cardiopulmonary resuscitation

HLTAID001 - နှလံို်းကသ်းက ကာ

ိုင
ိ ရ
် ာ ပန်လည်အသက်သင််း ြေင််းကိိုကပ်းပါ

V75
https://www.youtube.com/watch?v=054ivAiHYNU

HLTAID002 Provide basic emergency life support

HLTAID002 အက ြေြေံအကရ်းကပေါ်အသက်ကယ်အကထာက်အပံို့ကိိုကပ်းပါ
V76
https://www.youtube.com/watch?v=zJtqq7s9v9Y

HLTAID003 Provide first aid
HLTAID003 ရ ားဦားသူနောပြြုပြင်ား
V77
https://www.youtube.com/watch?v=qahukkDYFbk

HLTAID004 Provide an emergency first aid response in an education and care setting

HLTAID004 ပညာကရ်းနှငက
ို့် စာငက
ို့် ရှာက်မှုကနရာတင်အကရ်းကပေါ်ကရှ်း ဦ်း သူနာ ပ တံို ပန်
ို့ မှုကပ်းပါ
V78
https://www.youtube.com/watch?v=qXIumydjLVY

HLTDEN001 Prepare for and assist with oral health care procedures

HLTDEN001 ခံတင်ေးက န််းမာကရ်းကစာငက
်ို့ ရှာက်မှုလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းအတက် ပင် င် ြေင််းနှငက
်ို့ ူည ြေင််း

V79
https://www.youtube.com/watch?v=Itd2n_PfVTU

HLTDEN002 Assist with dental radiography

HLTDEN002 သာေးဓာတ်မန
ှ ရ
် ု ိက်ခခင်ေးန္ှငအ
ေ့် လထာက်အကခပ သည်

V80
https://www.youtube.com/watch?v=P_uIuWqQb4A
V81
https://www.youtube.com/watch?v=quqjYRIXm28

HLTDEN003 – Assist with administration in dental practice

HLTDEN003 - သာ်းနှင ို့် င
ိုိ က
် သာလဆေးဘက်ဆုင
ိ ရ
် ာအကလို့အက ငတ
ို့် င်အိုပ်ြေ ပ်မှုတင်ကူညကပ်းပါ
V82
https://www.youtube.com/watch?v=PsiK3oCn1so

HLTDEN013 Allocate treatment appointments according to priority Date
HLTDET011 Construct ceramic and fixed restorations

HLTDET011 က က ပာ်းမ ာ်းနှငပ
ို့် ံိုကသ ပန်လည် ပ ပင်မမ််းမံမှုမ ာ်းတည်က
V83
https://www.youtube.com/watch?v=YGS0PHVyYWg

HLTDET013 Construct oral splints

HLTDET013 ပါ်းစပ်ြေထက်မှုကိိုတည်က

ာက်ပါ

V84
https://www.youtube.com/watch?v=Yom37wWcseU

HLTDET014 Repair and modify dentures and appliances

ာက်ပါ

V85
https://www.youtube.com/watch?v=3PyXLat4_7A
V86
https://www.youtube.com/watch?v=BKddr-r0CPY

HLTDET015 - Construct complete removable acrylic dentures and appliances

HLTDET015 - ဖပ်း ပညို့စ
် ံိုကသာ ြ တ်တပ်နင
ိို က
် သာ acrylic အံသာ်းနှငအ
ို့် သံ်းို အ က
မ ာ်းကိိုတည်က

ာင်

ာက်ပါ

V87
https://www.youtube.com/watch?v=jXEa5PO8oz4

HLTENN001 - Practise nursing within the Australian health care system
HLTENN002 - Apply communication skills in nursing practice
HLTENN003 - Perform clinical assessment and contribute to planning nursing care

HLTENN003 - လက်လတအ
ွံ့ ကခဖတ်ခခင်ေးန္ှငသ
ှု စ္ဉ်ခခင်ေးတ င်အလထာက်
ေ့် နာခပ ခပ စ္ုလစ္ာင ေ့် လရှာက်မစ္
အကခပ ရန်

V88
https://www.youtube.com/watch?v=gG8kh8MfnGY
V89
https://www.youtube.com/watch?v=07Z4ywfmLg8

HLTENN004 - Implement, monitor and evaluate nursing care plans

HLTENN004 - သူနာ ပ ကစာငက
ို့် ရှာက်မှုအစအစဉ်မ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ရန်၊
V90
https://www.youtube.com/watch?v=07Z4ywfmLg8

HLTENN005-Contribute to nursing care of a person with complex needs

HLTENN005 - ရှု ပ်ကထ်းကသာလိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းရှိသညို့သ
် တ
ူ စ် ဦ်း ၏သူနာ ပ ကစာငက
ို့် ရှာက်မှုအ
တက်အကထာက်အကူ ပ သည်
V91
https://www.youtube.com/watch?v=rpw0WH6yDZ4

HLTENN007 - Administer and monitor medicines and intravenous therapy

HLTENN007 - က

်းဝါ်းမ ာ်းနှငက
ှ က
် စ်က
ို့် သ်းက ကာသင််းကိုထ်းံို ကိိုကက်း ကပ်ရန်နင
ို့် စာင ို့် ကညို့စ

V92
https://www.youtube.com/watch?v=JMcMT3C30SQ

HLTENN008 - Apply legal and ethical parameters to nursing practice
HLTHPS006 Assist clients with medication

HLTHPS006 ၀ န်က

ာင်မှုြေံယူသမ
ူ ာ်းကိိုက

်းဝါ်းနှငက
ို့် ူညကပ်းပါ

V93
https://www.youtube.com/watch?v=m0_aiQM4g_g
V94
https://www.youtube.com/watch?v=h1EmR1cb8EI

HLTINF001 - Comply with infection prevention and control policies and procedures

HLTINF001 - ကရာဂါကူ်းစက်မှုကိိုကာကယ် ြေင််းနှငထ
ိ ်း် ြေ ပ် ြေင််းမူဝါဒ မ ာ်းနှငလ
ို့် န
ို့် ိုပ်ထ်းံို
လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုလိိုကန
် ာပါ
V95
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
V96
https://www.youtube.com/watch?v=rqem3cEWoo0

်းရန်

HLTINF002 – Process reusable medical devices and equipment

HLTINF002 - ပန်လည်အသံ်းို ပ နိင
ို သ
် ညို့က
်

်းပစစည်း် နှငက
ိ ိယာမ ာ်းကိို ပန်လည် ပ ပင်ပါ
ို့် ရ

V97
https://www.youtube.com/watch?v=Ser-ycHNpRg
V98
https://www.youtube.com/watch?v=dT-oxcBUcR4
V99
https://www.youtube.com/watch?v=SOOt0LA_Zs4
V100
https://www.youtube.com/watch?v=DSwkEF9GBsA

HLTWHS001 Participate in workplace health and safety.
HLTWHS002 Follow safe work practices for direct client care
HLTWHS003 Maintain work health and safety

SIS30315 Certificate III in Fitness
SIS40215 Certificate IV in Fitness
SISCAQU002 Perform basic water rescue.
SISCAQU008 Instruct water familiarisation, buoyancy and mobility skill
SISFFIT001 Provide health screening and fitness orientation
SISFFIT002 Recognise and apply exercise considerations for specific populations
SISFFIT 003 Instruct fitness programs

SISFFIT 003 ကံို့ြေင
ိို က
် ရ်းအစအစဉ်မ ာ်းကိိုညန် ကာ်းပါ
V101
https://www.youtube.com/watch?v=8E8iCYG16ho
V102
https://www.youtube.com/watch?v=rkDlpZ3Musw
V103
https://www.youtube.com/watch?v=MsWU3VKUduA
V104
https://www.youtube.com/watch?v=A7ZgGLtvaFg

V105
https://www.youtube.com/watch?v=Ev6yE55kYGw
V106
https://www.youtube.com/watch?v=FHarBsxrsOU

SISFFIT004 Incorporate anatomy and physiology principles into fitness programming
SISFFIT005 Provide healthy eating information
SISFFIT006 Conduct fitness appraisals
SISFFIT007 Instruct group exercise sessions
SISFFIT008 Instruct water-based fitness activities.
SISFFIT 010 Deliver pre-choreographed or prescribed group exercise to music
SISFFIT011 - Instruct approved community fitness programs
SISFFIT012 – Instruct movement programs to children aged 5 – 12.
SISFFIT013 Instruct exercise to young people aged 13 to 17 years
SISFFIT014 Instruct exercise to older clients.
SISFFIT015 Collaborate with medical and allied health professionals in a fitness context.
SISFFIT016 - Provide motivation to positively influence exercise behaviour
SISFFIT017 Instruct long-term exercise programs.
SISFFIT018 - Promote functional movement capacity
SISFFIT 019 Incorporate exercise science principles into fitness programming
SISFFIT020 Instruct exercise programs for body composition goals
SISFFIT021 - Instruct personal training programs
SISFFIT022 - Instruct aquatic sessions for specific population groups
SISFFIT023 Instruct group personal training programs
SISFFIT024 Instruct endurance programs.
SISFFIT025 Recognise the dangers of providing nutrition advice to clients
SISFFIT026 - Support healthy eating through the Eat for Health Program
SISSSTC301A - Instruct strength and conditioning techniques
SISSSTC402A Develop strength and conditioning programs
SISXCAI005 - Conduct individualised long-term training programs
SISXCAI006 Facilitate groups
SISXCCS001 Provide quality service.
SISXDIS001 - Facilitate inclusion for people with a disability

SISXFAC001 Maintain equipment for activities

SISXFAC001 လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းအတက်ပစစည််းကိရိယာမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V101
https://www.youtube.com/watch?v=kqisL-cJ1Jw

SISXFAC002 Maintain sport, fitness and recreation facilities

SISXFAC002 အာ်းကစာ်း၊ ကံို့ြေိိုငက
် ရ်းနှငအ
ိ ်း် သိမ်း် ပါ
ို့် ပန််းက ြကရ်းကနရာမ ာ်းကိိုထန
V102
https://www.youtube.com/watch?v=KXXlkvt3v64

SISXIND001 Work effectively in sport, fitness and recreation environments
SISXRES001 - Conduct sustainable work practices in open spaces

Study Area 5-Infrastructure Energy Construction
VIDEOS- See Advanced Diploma in Civil Engineering
See Advanced Diploma in Electrical Engineering

Electrical Diploma
http://www.highlightcomputer.com/electricaldiploma2018.htm
Electrical Trade
http://electricaltrade2018.blogspot.com/

Form 200 Certificate in Hospital Electrical System
www.iqytechnicalcollege.com/Hospital Electrical System.zip

http://uep50112.blogspot.com/2018/02/esi.html
Form 77 Professional Diploma in Hazardous Safety Engineering
http://www.highlightcomputer.com/profdiphazardous.htm

Form 78 Diploma in Hazardous Safety Engineering
http://www.iqytechnicalcollege.com/DipSafety.htm
Form 110 Certificate in Estimating
www.iqytechnicalcollege.com/Form110Certificate in Estimating.htm

Form 144 Electrical Engineer Practice
www.iqytechnicalcollege.com/electricalengineerpractice.htm

Form 187 ME Civil High Rise Building Construction
www.iqytechnicalcollege.com/Form187MECivilHighriseBuildingConstruction.htm

Form 188 Professional Certificate in Hotel Construction
www.iqytechnicalcollege.com/hotelconstruction.htm

Form 201 Engineering Trades
http://www.highlightcomputer.com/PracticalCourses1.htm
To distribute
http://www.highlightcomputer.com/PracticalCourse2.htm
GE Courses
http://www.iqytechnicalcollege.com/Form206BWSEngineering.htm
IE Courses
http://www.iqytechnicalcollege.com/Form207BWStoBTechBE.htm

Bachelor of Applied Engineering (Electrical+ Electronics) +Advanced
Diploma/Diploma in Applied Engineering (Electrical & Electronics) +
Certificate IV in Electrical & Electronics Trade Studies

Mechanical & Manufacturing Engineering

Building& Construction Engineering

Advanced Diploma Videos
www.highlightcomputer.com/youtubevideosOld.htm
http://www.mongroupsydney1.com/youtubevideos.htm

HIGH VOLTAGE SWITCHING
Form 141 International Y1 to Y4 Mechanical Engineering
www.iqytechnicalcollege.com/Form141InternationalY1toY4MechanicalEngg.htm

Form 141a International Y1 to Y4 Civil Engineering
www.iqytechnicalcollege.com/Form141aInternationalY1toY4CivilEngg.htm

Form 141b International Y1 to Y4 Electrical Engineering
www.iqytechnicalcollege.com/Form141bInternationalY1toY4ElectricalEngg.htm

Form 141c International Y1 to Y4 ICT+Electronics Engineering
www.iqytechnicalcollege.com/Form141cInternationalY1toY4ElectronicsICTEngg.htm
Construction
www.iqytechnicalcollege.com/Construction.zip
Properties services1
www.iqytechnicalcollege.com/properties services1.zip
Properties Services
www.iqytechnicalcollege.com/Properties Services.zip

Construction Trade
www.iqytechnicalcollege.com/constructiontrade.htm

Mechanical Trade
www.iqytechnicalcollege.com/mechanicaltrade.htm

Electrical Trade
www.electricaltrade2020.blogspot.com
ENGLISH

MYANMAR

BSBCUS301 Del
iver and monitor
a service to

BSBCUS301 လဖာက်သည်မျာေးအတက် ၀ န်လဆာင်မှုလပေးခခင်ေးန္ှငလ
ေ့် စ္ာငကေ့် ကညေ့ခ် ခင်ေး

customers
BSBDIV301 Wor
k effectively with
diversity.
BSBFLM312A.
Contribute to
team
effectiveness

BSBDIV301 မတကခပာေးမှုမျာေးန္ှငထ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လပ
ု ်ပ ။
ေ့် လ

BSBFLM312A အဖွံ့၏ထိလရာက်မှုကိုအလထာက်အကခပ ရန်

BSBOHS504B OHS အန္တရာယ်စ္မံခနခ
် ေ့ မှု၏အလခခခံမမျာေးကိုကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ

BSBOHS504B A
pply principles of
OHS risk
management

BSBPMG505A စ္မံကိနေး် အရည်အလသေးကိစ္
ု မံပ ။

BSBPMG505A
Manage project
quality.

BSBPMG508A စ္မံကိနေး် အန္တရာယ်ကိုစ္မံပ

BSBPMG508A
Manage project
risk

BSBSMB406A အလသေးစ္ာေးစ္ေးပ ေးလရေးဘဏ္finိာလရေးကိုစ္မံပ

BSBSMB406A
Manage small
business
finances

CPC32413 - ပိုက်မှလက်မတ
ှ ် III

CPC32413 Certificate III in
Plumbing

လက်သမာေးအတက် CPC3021 လက်မတ
ှ ် III ကို

CPC3021 Certifi
cate III in
Carpentry
CPC32413 Certificate III in
Plumb
CPC50210 Diplo
ma of Building
and Construction
CPC20712 Certif
icate II in
Drainage
CPC30111 Certif
icate III in
Bricklaying/Block
laying
CPC30211 –
Certificate III in

CPC32413 - လရပိုက်အတက်လက်မှတ် III ကို

CPC50210 လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငလ
ေ့် ဆာက်လုပ်လရေးဒပလိုမာ

လရန္ုတ်လခမာင်ေးအတက် CPC20712 လက်မှတ် II ကို

အုတ် / ပိတ်ဆခခင်
ုိ ေ့ ေးအတက် CPC30111 လက်မှတ် III ကို

CPC30211 - လက်သမာေးဆရာအတက်လက်မှတ် III

Carpentry
CPC32612 Certificate III in
Roof Plumbing

CPC32612 - လခ င်မေးို ပိုက်တင်လက်မှတ် III

CPC40110 –
Certificate IV in
Building and
Construction

CPC40110 - လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငလ
ေ့် ဆာက်လုပ်လရေးတင်လက်မှတ် IV

CPC40912 Certificate IV in
Plumbing and
Services
CPC50210 Diplo
ma of Building
and Construction
(Building)
CPCCBC4001A
Apply building
codes and
standards to the
construction
process for low
rise building
projects
CPCCBC4002A
- Manage
occupational
health and safety
in the building
and construction
workplace
CPCCBC4003A
Select and
prepare a
construction
contract
CPCCBC4004A
- Identify and
produce
estimated costs
for building and
construction
projects
CPCCBC4009A
- Apply legal

CPC40912 - လရပိုက်န္င
ှ ေ့် ၀ န်လဆာင်မှုဆုင
ိ ရ
် ာလက်မှတ် IV

CPC50210 လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငလ
်ေ့ ဆာက်လုပ်လရေးဒပလိုမာ (အလဆာက်အ ဦေး)

CPCCBC4001A
နိမေ့်ခမငလ
ေ့် သာလဆာက်လုပ်လရေးစ္မံကိနေး် မျာေးအတက်လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတ
င်အလဆာက်အအံုကုဒမ
် ျာေးန္ှငစ္
်ေ့ ံန္န
ှု ေး် မျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ

CPCCBC4002A အလဆာက်အအံုန္င
ှ လ
ိ ျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးခင်တင်ေးရှက
ေ့် ဘေးကင်ေးလရေး
ကိုစ္မံပ

CPCCBC4003A လဆာက်လပ
ု ်လရေးစ္ာချ ပ်ကို လရေးချယ်၍ ခပင်ဆင်ပ

CPCCBC4004A လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငလ
် ေ့ ှနေး် ကုနက
် ျစ္ရိတ်မျာေးကို
ေ့် ဆာက်လုပ်လရေးစ္မံကိနေး် မျာေးအတက်ခနမ
လဖာ်ထတ
ု ်။ ထုတ်လုပ်ပ

CPCCBC4009A - လဆာက်လုပ်လရေးန္ှငလ
်ေ့ ဆာက်လုပ်လရေးစ္မံကိနေး် မျာေးတင်တရာေး
၀ င်လိုအပ်ချက်မျာေးကိုကျငသ
ေ့် ုေးံ ပ ။

requirements to
building and
construction
projects.
CPCCBC4010A
- Apply structural
principles to
residential low
rise
constructions
CPCCBC4012A
Read and
interpret plans
and
specifications
CPCCBC4013A
- Prepare and
evaluate tender
documentation
CPCCBC4015A
- Prepare
specifications for
all construction
works
CPCCBC4024A
Resolve
business
disputes
CPCCBC5001B
Apply building
codes and
standards to the
construction
process for
medium rise
building projects
CPCCBC5004A
- Supervise and
apply quality
standards to the
selection of
building and
construction
materials
CPCCBC5018A
Apply structural

CPCCBC4010A လလနအိမ်အနိမေ့်ကျလသာလဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးတင်အလခခခံအလဆာက်အ ဦေး
စ္ည်ေးမျဉ်ေးမျာေးကိုလိုက်နာပ

CPCCBC4012A အစ္အစ္ဉ်မျာေးန္ှငသ
ိ
ေ့် တ်မှတ်ချက်မျာေးကိုဖတ်။ အနက်ခပန်ဆုပ

CPCCBC4013A - တင်ဒ စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကို ခပင်ဆင်၍ အကခဖတ်ပ

CPCCBC4015A လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးအာေးလံုေးအတက်သတ်မှတ်ချက်မျာေးကိုခပင်ဆင်ပ

CPCCBC4024A စ္ေးပာေးလရေးအခငင်ေးပာေးမှုမျာေးကိုလခဖရှငေး် ပ

CPCCBC5001B
အလတ်စ္ာေးလဆာက်လုပ်လရေးစ္မံကိနေး် မျာေးအတက်လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေး
တင်အလဆာက်အအံုကုဒမ
် ျာေးန္ှငစ္
ှု ေး် မျာေးကိုအသံုေးခပ ပ
ေ့် ံန္န

CPCCBC5004A အလဆာက်အအံုန္င
ှ လ
်ေ့ ဆာက်လုပ်လရေးပစ္စည်ေးမျာေးလရေးချယ်ရာတင်အရည်အလသေးစ္ံန္န
ှု ေး်
မျာေးကိုကကေးကကပ်။ ကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ

CPCCBC5018A အလယ်အလတ်အဆငခေ့် မငအ
ေ့် လဆာက်အ ဦေး
မျာေးလဆာက်လုပ်ခခင်ေးတင်အလခခခံအလဆာက်အ ဦေး
ဆိုငရ
် ာအလခခခံမမျာေးကိုကျငသ
ေ့် ုေးံ ပ

principles to the
construction of
medium rise
buildings
CPCCBL2001A
Handle and
prepare
bricklaying and
blocklaying
materials
CPCCBL2002A
Use bricklaying
and blocklaying
tools and
equipment.
CPCCCA2002B
Use carpentry
tools
CPCCCA2003A
- Erect and
dismantle
formwork for
footings and
slabs on ground
CPCCCA2011A
Handle carpentry
materials
CPCCCA3001A
- Carry out
general
demolition of
minor building
structures

CPCCBL2001A
အုတ်လကကာမျာေးန္ှငပ
် မှု
ုိ ေ့ မျာေးခပ လုပ်လသာပစ္စည်ေးမျာေးအာေးကိုငတ
် ယ်ခပင်ဆင်ပ
ေ့် ိတဆ

CPCCBL2002A အုတ်သုတ်ခခင်ေး၊

CPCCCA2002B လက်သမာေးကိရိယာမျာေးကိုသေးုံ ပ
CPCCCA2003A လခမခပင်လပေါ်တင်လခခလထာက်မျာေးန္ှငလ
ေ့် ကျာက်ခပာေးမျာေးအတက်ပံုသဏ္workိာန်ကို
တည်လဆာက်ဖပေးဖျက်သမ
ိ ်ေးပ

CPCCCA2011A လက်သမာေးပစ္စည်ေးမျာေးကိုငတ
် ယ်ပ

CPCCCA3001A အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးအလဆာက်အအံုမျာေးကိအ
ု လထလထဖဖိ ဖျက်ခခင်ေး

CPCCCA3002A ထက်ချိနည
် ိပ

CPCCCA3003A ကကမ်ေးခင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုတပ်ဆင်ပ

CPCCCA3002A
Carry out setting
out
CPCCCA3003A
Install flooring
systems
CPCCCA3004A
Construct wall
frames
CPCCCA3005A
Construct ceiling

CPCCCA3004A နံရံလဘာင်မျာေးကိုတည်လဆာက်ပ

CPCCCA3005A မျက်န္ာှ ကျက်လဘာင်မျာေးတည်လဆာက်ပ

CPCCCA3005B မျက်န္ာှ ကျက်လဘာင်မျာေးကိုတည်လဆာက်ပ

frames
CPCCCA3005B
Construct ceiling
frames

CPCCCA3006B လခ င်မေးို ကင်ေးမျာေးတည်လဆာက်ပ

CPCCCA3006B
Erect roof
trusses

CPCCCA3007C လဆာက်လခ င်မိုေးတည်လဆာက်ပ

CPCCCA3007C.
Construct
Pitched Roofs

CPCCCA3008B eaves တည်လဆာက်

CPCCCA3008B
Construct eaves
CPCCCA3009B
Construct
advanced roofs
CPCCCA3010A
- Install and
replace windows
and doors
CPCCCA3011A
- Refurbish
timber sashes to
window frames
CPCCCA3012A
Frame and fit
wet area fixtures

CPCCCA3009B အဆငခ်ေ့ မငလ
်ေ့ ခ င်မိုေးမျာေးကိုတည်လဆာက်ပ

CPCCCA3010A - ခပတင်ေးလပ က်မျာေးန္ှငတ
ေ့် ံခ ေးမျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေးအစ္ာေးထိေးု ပ

CPCCCA3011A - သစ္်သာေးခံမ
ု ျာေးကိုခပတင်ေးလပ က်လဘာင်မျာေးသိခပ
ု ေ့ ခပင်ပ

CPCCCA3012A Frame န္ှငစ္
ေ့် ိုစ္တ်လသာareaရိယာကရိယာမျာေး fit

CPCCCA3013A နံရံ၊ နံရံကပ်န္င
ှ ပ
်ေ့ ံုသင်ေးခခင်ေးတပ်ဆင်ပ

CPCCCA3013A
Install lining,
panelling and
moulding

CPCCCA3016A သစ္်သာေးအခပင်ဘက်လလှကာေးတည်လဆာက်

CPCCCA3016A
Construct timber
external stairs

CPCCCA3017B ခပင်ပဝတ် LR တပ်ဆင်ပ

CPCCCA3017B
Install exterior
cladding LR
CPCCCA3018A
Construct, erect
and dismantle
formwork for
stairs and ramps
CPCCCA3019A
Erect and

CPCCCA3018A လလှကာေးမျာေးန္ှငခ
ေ့် ျဉ်ေးကပ်လမ်ေးမျာေးအတက်ပံုစ္ံချတည်လဆာက်ခခင်ေး၊
တည်လဆာက်ခခင်ေးန္ှငဖ
ိ ်ေးခခင်ေး
ေ့် ျက်သမ

CPCCCA3019A ဆိုငေး် ထိနေး် ထာေးလသာလကျာက်ခပာေးမျာေး၊ လကာ်လံမျာေး၊

dismantle
formwork to
suspended
slabs, columns,
beams and walls
CPCCCA3023A
Carry out
levelling
operations
CPCCCM1012A
- Work effectively
and sustainably
in the
construction
industry
CPCCCM1013A
Plan and
organise work
CPCCCM1014A
Conduct
workplace
communication
CPCCCM1015A
Carry out
measurements
and calculations.
CPCCCM2001A
Read and
interpret plans
and
specifications
CPCCCM2002A
Carry out
excavation
CPCCCM2007B
Use explosive
power tools
CPCCCM2008B
Erect and
dismantle
restricted height
scaffolding
CPCCCM2010B
Work safely at

ထုပ်မျာေးန္ှငန
ံ ံမျာေးကိုပံုစ္ံချတည်လဆာက်ခခင်ေးန္ှငဖ
ိ ်ေးခခင်ေး
ေ့် ရ
ေ့် ျက်သမ

CPCCCA3023A ညိခခင်ေးလုပ်ငန်ေးမျာေးလဆာင်ရက်ပ

CPCCCM1012A လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးတင်ထလ
ိ ရာက်စ္ာန္ှငလ
ံေ့ ိုငဖ် မစ္ာအလုပ်လုပ်ပ
ေ့် ရရှည်တည်တခ

CPCCCM1013A အလုပ်စ္စ္ဉ်ပ

CPCCCM1014A အလုပ်ခင်ဆက်သယ်လရေးလုပ်လဆာင်ပ

CPCCCM1015A တိင
ု ေး် တာမှုမျာေးန္ှငတ
်ေ့ က်ချက်မှုမျာေးကိုခပ လုပ်ပ ။
CPCCCM2001A အစ္အစ္ဉ်မျာေးန္ှငသ
ေ့် တ်မှတ်ချက်မျာေးကိုဖတ်ဖပေးအနက်ဖငပ
ေ့်

CPCCCM2002A တေးလဖာ်ရန်

CPCCCM2007B လပ က်ကန္ိင
ု လ
် သာစ္မ်ေးအင်သုေးံ ကိရိယာမျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ

CPCCCM2008B
ကနသ
် ေ့ တ်ထာေးလသာအခမငလ
်ေ့ ဆာက်လုပ်လရေးကိုတည်လဆာက်ဖပေးဖျက်သမ
ိ ်ေးသည်

CPCCCM2010B အခမငတ
ေ့် င်လံုခခံ စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

CPCCCO2013A ရိုေးရှငေး် လသာပံုစ္ံမျာေးအတက်ကန်ကရစ္်ခပ လုပ်ခခင်ေးကိုခပ လုပ်ပ

heights

လခေးလကာင်ကိုလဖျာ်လခဖရန်လင
ို စ္
် င် CPCCLDG3001A

CPCCCO2013A
Carry out
concreting to
simple forms

CPCCLRG3002A လိင
ု စ္
် င်လပ
ု ်လဆာင်ရန်လင
ို စ္
် င်

CPCCLDG3001
A Licence to
perform dogging.

CPCCOHS2001A - လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးတင် OHS လိုအပ်ချက်မျာေး၊

CPCCLRG3002
A Licence to
perform rigging
CPCCOHS2001
A - Apply OHS
requirements,
policies and
procedures in
the construction
industry
CPCCSF2004A
Place and fix
reinforcement
materials
CPCCWHS2001
- Apply WHS
requirements,
policies and
procedures in
the construction
industry
CPCPCM2039A
- Carry out
interactive
workplace
communication
CPCPCM2040A
Read plans and
calculate
plumbing
quantities.
CPCPCM2041A
- Work effectively
in the plumbing
and services
sector
CPCPCM2043A

မဝ ဒမျာေးန္ှငလ
ု ိုက်နာပ
ေ့် ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိလ

CPCCSF2004A အာေးခဖညေ့်ပစ္စည်ေးမျာေးန္ှငလ
်ေ့ နရာချပ

CPCCWHS2001 - လဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးတင် WHS ၏လိုအပ်ချက်မျာေး၊
မဝ ဒမျာေးန္ှငလ
ု ျငသ
ေ့် ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိက
ေ့် ေးုံ ပ

CPCPCM2039A အခပန်အလှနအ
် ကျိ ေးသက်လရာက်မှုရှိလသာအလုပ်ခင်ဆက်သယ်လရေးကိုလုပ်လဆာင်ပ

CPCPCM2040A အစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုဖတ်ဖပေးလရပမာဏကိုတက်ချက်ပ ။

CPCPCM2041A - လရပိုက်န္င
ှ ဝ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လုပ်ပ
ေ့် န်လဆာင်မှုကဏ္inတင်ထလ

CPCPCM2043A WHS လိုအပ်ချက်မျာေးကိုခဖညေ့်ဆည်ေးပ

CPCPCM2045A ပိုက်ပစ္စညေး် မျာေးကိုကိုငတ
် ယ်သုလ
ိ လှာင်သမ
ိ ်ေးဆည်ေးပ

CPCPCM2046A ပိုက်န္င
ှ လ
်ေ့ က်ကိုငက
် ိရယ
ိ ာမျာေးကိုသုေးံ ပ

Carry out WHS
requirements

CPCPCM2047A ညိခခင်ေးခပ လုပ်ပ ။ ခပ ခပင်မမ်ေးမံမှုသမိင
ု ေး်

CPCPCM2045A
Handle and store
plumbing
materials

CPCPCM2048A စ္ာရက်သတတ ကို ခဖတ်၍ ဆက်သယ်ပ

CPCPCM2046A
Use plumbing
hand and power
tools

CPCPCM2049A - oxy-LPG-acetylene ပစ္စည်ေးမျာေးကို အသံုေးခပ ၍ ခဖတ်ပ

CPCPCM2047A
Carry out
levelling.
Modification
History
CPCPCM2048A
Cut and join
sheet metal
CPCPCM2049A
- Cut using oxyLPG-acetylene
equipment
CPCPCM2050A
Mark out
materials.
CPCPCM2052A
- Weld using
oxy-acetylene
equipment
CPCPCM2053A
Weld using
manual metal arc
welding
equipment
CPCPCM2054A
Carry out simple
concreting and
rendering

ပစ္စည်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်ယပ ။

CPCPCM2052A - oxy-acetylene ပစ္စည်ေးကိရိယာမျာေးကိအ
ု သံုေးခပ ဖပေးေလဟလဆာ်

လက်စ္သတတ arc ေလဟလဆာ်စ္က်ပစ္စည်ေးမျာေးကိုအသံုေးခပ ။ CPCPCM2053A
ေလဟလဆာ်

CPCPCM2054A ရိုေးရှငေး် လသာကန်ကရစ္်မျာေးန္ှငခေ့် ပန်ဆုခိ ခင်ေးကိုခပ လုပ်ပ

CPCPCM2055A လခ င်မေးို လပေါ်တင်လံုခခံ စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

CPCPCM3021A - လခ င်မေးို မျာေးန္ှငန
ံ မ
ံ ျာေးမှတဆင ေ့် Flash ထိေးု လဖာက်ခခင်ေး
ေ့် ရ

CPCPCM3022A လပ င်ေးစ္ပ်သညေ့်နည်ေးလမ်ေးကို အသံေးု ခပ ၍ polyethylene န္ှင ်ေ့
polypropylene ပိုက်မျာေးကိေ
ု လဟလဆာ်

CPCPCM2055A
Work safely on
roofs

CPCPCM3023A သံထည်မဟုတ်လသာဖိအာေးကိခု ပ လုပ်ရန်န္င
ှ တ
ေ့် ပ်ဆင်ရန်

CPCPCM3021A
- Flash
penetrations

CPCPCM4012A ခနမ
် ေ့ ှနေး် လခခန္ှငက
် ျစ္ရိတ်အလုပ်
ေ့် ုနက

through roofs
and walls
CPCPCM3022A
Weld
polyethylene and
polypropylene
pipes using
fusion method
CPCPCM3023A
Fabricate and
install nonferrous pressure
piping
CPCPCM4012A
Estimate and
cost work

CPCPDR2021A တည်လနရာမျာေးန္ှငပ
် ခခင်
ုိ ေ့ ေးမျာေးကိုရင
ှ ေး် လင်ေးပ ။
ေ့် ိတဆ

CPCPDR2022A - အိမ်တင်ေးသနရ
် ေ့ ှငေး် လရေးစ္က်မျာေးတပ်ဆင်ပ

CPCPDR2023A effluent ပိုေးသနလ
် ေ့ ဆေးစ္နစ္်မျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ

CPCPDR2024A မုနတ
် င
ို ေး် လရန္ှငလ
်ေ့ ခမလအာက်လရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးတပ်ဆင်ပ

CPCPDR2021A
Locate and clear
blockages.

CPCPDR2025A လုပ်ငန်ေးခင်လနရာယိုစ္ေးမှု

CPCPDR2022A
- Install domestic
treatment plants

ကကိ တင်ခပင်ဆင်ထာေးလသာစ္စ္်လဆေးလရေးအလပ က်မျာေးန္ှငအ
်ေ့ ခန်ေးမျာေးတပ်ဆင်ပ

CPCPDR2023A
Maintain effluent
disinfection
systems
CPCPDR2024A
Install
stormwater and
sub-soil drainage
systems

CPCPDR2026A

CPCPDR3021A လလနအိမသ
် နရ
် ေ့ ှငေး် လသာလရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်၏အစ္အစ္ဉ်ပံုစ္ံ

CPCPDR3022A လအာက်တင်လဖာ်ခပထာေးလသာလခမယာသနရ
် ေ့ ှငေး် လသာလရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးတပ်ဆင်
ပ။

CPCPDR2025A
Drain work site
CPCPDR2026A
Install
prefabricated
inspection
openings and
enclosures
CPCPDR3021A
Plan layout of a
residential
sanitary drainage
system

CPCPDR3023A - On-site စ္နပ
် ေ့ စ္်ခခင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုတပ်ဆင်ပ

CPCPFS3031A - မေးသတ်န္င
ှ လ
ု ်လပ
ု ်ဖပေးတပ်ဆင်ပ
ေ့် ရပိုက်စ္နစ္်မျာေးကိုထတ

CPCPGS3046A - LPG စ္နစ္်မျာေးကိုယာဉ်တန်ေးမျာေး၊
မိုဘုင
ိ ေး် အိမ်မျာေးန္ှငမ
ို ုင
ိ ေး် လုပ်ငန်ေးခင်မျာေးတင်တပ်ဆင်ပ
ေ့် ဘ

CPCPDR3022A
- Install below
ground sanitary
drainage
systems.
CPCPDR3023A
- Install on-site
disposal systems
CPCPFS3031A Fabricate and
install fire
hydrant and
hose reel
systems
CPCPGS3046A
- Install LPG
systems in
caravans, mobile
homes and
mobile
workplaces
CPCPGS3047A
- Install LPG
systems in
marine craft
CPCPGS3048A
Install gas
pressure control
equipment.

CPCPGS3047A - LPG စ္နစ္်မျာေးကိုလရယာဉ်တင်တပ်ဆင်ပ

CPCPGS3048A ဓာတ်လငွံ့ဖိအာေးထိနေး် ချ ပ်ပစ္စည်ေးကိရိယာမျာေးတပ်ဆင်ပ ။

CPCPGS3049A အမျိ ေးအစ္ာေးတစ္် ဦေး ကဓာတ်လငပ
ွံ့ စ္စည်ေး flues Install လုပ်ပ

CPCPGS3051A ရှငေး် လင်ေးလသာစ္ာေးသံေးု သပိုက်။

CPCPGS3052A အမျိ ေးအစ္ာေး A ဓာတ်လငွံ့သုေးံ ကိရိယာမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

CPCPGS3053A အမျိ ေးအစ္ာေး A ဓာတ်လငွံ့သုေးံ ကိရိယာမျာေးကိုခဖ တ်။
ခပန်လည်ချိတ်ဆက်ပ ။

CPCPGS3054A အမျိ ေးအစ္ာေး A
ဓာတ်လငွံ့သေးုံ ပစ္စည်ေးမျာေးအတက်သဘာဝလလဝင်လလထက်ကိုတက်ချက်ဖပေးတပ်ဆင်ပ

CPCPGS3049A
Install Type A
gas appliance
flues

CPCPGS3055A ဓာတ်လငွံ့ ခမတာမျာေးတပ်ဆင်ပ

CPCPGS3051A
Purge consumer
piping.

CPCPGS3056A ဓာတ်လငွံ့ ပိက
ု ်စ္နစ္်မျာေးတပ်ဆင်ပ ။

CPCPGS3052A
Maintain Type A
gas appliances

CPCPGS3057A - အရယ်အစ္ာေးသံေးု စ္သဓာတ်လငွံ့ ပိုက်စ္နစ္်မျာေးကိုအရယ်အစ္ာေး

CPCPGS3053A
Disconnect and
reconnect Type
A gas
appliances.

CPCPGS3059A စ္ုစ္ုလပ င်ေးသိလ
ု လှာင်မှုသုလ
ိ လှာင်မှုပမာဏလတာ ၅၀၀

CPCPGS3054A

အထိတပ်ဆင်ပ ။

Calculate and
install natural
ventilation for
Type A gas
appliances

CPCPGS3061A အမျိ ေးအစ္ာေး A ဓာတ်လငွံ့သုေးံ စ္က်မျာေးကိတ
ု ပ်ဆင်ဖပေးအသံုေးခပ ပ

CPCPGS3055A
Install gas submeters

CPCPGS4011C - စ္ာေးသံေးု သဓာတ်လငွံ့တပ်ဆင်ခခင်ေးပံုစ္ံန္င
ှ အ
ေ့် ရယ်အစ္ာေး

CPCPGS3056A
Install gas piping
systems.

CPCPRF2023A လခ င်မေးို လရကိုစ္ုလဆာင်ေးသိုလလှာင်ထာေးပ ။

CPCPGS3057A
- Size consumer
gas piping
systems

CPCPSN3011B လလနအိမသ
် နရ
် ေ့ ှငေး် လရေးစ္နစ္်၏အစ္အစ္ဉ်ပံုစ္ံ။

CPCPGS3059A
Install LPG
storage of
aggregate
storage capacity
up to 500 litres.
CPCPGS3061A
Install and
commission
Type A gas
appliances
CPCPGS4011C
- Design and
size consumer
gas installations
CPCPRF2023A
Collect and store
roof water.
CPCPSN3011B
Plan layout of a
residential
sanitary
plumbing
system.
CPCPSN3022A I
nstall discharge
pipes
CPCPSN3023A
Fabricate and
install sanitary

CPCPSN3022A ရိနာစ္ပိုက်မျာေးတပ်ဆင်ပ

CPCPSN3023A သနရ
် ေ့ ှငေး် လရေးအဆငမ
်ေ့ ျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ဖပေးတပ်ဆင်ပ ။

CPCPSN3024A သနရ
် ေ့ ှငေး် လရေးပစ္စည်ေးကိရိယာမျာေးတပ်ဆင်ဖပေးတပ်ဆင်ပ

CPCPSN3025A ကကိ တင်ကသ
ု မှုခံယပ ။

CPCPWT3020A - သိုလလှာင်ကန်မျာေးန္ှငအ
ိ ်တင်ေးလရလပေးလဝမှုသတပ်
ုိ ေ့ ဆင်ပ
ေ့် မ
CPCPWT3021A လရ ၀ န်လဆာင်မှုကိုသတ်မှတ်ဖပေးတပ်ဆင်ပ ။

CPCPWT3022A လရဝန်လဆာင်မှုထန
ိ ေး် ချ ပ်မှုမျာေးန္ှငက
ိ ိယာမျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေးချိနည
် ိပ ။
ေ့် ရ

CPCPWT3023A - လရအပလပေးစ္နစ္်မျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေးအသံုေးချပ

stacks.
CPCPSN3024A I
nstall and fit off
sanitary fixtures
CPCPSN3025A I
nstall pretreatment
facilities.
CPCPWT3020A
- Connect and
install storage
tanks to a
domestic water
supply
CPCPWT3021A
Set out and
install water
services.
CPCPWT3022A
- Install and
adjust water
service controls
and devices.
CPCPWT3023A
- Install and
commission
water heating
systems
CPCPWT3025A
Install water
pumpset
CPCPWT3026A
- Fit off and
commission
heated and cold
water services
CPCPWT3027A
Connect
irrigation
systems from
drinking water
supply
CPCPWT4011B
Design and size
heated and cold

CPCPWT3025A လရစ္ုပ်စ္က်ကိုတပ်ဆင်ပ

CPCPWT3026A - အပန္ှငလ
ှု ျာေးကိုချွတ်ဖပေးတပ်ဆင်ပ
ေ့် ရလအေးဝန်လဆာင်မမ

CPCPWT3027A လသာက်သေးုံ လရရရှမ
ိ ှုမှဆည်လခမာင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုချိတ်ဆက်ပ

CPCPWT4011B အပန္ှငလ
ှ စ္
ေ့် ရလအေးဝန်လဆာင်မှုန္င
ေ့် နစ္်မျာေးကိုဒဇိုငေး် န္ှငအ
ေ့် ရယ်အစ္ာေး။

CPP50911 အလဆာက်အအံဒ
ု ဇိုငေး် ဒပလိုမာ

CPPBDN5001A အလသေးစ္ာေးလလနအိမ်အလဆာက်အ ဦေး
ဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်လဆာက်လုပ်လရေးပစ္စညေး် မျာေးန္ှငန
်ေ့ ည်ေးလမ်ေးမျာေးကိသ
ု ုလတသ
နခပ ပ

အလသေးစ္ာေးလလနအိမ်အလဆာက်အ ဦေး ဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက် CPPBDN5003A
သုလတသနလိုက်နာမှုလအ
ို ပ်ချက်မျာေး

CPPBDN5005A အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးအတက်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလခဖရှငေး် နည်ေးမျာေးကို
အကကံခပ ပ

CPPBDN5006A အတည်ခပ ဖပေးအလသေးစ္ာေးလဆာက်လုပ်လရေးလုပ်ငန်ေးအတက်လဖာက်သည်မျာေးန္ှငတ
ေ့် ိုင ်
ပင်ပ ။

water services
and systems.

CPPBDN5007A -

CPP50911 Diplo
ma of Building
Design

အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်လနရာမျာေးကိစ္
ု စ္်လဆေးဖပေးခခခမ်ေး

CPPBDN5001A
Research
construction
materials and
methods for
small-scale
residential
building design
projects
CPPBDN5003A
Research
compliance
requirements for
small-scale
residential
building design
projects
CPPBDN5005A
- Recommend
sustainability
solutions for
small-scale
building
CPPBDN5006A
- Consult with
clients to
produce
approved smallscale building ...
CPPBDN5007A
- Inspect and
analyse sites
and produce
measured
drawings for
small-scale
building design
projects
CPPBDN5008A
- Develop
concepts for

စ္ိတ်ခဖာဖပေးအတိုငေး် အတာတစ္်ခုလရေးဆရမည်

CPPBDN5008A အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်အယအဆမျာေးကိုလဖာ်ထတ
ု ်ပ
။

CPPBDN5009A
အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်လက
ို ်လလျာညလထရှိလသာ
လဖာက်သည်မှအတည်ခပ ထာေးလသာဒဇိုငေး် မျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်သည်။

CPPBDN5011A အလသေးစ္ာေးလလနအိမ်အလဆာက်အအံုမျာေးအတက်လိုက်လလျာညလထရှိသညေ့် client
မှအတည်ခပ ထာေးလသာအလုပ်လုပ်ပံုမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ

CPPBDN5012A
အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးဒဇိုငေး် မျာေး၏သံုေးဖက်ခမင်လမာ်ဒယ်မျာေးကိုထတ
ု ်လပ
ု ်သည်။

CPPBDN5014A လဆာက်လပ
ု ်လရေးန္ှငလ
်ေ့ ဆာက်လုပ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် တင်ပ ၀
င်သည်။

CPPBDN5016A
အလသေးစ္ာေးလဆာက်လပ
ု ်လရေးဒဇိုငေး် မျာေး၏သံုေးဖက်ခမင်လမာ်ဒယ်မျာေး၏ရုပ်ပံုမျာေးကို
ထုတ်လပေးသည်

small-scale
building design
projects ...
CPPBDN5009A
Produce
compliant clientapproved
designs for
small-scale
building design
projects.
CPPBDN5011A
- Produce
compliant clientapproved
working
drawings for
small-scale
residential
buildings
CPPBDN5012A
Produce and
present 3-D
models of smallscale building
designs.
CPPBDN5014A
Contribute to
construction and
building design
project ...
CPPBDN5016A
Produce and
present rendered
animations of 3D models of
small-scale
building designs
CPPBDN5017A
- Produce 2-D
drawings for
building design
projects using
CAD .
MEM09002 Inter
pret technical

CPPBDN5017A - CAD သံေးု ၍ လဆာက်လုပ်လရေးဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက် 2-D
ပံုဆခခင်ေး။

MEM09002 နည်ေးပညာပိုငေး် ဆိုငရ
် ာပံုဆပ

MEM16008A ကန်ပျြူတာနည်ေးပညာန္ှငဆ
ေ့် က်သယ်ပ

MSL953003 - စ္ာလမေးပအတက်နမနာမျာေးကိုလက်ခဖံ ပေးခပင်ဆင်ပ

MSL973016 aseptic နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ

MSL974021 ဇဝလေဒဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလပ
ု ်လဆာင်ပ ။

MSMPER300 အလုပ်ပ မစ္်ထတ
ု ်လပေးပ

MSMWHS201 အန္တရာယ်ဆန်ေးစ္စ္်မှုကိုခပ လုပ်ပ

RII30815 ဖမိ ွံ့ ခပလဆာက်လပ
ု ်လရေးစ္က်ရု ံလည်ပတ်မှုအတက်လက်မှတ် III

RIICBS201D သုတ်အကကျမှုတ်လိမ်ေးသညေ့်စ္စ္်ဆင်လရေးလုပ်လဆာင်ပ ။

RIICBS202D လက်ကခပနပ
် ေ့ ာေးသည်။ ခပ ခပင်မမ်ေးမံ

RIICBS203D bituminous ပစ္စည်ေးမျာေးလံုခခံ စ္ာကိုငတ
် ယ်ပ

drawing
MEM16008A Int
eract with
computing
technology
MSL953003 Receive and
prepare samples
for testing
MSL973016 Perf
orm aseptic
techniques

RIICBS208D လမ်ေးခပ ခပင်ထန
ိ ေး် သိမေး် ခခင်ေးလုပ်ငန်ေးမျာေးလဆာင်ရက်ခခင်ေး

RIICBS303D - ကုနပ
် စ္စညေး် မျာေးကိုသယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
ခခင်ေး

RIICCM201D - တိုငေး် တာမှုမျာေးန္ှငတ
ေ့် က်ချက်မှုမျာေးကိုခပ လုပ်ပ

MSL974021 Perf
orm biological
procedures.

RIICCM202D - လခမလအာက် ၀ န်လဆာင်မှုမျာေးကိုလဖာ်ထတ
ု ်ရှာလဖပ

MSMPER300 Iss
ue work permits

ဘာသာခပန်ပ

MSMWHS201 C
onduct hazard
analysis
RII30815 Certific
ate III in Civil
Construction
Plant Operations
RIICBS201D Co
nduct tack coat
spraying
operations.
RIICBS202D Ha
nd spread
asphalt.
Modification
RIICBS203D Saf
ely handle
bituminous
materials
RIICBS208D Co
nduct road
maintenance
operations
RIICBS303D Conduct
materials
transfer vehicle

RIICCM203D - အစ္အစ္ဉ်မျာေးန္ှငအ
ိ ရ
် ာသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျာေးကိုဖတ်ပ ၊
ေ့် လုပ်ဆုင

RIICCM205D လက်တေးလဖာ်ခခင်ေးကိုခပ လုပ်ပ

RIICCM206D - စ္က်ရု လ
ံ ည်ပတ်မှုအလထာက်အပံေ့

RIICCM207D - လက်ခဖငခ်ေ့ ဖနဖ် ပ
ိ ်သည်ေးလသာပစ္စည်ေးမျာေး
ေ့ ေးကျစ္်လစ္်သပ

RIICCM208D အလခခခံအဆငက
ေ့် ိုခပ လုပ်ပ ။

RIICCM209D ကန်ကရစ္်လပ
ု ်ငန်ေးမျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ ။

RIICCM210D - တုတ်ကျင်ေးပံေ့ပိုေးမှုထညေ့်သင်ေးပ

RIICCM211D - ယာယခခံစ္ည်ေးရိုေးန္ှငတ
်ေ့ ံခ ေးမျာေးကိုစ္ိုက်ထဖပေးဖျက်သမ
ိ ေး် ရမည်

operations
RIICCM201D Carry out
measurements
and calculations
RIICCM202D –
Identify, locate
and protect
underground
services

RIICCM301D ခခံစ္ည်ေးရိုေးန္ှငတ
ိ ေး် ပ
ေ့် ံခ ေးမျာေးကိုတည်လဆာက်ဖပေးဖျက်သမ

RIICOM201D အလုပ်ခင်၌ဆက်သယ်ပ ။

RIICPL301D လရပိက
ု ်လိုငေး် မျာေးကိုတပ်ဆင်ပ

RIICPL302D မိုေးလရစ္နစ္်မျာေးတပ်ဆင်ပ
RIICCM203D Read and
interpret plans
and job
specifications
RIICCM205D Ca
rry out manual
excavation
RIICCM206D Support plant
operations
RIICCM207D Spread and
compact
materials
manually
RIICCM208D Ca
rry out basic
levelling.

RIICPL303D ပိုက်ဆယ်ပိုကလ
် ိုငေး် မျာေးတပ်ဆင်ပ

RIICRC201D တင်ေးတင်ေးမျာေးကိုခပင်ပ

RIICRC202D ဆိုငေး် ဘုတ်မျာေးထညေ့်သင်ေးပ

RIICRC203D လခမလအာက်လရန္ုတ်လခမာင်ေးကိုတပ်ဆင်ပ ။

RIICRC204D လမ်ေးလဘေးလ်တာယာမျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေးထိနေး် သိမေး် ပ ။

RIICCM209D Ca
rry out concrete
work.

RIICRC208D - ပိုက်ထာေးပ

RIICCM210D Install trench
support

RIICRC301D လရန္ုတ်လခမာင်ေးစ္နစ္်ကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

RIICCM211D Erect and
dismantle
temporary
fencing and
gates
RIICCM301D Co
nstruct and

RIICRC304D တံဆပ
ိ ်ခတ်လသာလမ်ေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

RIICRC306D - လခမထုခခင်ေးခပ လုပ်ပ

dismantle fences
and gates
RIICOM201D Co
mmunicate in the
workplace.

RIICRC307D လမ်ေးခင်ေးလမ်ေးလဖာက်ခခင်ေး

RIICPL301D Inst
all water mains
pipelines

RIICRC314D ကန်ကရစ္်ပစ္စည်ေးမျာေးကိင
ု တ
် ယ်ပ

RIICPL302D Inst
all stormwater
systems

RIICRC316D လနရာန္ှငက
ိ ်သည်ေးလသာကန်ကရစ္်
ေ့် ျစ္်လစ္်သပ

RIICPL303D Inst
all sewer
pipelines

RIICTC303D စ္က်အာေးခဖငတ
်ေ့ ေးလဖာ်လိုလသာဥမင်လဏ
ို လ
် ခ င်ေး

RIICRC201D Re
pair potholes

RIIHAN301E - ခမငမ
ေ့် ာေးလသာလုပ်ငန်ေးခင်စ္င်ခမငက
ေ့် ိုလည်ပတ်ပ

RIICRC202D Ins
tall signs
RIICRC203D Ins
tall sub-soil
drainage.

RIIHAN308E စ္က်ရု က
ံ ိုတင်ချချပ ။

RIICRC204D Ins
tall and maintain
roadside
fixtures.

RIIHAN309E တယ်လစ္ကုပ်ပစ္စည်ေးမျာေးကိုငတ
် ယ်သညေ့လ
် ုပ်ငန်ေးမျာေးလုပ်လဆာင်ပ

RIICRC208D Lay pipes

RIIIMG301D ဆိုကမ
် ှတ်တမ်ေးမျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ ။

RIICRC301D Ma
intain drainage
system

RIIMPO312E ခခစ္်ခခင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေး

RIICRC304D Ma
intain sealed
road

RIIMPO317E roller စ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးခပ လုပ်ပ ။

RIICRC306D –
Conduct
Earthwork

RIIMPO318E ဖမိ ွံ့ ခပလဆာက်လုပ်လရေးကိုခမင်ေးစ္ေး။ ခုတ်လမာင်ေးန္ိင
ု သ
် ည်

RIICRC307D Co
nduct road
pavement
construction
RIICRC314D Ha
ndle concrete

RIIMPO319E Extract / loader စ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးကိခု ပ လုပ်ပ ။
RIIMPO320E ဖမိ ွံ့ ပက

ာက်လိုပ်ကရ်းတူ်းကြာ်ကရ်းလိုပ်ငန််းကိိုလိုပ်က

ာင်ပါ

materials

RIIMPO321E ဖမိ ွံ့ ပက

RIICRC316D Pla
ce and compact
concrete

င်ကသာစစ်

RIICTC303D.
Excavate tunnel
by machine

RIIMPO324E ဖမိ ွံ့ ပက

RIIHAN301E –
Operate
elevating work
platform

RIIMPO326E - ကရယာဉ် ြငစ
ို့် စ်

RIIHAN308E Lo
ad and unload
plant.
RIIHAN309E Co
nduct telescopic
materials handler
operations
RIIIMG301D Mai
ntain site
records.
RIIMPO312E Co
nduct Scraper
Operations
RIIMPO317E Co
nduct roller
operations.
RIIMPO318E Co
nduct civil
construction skid
steer loader
operations
RIIMPO319E Co
nduct
backhoe/loader
operations.
RIIMPO320E Co
nduct civil
construction
excavator
operations
RIIMPO321E Co
nduct civil
construction

ာက်လိုပ်ကရ်းကရှ ွံ့ဘ်းပါ ၀

င်ကရ်းမ ာ်းကိိုလပ
ို ်က

RIIMPO323E - ဖမိ ွံ့ ပက

RIIMPO325E - ဖမိ ွံ့ ပက

ာင်ပါ

ာက်လိုပ်ကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုလပ
ို ်က
ာက်လိုပ်ကရ်းအ

ငတ
ို့် န််းစစ်

င်ကရ်းမ ာ်းကိလ
ို ိုပ်က

ာက်လိုပ်ကရ်း ြေစ် ြေင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းက
င်ကရ်းလိုပ်က

ာင်ကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းက

RIIRIS201D ကဒသြေံအနတရာယ်ထန
ိ ်း် ြေ ပ်မှုကိိုလိုပ်က
RIIRTM203D ကဘ်းကင််းလံို ြေံ ကရ်း
RIISAM201D
အရင််းအ မစ်မ ာ်းနှငအ
ို့် က ြေြေံအက

ာင်ရက် ြေင််း

ာင်မှုမ ာ်း ()
ာင်ရက် ြေင််း

ာင်ပါ။

င
ိုိ ရ
် ာကလို့လာသူအ ြစ်ရှာကြပါ

ာက်အအံို

ိုင
ိ ရ
် ာပစစည်း် မ ာ်းအာ်းကိင
ို တ
် ယ်ဖပ်း

nontoxic ပစစည်း် မ ာ်းစနပ
် ို့ စ်ပါ
RIISAM203D လက်နင
ှ ပ
ို့် ါဝါကိရိယာမ ာ်းကိိုအသံို်း ပ ပါ
RIISAM204D: ကသ်းငယ်တစ
ို့ က်ရို န
ံ င
ှ ပ
ို ို်းံ ပါ။
ို့် စစည််းကိရိယာကိသ
RIISS00044 - အလိုပ်ဇိုနယ
် ာဉ်အသာ်းအလာထိန်း် ြေ ပ်ကရ်း။
အသာ်းအလာထိန်း် ြေ ပ်မက
ှု ျွမ််းက င်မသ
ှု တ်မှတ်မည်
RIIVEH304D သိကကာင််းစရာ Truck Truck စစ်

င်ကရ်း

RIIWHS201D လံို ြေံ စာအလိုပ်လိုပ်ဖပ်း WHS
မူဝါဒမ ာ်းနှငလ
ို ိိုက်နာပါ။
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိလ
RIIWHS202D ၀ င်ဖပ်းအကနအ
် ို့ သတ်ရှိကသာကနရာမ ာ်းတင်အလိုပ်လိုပ်ပါ။
RIIWHS204D အ မငတ
ို့် င်လံို ြေံ စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
RIIWHS205D - ရပ်တန ် ြေင်
ို့ ်း၊ IIWMG203D ဖမိ ွံ့ ပက

ာက်လိုပ်ကရ်းကနရာယိိုစ်းမှုနင
ှ က
်ို့ ရမစင်

RIIWMG301D - က

ာင်ပါ

ာင်ပါ

RIIMPO334E - ပူ်းတြိိုငမ
် ာ်း အသံို်း ပ ၍ စမစ်ပို့ထန
ိ ်း် စက်ဝန်က
RIIMPO337E - ပသကသာသယ်ယူပိိုကို့

ာင် ြေင််း

ာက်လိုပ်ကရ်းလိုပ်ငန််းြေင်ကရကရစာ်းပကိိုထန
ိ ်း် ြေ ပ်ပါ

LILIC0005 - စန််းအမ ိ ်းအစာ်း မငအ
်ို့ လိုပ်လိုပ်ရန်လိိုငစ
် င်

wheeled front
end loader
operations
RIIMPO323E Conduct civil
construction
dozer operations
RIIMPO324E Co
nduct civil
construction
grader
operations
RIIMPO325E –
Conduct Civil
Construction
Scraper
Operations
RIIMPO326E Conduct water
vehicle
operations
RIIMPO334E Conduct skid
steer loader
operations using
attachments (
RIIMPO337E Conduct
articulated haul
truck operations
RIIRIS201D Con
duct local risk
control.
RIIRTM203D Wo
rk as a safety
observer/spotter
RIISAM201D Ha
ndle resources
and
infrastructure
materials and
safely dispose of
nontoxic
materials D
RIISAM203D Us

UEE30811 - Electrotechnology Electrician ရှိလက်မှတ် III

e hand and
power tools
RIISAM204D:
Use Small Plant
& Equipment.
RIISS00044 Work Zone
Traffic Control.
Traffic Controller
Skill Set
RIIVEH304D Tip
Truck Operations
RIIWHS201D W
ork safely and
follow WHS
policies and
procedures.
RIIWHS202D En
ter and work in
confined spaces.
RIIWHS204D W
ork safely at
heights
RIIWHS205D Control Traffic
with a Stop/slow
bat.
IIWMG203D Drain and
dewater civil
construction site
RIIWMG301D Control
construction site
water table
LILIC0005 Licence to
operate a boomtype elevating
work platform
UEE30811 Certificate III in
Electrotechnolog
y Electrician

Study Area 6-Innovative Manufacturing Science
VIDEOS- See Advanced Diploma in Mechanical Engineering
Construction Trade
www.iqytechnicalcollege.com/constructiontrade.htm

Mechanical Trade
www.iqytechnicalcollege.com/mechanicaltrade.htm

Electrical Trade
www.electricaltrade2020.blogspot.com

English

Myanmar

MEM05005B Carry out
mechanical cutting

MEM05005B စ္က်မှုခဖတ်လတာက်ခခင်ေးကိုခပ လုပ်ပ

MEM05050 - Perform
routine gas metal arc
welding

MEM05050 - ပံုမှနသ
် ဘာဝဓာတ်လငွံ့သတတ arc ေလဟလဆာ်ခခင်ေး

MEM07032 - Use
workshop machines for
basic operations,
Supersedes

အတက်အလုပ်ရု စ္
ံ က်ကသ
ို ုေးံ ပ

MEM09002 - Interpret
technical drawing
MEM10119 Certificate
I in Engineering
MEM11011B Undertak
e manual handling
MEM12023 - Perform
engineering
measurement

MEM07032 - အလခခခံလည်ပတ်မှုအတက် Supersedes

MEM09002 - နည်ေးပညာပိင
ု ေး် ဆိုငရ
် ာဆပံုကအ
ို နက်ခပန်ဆုိ
MEM10119 လက်မှတင
် အင်ေျင်နယာ
MEM11011B လက်စ္ကိင
ု တ
် ယ်ပ
MEM12023 - အင်ေျင်နယာတိုငေး် တာခခင်ေးလုပ်လဆာင်ပ
MEM13014A လုပ်ငန်ေးခင်ပတ်ဝန်ေးကျင်တင်လုပ်ငန်ေးခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ံုခခံ မှုအလခခခံမမျာေး
ကိုကျငသ
ေ့် ေးုံ ပ

MEM13014A - Apply
principles of
occupational health
and safety in the work
environment

MEM14004A ပံုမှနလ
် ုပ်ငန်ေးတစ္်ခုလဆာင်ရက်ရန်အစ္အစ္ဉ်

MEM14004A Plan to
undertake a routine
task

MEM15024A အရည်အလသေးကိုလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေး Apply

MEM14005A ဖပေးခပညေ့်စ္ံုလသာလုပ်လဆာင်မှုတစ္်ခုစ္စ္ဉ်ပ
MEM15002A - အရည်အလသေးစ္နစ္်မျာေးကိအ
ု သံုေးခပ ပ

MEM14005A Plan a
complete activity

MEM16006A အချက်အလက်မျာေးကို စ္ုစ္ည်ေး၍ ဆက်သယ်ပ

MEM15002A - Apply
Quality Systems

MEM16008A - ကန်ပျြူတာနည်ေးပညာန္ှငဆ
ေ့် က်သယ်ပ

MEM15024A Apply
quality procedures

MEM18001C လက်ကရ
ိ ိယာမျာေးကိုသေးုံ ပ
MEM18002B ပ ဝ ကိရိယာမျာေး / လက်ကင
ို စ္
် စ္်ဆင်လရေးကိုသုေးံ ပ

MEM16006A Organise
and communicate
information

MEM30205 - စ္က်မအ
ှု င်ေျင်နယာလက်မှတ်လက်မှတ် ၃

MEM16008A - Interact
with computing
technology

Locksmithing အတက် MEM30819 လက်မတ
ှ ် III ကို

MEM18001C Use
hand tools

MEM30305 လက်မှတ် III ကိုအင်ေျင်နယာ - ထည်ကုနသ
် ယ်လရေး

Glass န္ှင ်ေ့ Glazing ရှိ MSF30418 လက်မှတ် III
ကက်ဘန
ိ က်ချမှတ်ခခင်ေးအတက် MSF31113 လက်မှတ် III ကို

MEM18002B Use
power tools/hand held
operations

MSF40318 - မေးဖိုလချာင်န္င
ှ လ
ှ ် IV
ေ့် ရချိ ေးခန်ေးဒဇိုငေး် တင်လက်မတ

MEM30205 Certificate III in
Engineering Mechanical Trade

MSFFM3011 - ထုတ်လုပ်သညေ့်ပရိလဘာေပစ္စည်ေးမျာေးအတက် site layout

MEM30305 Certificate
III in Engineering Fabrication Trade
MEM30819 Certificate
III in Locksmithing
MSF30418 Certificate
III in Glass and
Glazing
MSF31113 Certificate
III in Cabinet Making

MSFFF2004 အဖပေးသတ်မျက်န္ာှ ခပင်မျာေးအတက်ခပင်ဆင်ပ

ကိုတိုငေး် ဖပေးဆပ
MSFFT4009 ပရိလဘာေစ္တိုငန္
် င
ှ ပ
ို ်ညပ
ေ့် စ္စည်ေးမျာေးကိုလဖာက်သည်လိုအပ်ချက်မျာေးန္ှငက
ေ့် က
MSFID4022
ဒဇိုငေး် စ္မံကိနေး် မျာေးအတက်ကေးို ကာေးချက်မျာေးန္ှငစ္
ေ့် ာချ ပ်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုခပင်ဆင်
ပ
ဓာတ်ခခန်ေးကျွမေး် ကျင်မအ
ှု တက် MSL30118 လက်မှတ် III ကို

MSF40318 - Certificate
IV in Kitchen and
Bathroom Design

MSL913003 အခခာေးလမျာေးန္ှငဆ
်ေ့ က်သယ်ပ

MSFFF2004 Prepare
surfaces for finishing

MSL922001 - မှတတ
် မ်ေးန္ှငလ
ေ့် က်ရှိလဒတာ

MSFFM3011 Measure and draw site
layout for
manufactured furniture
products
MSFFT4009 - Match

MSL913004 ဓာတ်ခခန်ေး / ကင်ေးဆင်ေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိုစ္စ္ဉ်ပ

MSL924003 လဒတာကိလ
ု ုပ်ငန်ေးစ္ဉ်န္ှငအ
ေ့် နက်ကိုလဘာ်ခပ
MSL933005 ဓာတ်ခခန်ေး /
လုပ်ငန်ေးခင်အလုပ်ခင်အတက်ရည်ရယ်ချက်မျာေးအတက်သငလ
ှု ှိလစ္ပ
ေ့် တာ်မရ

furnishing style and
materials to customer
requirements
MSFID4022 Prepare
quotation and contract
documentation for
design projects
MSL30118 Certificate
III in Laboratory Skills
MSL913003 Communi
cate with other people
MSL913004 Plan and
conduct
laboratory/field work
MSL922001 - Record
and present data
MSL924003 Process
and interpret data
MSL933005 Maintain
the laboratory/field
workplace fit for
purpose
MSL933006 Contribut
e to the achievement
of quality objectives
MSL933008 Perform
calibration checks on
equipment and assist
with its maintenance
MSL943004 Participat
e in laboratory or field
workplace safety
MSL953003 Receive
and prepare samples
for testing
MSL954003 - Relate
anatomical and
physiological features
to laboratory samples
MSL972001 - Conduct
routine site
measurements

MSL933006 အရည်အလသေးရည်မှနေး် ချက်မျာေးလအာင်ခမင်ရန်ကညသည်
MSL933008 ပစ္စညေး် ကိရိယာမျာေးအတက်စ္ံကိုက်ညိစ္စ္်လဆေးမှုမျာေး ခပ လုပ်၍
၎င်ေးကိုခပ ခပင်ထန
ိ ေး် သိမေး် ရန်ကညသည်
MSL943004 ဓာတ်ခခန်ေးသိမဟု
ု ေ့ တ်လုပ်ငန်ေးခင်လံုခခံ မှုတင်ပ ၀ င်ပ
MSL953003 စ္ာလမေးပအတက်နမနာမျာေးကိုလက်ခဖံ ပေးခပင်ဆင်ပ
MSL954003 ခန္ဓာလေဒန္ှငဇ
ေ့် ဝကမမလကခဏာမျာေးကိုဓာတ်ခခန်ေးနမနာမျာေးန္ှငဆ
ေ့် က်စ္ပ်ပ
MSL972001 - လုပ်ငန်ေးခင်လနရာတိုငေး် တာမှုမျာေးခပ လုပ်ပ
MSL973013 - အလခခခံစ္ာလမေးပမျာေးကိုခပ လုပ်ပ
MSL973014 အလုပ်လုပ်လခဖရှငေး် ချက်မျာေးကိခု ပင်ဆင်ပ
MSL973015 ယဉ်လကျေးမှုမဒယာခပင်ဆင်ပ
MSL973016 aseptic နည်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ
MSL973019 ဏုစ္ာလမေးပကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ
MSL974017 လခဖရှငေး် မှုမျာေးခပင်ဆင်ခခင်ေး၊ စ္ံသတ်မှတခ် ခင်ေးန္ှငအ
ေ့် သံုေးခပ ခခင်ေး
MSL974019 - ဓာတုစ္စ္်လဆေးမှုမျာေးန္ှငလ
ု ုပ်လဆာင်ပ
ေ့် ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိလ
MSL974021 ဇဝလေဒဆိင
ု ရ
် ာလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလပ
ု ်လဆာင်ပ
MSMENV272 သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်လရရှညတ
် ည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငစ္
ေ့် ဉ်မျာေးတင်
ပ ၀ င်ပ
MSMSUP102 - အလုပ်ခင်၌ဆက်သယ်ပ
MSMSUP106 အဖွံ့တစ္်ခုတင်အလုပ်လုပ်ပ
MSMWHS200 လံုခခံ စ္ာအလုပ်လုပ်ပ
MSS024016 - ပတ် ၀ န်ေးကျင်ဆုင
ိ ရ
် ာအချက်အလက်မျာေး
ကိုလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်န္ှငတ
်ေ့ င်ခပခခင်ေး
MSS50218 -

MSL973013 - Perform
basic tests
MSL973014 Prepare
working solutions
MSL973015 Prepare
culture media
MSL973016 Perform
aseptic techniques
MSL973019 Perform
microscopic
examination
MSL974017 Prepare,
standardise and use
solutions
MSL974019 - Perform
chemical tests and
procedures
MSL974021 Perform
biological procedures
MSMENV272 Participate in
environmentally
sustainable work
practices
MSMSUP102 Communicate in the
workplace
MSMSUP106 Work in
a team
MSMWHS200 Work
safely
MSS024016 - Process
and present
environmental data
MSS50218 - Diploma
of Environmental
Monitoring and
Technology

ပတ်ဝန်ေးကျင်ဆုင
ိ ရ
် ာလစ္ာငကေ့် ကညေ့်လလေ့လာခခင်ေးန္ှငန
ေ့် ည်ေးပညာဒပလိုမာ

Study Area 7-Supply Chain Studies
VIDEOS- See Advanced Diploma in Mechanical Engineering

Form198 Marine Electrical System
www.iqytechnicalcollege.com/Form198MarineElectricalSystem.htm
Form 27
Self Study Online Diploma
Diploma/ Advanced Diploma in Marine Engineering

www.iqytechnicalcollege.com/mareng.htm

Form 28
Self Study Online Diploma
Diploma/ Advanced Diploma in Automotive Engineering
www.iqytechnicalcollege.com/autoeng.htm
Marine Resources
www.iqytechnicalcollege.com/Marine Resources.zip
Sales & Marketing Resources
www.iqytechnicalcollege.com/Sales & Marketing Resources.zip
Transport Resources
www.iqytechnicalcollege.com/Transport Resources.zip

English

Myanmar

AUR20218 Certificate II in
Automotive Air
Conditioning
Technology

AUR20218 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လလလအေးလပေးစ္က်နည်ေးပညာလက်မှတ် II

AUR30616 Certificate III in

AUR30616 - အလင်ေးလမာ်လတာ်ယာဉ်စ္က်မှုနည်ေးပညာအတက်လက်မှတ် III

Light Vehicle
Mechanical
Technology

မိုဘုင
ိ ေး် စ္က်ရု ံနည်ေးပညာအတက် AUR31216 လက်မှတ် III ကို

AUR31216 Cer
AUR32518 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လအာက်ရှိနည်ေးပညာလက်မတ
ှ ်၃
tificate III in
Mobile Plant
Technology
AUR32518 Certificate III in
Automotive
Underbody
Technology
AURAEA001 Identify
environmental
and
sustainability
requirements
in an
automotive
service or
repair
workplace
AURAEA002 Follow
environmental
and
sustainability
best practice in
an automotive
workplace
AURAFA001 Use numbers
in an
automotive
workplace.
AURAFA002
Read and
respond to
automotive
workplace
information
AURAFA003 Communicate
effectively in
an automotive

AURAEA001 လမာ်လတာ်ယာဉ်ဝန်လဆာင်မသ
ှု ုမဟု
ိ ေ့ တ်ခပ ခပင်လရေးလုပ်ငန်ေးခင်၌သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်န္င
ှ ေ့်
လရရှည်တည်တခ
ံေ့ င
ို ဖ် မလသာလိုအပ်ချက်မျာေးကိုလဖာ်ထတ
ု ်ပ

AURAEA002 လမာ်လတာ်ယာဉ်လုပ်ငန်ေးခင်၌ပတ်ဝန်ေးကျင်န္င
ှ လ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာအလကာင်ေးဆံုေး
ေ့် ရရှည်တည်တခ
အလလေ့အကျငက
ေ့် ိုလိုက်နာပ

AURAFA001 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လုပ်ငန်ေးခင်၌နံပ တ်မျာေးကိအ
ု သံုေးခပ ပ ။

AURAFA002
လမာ်လတာ်ကာေးလုပ်ငန်ေးခင်သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိဖ
ု တ်ဖပေးတံခပန်
ု ေ့ ပ

AURAFA003 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လုပ်ငန်ေးခင်၌ထိလရာက်စ္ာဆက်သယ်ပ

AURAMA001 လမာ်လတာ်ကာေးလုပ်ငန်ေးခင်ရှိအခခာေးသမျာေးန္ှငထ
်ေ့ လ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

AURASA002
လမာ်လတာ်ယာဉ်လုပ်ငန်ေးခင်၌အန္တရာယ်ကင်ေးစ္ာအလုပ်လုပ်လသာလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေး
ကိုလိုက်နာပ

workplace
AURAMA001
Work
effectively with
others in an
automotive
workplace

AURETD011 အလက်ထလရာနစ္်ခဖငထ
ိ ေး် ချ ပ်လသာစ္တယာရင်စ္နစ္်မျာေးကိုရှာလဖခပ ခပင်ခခင်ေး
ေ့် န

AURET R003

AURASA002 F လမာ်လတာ်ယာဉ်လ ပ်စ္စ္်ဆင
ုိ ရ
် ာစ္နစ္်မျာေးန္ှငအ
ု ေး် မျာေးကိုခခခာေးသတ်မတ
ှ ်ပ
ေ့် စ္ိတ်အပိင
ollow safe
working
practices in an
automotive
AURETR012 - အလခခခံလ ပ်စ္စ္်ဆာေးကစ္်မျာေးကိုစ္မ်ေးသပ်ခပ ခပင်ပ
workplace
AURETD011 Diagnose and
repair
electronically
controlled
steering
systems
AURET
R003 Identify
automotive
electrical
systems and
components

AURETR022 - လမာ်လတာ်ယာဉ်၏လခပာင်ေးလမှုကိုထန
ိ ေး် ချ ပ်လသာစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေး။
ခပ ခပင်ပ

AURETR023 မေးပာေးစ္က်အင်ေျင်စ္မံခနခ
် ေ့ မှုစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ ။

AURETR024 ချံ ွံ့စ္က်န္ေးိှု အင်ေျင်စ္မံခနခ
် ေ့ မှုစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ

AURETR012 Test and repair
basic electrical
circuits

AURETR025 ဘကထရမျာေးန္ှငခ
်ေ့ ုနလ
် ပ က်န္င
ို လ
် သာလမာ်လတာ်ယာဉ်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေး၊

AURETR022 Diagnose and
repair vehicle
dynamic
control
systems

AURETR029 - အာေးသင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေးဖပေးခပ ခပင်ပ

အာေးသင်ေးပ

AURETR023 D AURETR030 - စ္တင်ခခင်ေးစ္နစ္်မျာေးကိရ
ု ှာလဖစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ
iagnose and
repair spark
ignition engine
AURETR031 - စ္က်န္ေးိှု သညေ့စ္
် နစ္်မျာေးကိရ
ု ှာလဖစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ ။
management
systems.
AURETR024 D
iagnose and
AURETR032 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လ ပ်စ္စ္်စ္နစ္်မျာေးကိုရှာလဖခပ ခပင်ခခင်ေး
repair
compression

ignition engine
management
systems
AURETR025 T
est, charge
and replace
batteries and
jump-start
vehicles
AURETR029 Diagnose and
repair charging
systems
AURETR030 Diagnose and
repair starting
systems
AURETR031 Diagnose and
repair ignition
systems.
AURETR032 Diagnose and
repair
automotive
electrical
systems

AURETU002 လမာ်လတာ်ယာဉ်အလအေးကိခု ပန်လည်ရယပ

AURETU003 ဝန်လဆာင်မှုလလလအေးလပေးစ္က်န္င
ှ ေ့် HVAC စ္နစ္်မျာေး
AURETU004 - ကလကအ်းကပ်းစက်နင
ှ ို့် HVAC စနစ်မ ာ်းကိိုရှာကြ ပ ပင်ပါ
AURLTA001 ကမာ်ကတာ်ကာ်းစက်မှုစနစ်မ ာ်းနှငအ
် ပိိုင်း် မ ာ်းကိိုြေ ြော်းသတ်မှတ်
ို့် စိတအ
AURLTB003 ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ်၏ဟိိုက်ဒကရာလစ်ဘရိတ်စနစ်မ ာ်းကိရ
ို ှာကြ ပ ပင် ြေင််း
ို့
AURLTD004 ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ်စတယာရင်စနစ်မ ာ်းကိရ
ို ှာကြ ပ ပင် ြေင််း
ို့
AURLTD005 - ကပါပါ်းကသာယာဉ်ရပ်
နာ်းမှုစနစ်မ ာ်းကိိုရာှ ကြစစ်က
ို့
AURLTD006 ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ်ဘ်းမ ာ်းအာ်းြေ ိနည
် ိ ြေင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းက
ို့
AURLTE002 - ကပါပါ်းကသာကမာ်
တာအင်ဂ င်မ ာ်းကိိုစစ်က
ို့

်း။ ပ ပင်ပါ
ာင်ရက်ပါ

်း ြေင််းနှင ို့် ပ ပင် ြေင််း

AURLTJ002 - အလင််းကမာ်ကတာ်ယာဉ်တာယာမ ာ်းနှငပို့် ပန်မ ာ်းကိိုြယ်ရှာ်း၊ စစ်က
ပင်

်း၊

င်၊ ပ ပင်ပါ

AURLTJ011 - ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ်ဘ်းမ ာ်းနှငတ
ို့
ို့် ာယာမ ာ်းကိိုကရ်းြေ ယ်ပါ
AURLTJ013 အလင််းကမာ်ကတာ်ယာဉ်ဘ်းနှငတ
်ို့ ာယာအသင််းကတာ်မ ာ်းကိိုြယ်ရှာ်းစစ်က
AURLTQ001 ကပါပါ်းကသာယာဉ်၏ကနာက်
ို့

်း၊ ပ ပင်ပါ

ို်းံ ကမာင််းနှငမ
် ှုကနရာမ ာ်းအာ်းရှာကြစစ်က ်း။ ပ ပင်ပါ
AURETU002 R
ecover vehicle AURLTQ012 - ကပါပါ်းကသာကာ်းကမာင်
်းရန်ကနရာမ ာ်းကိရ
ို ှာကြစစ်က ်း။ ပ ပင်ပါ
ို့
refrigerants
AURLTX001 - ကပါပါ်းကသာယာဉ်၏ဂ
ယာကိရ
ို ှာကြ။ ပ ပင်ပါ
ို့
AURETU003 S
ervice air
AURLTX013 ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ် clutch စနစ်မ ာ်းကိိုစစ်က ်း။ ပ ပင်ပါ။
ို့
conditioning
AURLTZ001
and HVAC
ကပါပါ်းကသာကမာ်
ကတာ်ယာဉ်ထိုတ်လတ်မှုထန
ိ ်း် ြေ ပ်စနစ်မ ာ်းကိိုရှာကြစစ်က ်းပါ
ို့
systems
AURTGA001 အ မန်ကမာင််းနှငက
် ါ AURTTA001 စတယာရင်၊
ို့် မာင််းနှငပ
AURETU004 ိုင
ိ ်း် ထိန်း် စနစ်နင
ှ ဘ
ို ်း် မ ာ်းကိိုြယ်ရာှ ်းပါ
ို့် ရိတ်စနစ်အစိတ်အပိင
Diagnose and
repair air
AURTTA004 ၀ န်က ာင်မလ
ှု ိုပ်ငန််းမ ာ်းက ာင်ရက်ရန်
conditioning
and HVAC
systems
AURTTA005 တံ ပ
ိ ်မ ာ်း၊ gaskets၊ တံ ပ
ိ ်ြေတ်မ ာ်းနှငက
ို့် ကာ်မ ာ်းကိို ကရ်းြေ ယ်၍
AURLTA001 I
dentify
automotive
mechanical
systems and

အသံို်း ပ ပါ A
URTTA018 ကရာဂါရှာကြကရ်းလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိလ
ို ိုပ်က

ာင်ပါ

components

AURTTB001 ဘရိတ်အပ
ို ်စနစ်မ ာ်းကိိုစစ်က

AURLTB003 Diagnose and
repair light
vehicle
hydraulic
braking
systems

AURTTB013 စက်ဘရိတ်ေမ
ံို ာ်းနှငဘ
ို့် ရိတ် disc rotors

AURLTD004 D
iagnose and
repair light
vehicle
steering
systems
AURLTD005 Diagnose and
repair light
vehicle
suspension
systems
AURLTD006 Carry out light
vehicle wheel
alignment
operations
AURLTE002 Diagnose and
repair light
vehicle
engines
AURLTJ002 Remove,
inspect, repair
and refit light
vehicle tyres
and tubes
AURLTJ011 Select light
vehicle wheels
and tyres
AURLTJ013 Remove,
inspect and
refit light
vehicle wheel
and tyre

AURTTB015 ဘရိတ်အပ
ို ်စနစ်ကိိုတပ်
AURTTC001 - စစ်က

်း ြေင််းနှငဝ
ို့် န်က

်းပါ

င်ဖပ်းတပ်

ာင်မှုကပ်း ြေင််းအကအ်းကပ်းသညို့်စနစ်မ ာ်း

AURTTC003 - အကအ်းကပ်းစနစ်မ ာ်းကိိုစစ်က
AURTTD002 စတယာရင်စနစ်မ ာ်းစစ်က
AURTTD004 စစ်က

်း ြေင််းနှင ို့် ၀ န်က

AURTTE004 စစ်က

်း ြေင််းနှငဝ
ို့် န်က

င်ပါ

်းဖပ်း ပ ပင်ပါ

်းပါ

ာင်မှု

င
ိုိ ်း် ထိန်း် စနစ်မ ာ်း။

ာင်မအ
ှု င်ဂ င်

AURTTF001 - ဓာတ်ဆလလာင်စ္ာဆစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေးပ

AURTTF002 - ဒဇယ်လလာင်စ္ာထိေးု စ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေးပ

AURTTF005 အင်ေျင်အတင်ေးအဓမမ - လသာ induction စ္နစ္်မျာေးကိရ
ု ှာလဖခပ ခပင်သည်

AURTTJ011 ဘေးန္ှငတ
ိ ေး် ညိပ
ေ့် ာယာမျာေးကိုထန

AURTTJ012
ဘေးအချက်အချာမျာေးန္ှငဆ
ု ်ဖပေးစ္စ္်
ေ့် က်စ္ပ်လသာဘရိတ်အစ္ိတ်အပိုငေး် မျာေးကိုဖယ်ထတ
လဆေးပ

AURTTK001 - လမာ်လတာ်ယာဉ်လုပ်ငန်ေးခင်၌တိုငေး် တာသညေ့်ကိရိယာမျာေးကို အသံေးု ခပ ၍
ထိနေး် သိမေး် ပ

AURTTK002 လမာ်လတာ်ကာေးလုပ်ငန်ေးခင်၌ကိရိယာမျာေးန္ှငက
ေ့် ိရိယာမျာေးကို အသံုေးခပ ၍
ထိနေး် သိမေး် ပ ။

assemblies
AURLTQ001 Diagnose and
repair light
vehicle final
drive
assemblies
AURLTQ012 Diagnose and
repair light
vehicle drive
shafts
AURLTX001 Diagnose and
repair light
vehicle manual
transmissions
AURLTX013 D
iagnose and
repair light
vehicle clutch
systems.
AURLTZ001 D
iagnose and
repair light
vehicle
emission
control
systems
AURTGA001
Drive and
manoeuvre
trailers
AURTTA001 R
emove and tag
steering,
suspension
and braking
system
components
AURTTA004 C
arry out
servicing
operations
AURTTA005 S

AURTTQ001 - လနာက်ဆေးုံ လမာင်ေးန္ှငမ
် ှုစ္ည်ေးလဝေးပမျာေးကိုစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ

AURTTQ003 စ္စ္်လဆေးကကညေ့ပ
် ။

AURTTX002 - စ္စ္်လဆေးခခင်ေးန္ှငဝ
် ငခေ့် ခင်ေးကိုစ္စ္်လဆေးပ
ေ့် န်လဆာင်မှုလက်စ္ထုတလ

AURTTX003 - အလိုအလလျာက်ထတ
ု ်လငခ်ေ့ ခင်ေးကိုစ္စ္်လဆေးဖပေးဝန်လဆာင်မှုလပေးပ

AURTTX015 စ္စ္်လဆေးခခင်ေးန္ှငဝ
ေ့် န်လဆာင်မှုလပေးခခင်ေး clutch စ္နစ္်မျာေး

AURTTZ002 - အိပ်လဇာစ္နစ္်မျာေးကိုစ္စ္်လဆေး။ ခပ ခပင်ပ

AURVTW018 oxyacetylene ေလဟလဆာ်ခခင်ေး၊
အပလပေးခခင်ေးန္ှငခေ့် ဖတ်လတာက်ခခင်ေးကိခု ပ လုပ်ပ

AVI20118 - သယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
လရေးလံုခခံ လရေးကာကယ်မှုလက်မှတ် II

AVI50215 - လလလကကာင်ေးလိင
ု ေး် ဒပလိမ
ု ာ
(လလယာဉ်ပျံစ္ေးပာေးကေးသန်ေးလရာင်ေးဝယ်လရေးလိင
ု စ္
် င်)

AVIE4001 လလယာဉ်လရဒယိုဆက်သယ်လရေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ

AVIF0001 လလယာဉ်ပျံအန္တရာယ်ကင်ေးရှငေး် လရေးလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ ။

elect and use
bearings,
seals, gaskets,
sealants and
adhesives
AURTTA018 C
arry out
diagnostic
procedures
AURTTB001 I
nspect and
service braking
systems
AURTTB013
Machine brake
drums and
brake disc
rotors
AURTTB015 A
ssemble and fit
braking system
components
AURTTC001 Inspect and
service cooling
systems
AURTTC003 Diagnose and
repair cooling
systems
AURTTD002 I
nspect and
service
steering
systems
AURTTD004 I
nspect and
service
suspension
systems.

AVIF0004 လလလကကာင်ေးအန္တရာယ်စ္မံခနခ
် ေ့ မှုလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ

AVIF0005
လလလကကာင်ေးပင်ပန်ေးန္မ်ေးနယ်မှုအန္တရာယ်စ္မံခနခ
် ေ့ မှုလုပ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးကိုအလကာင်အထည်
လဖာ်ပ ။

AVIF0007 ဖခိမ်ေးလခခာက်မှုန္င
ှ အ
် ေ့ မှုနည်ေးေျြူဟာမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ရန်။
ေ့် မှာေးစ္မံခနခ

AVIF0008 လံုခခံ လသာလလယာဉ်ခရေးစ္ဉ်မျာေးကိုစ္မံခခင်ေး။

AVIF0011 လလယာဉ်ခရေးသည်မျာေးန္ှငက
် စ္စညေး် မျာေးကိစ္
ု မံပ
ေ့် ုနပ

AVIF0015 သယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
လရေးလံခု ခံ လရေးပတ် ၀
န်ေးကျင်တင်အန္တရာယ်ရှိလသာကုနပ
် စ္စည်ေးမျာေးန္ှငအ
်ေ့ န္တရာယ်ရှိလသာပစ္စညေး် မျာေးအလကကာင်ေး
သတိခပ ပ

AVIH0002
အခမင်အာရံုပျံသန်ေးမှုစ္ည်ေးမျဉ်ေးစ္ည်ေးကမ်ေးမျာေးအရလလယာဉ်ခရေးစ္ဉ်တစ္်ခုကိုစ္စ္ဉ်ပ
AVIH0005
တရိယာပျံသန်ေးမှုစ္ည်ေးမျဉ်ေးစ္ည်ေးကမ်ေးမျာေးအရလလယာဉ်ခရေးစ္ဉ်တစ္်ခုကိုစ္စ္ဉ်ပ

AURTTE004 In
AVIH4001 လလယာဉ်ပျံသန်ေးမှုစ္ည်ေးမျဉ်ေးစ္ည်ေးကမ်ေးမျာေးအရလလယာဉ်ပျံသန်ေးပ
spect and
service
engines
AURTTF001 -

Inspect and
service petrol
fuel systems
AURTTF002 Inspect and
service diesel
fuel injection
systems
AURTTF005 D
iagnose and
repair engine
forcedinduction
systems
AURTTJ011 B
alance wheels
and tyres

AVIH5017 - လလယာဉ်ပျံသန်ေးမှုစ္ည်ေးမျဉ်ေးစ္ည်ေးကမ်ေးမျာေးအရလလယာဉ်ပျံသန်ေးပ

AVILIC0001 စ္ေးပာေးခဖစ္်လလယာဉ်ပျံလမာင်ေးရန်လိုငစ္
် င်

AVIO0002 အလန္ှာငအ
် ပေးသညေ့်အခပ အမန္ှငလ
ေ့် ယှကလ
ေ့် လလကကာင်ေးန္ှငတ
ေ့် ရာေးမ ၀ င် ၀
င်လရာက်စ္က်ဖက်ခခင်ေးတိကိ
ု ေ့ စ္
ု မံပ

AVIO0004 လမျာေးအာေးရှာလဖခခင်ေးကိုခပ လုပ်ပ

AVIO0005 လပ က်ကလစ္န္ိင
ု လ
် သာသလန်စ္ရှာလဖခခင်ေးကို အသံုေးခပ ၍ စ္စ္်လဆေးခခင်ေး

AURTTJ012 R
emove, inspect
and refit wheel
hubs and
associated
brake
components

AVIO0006 လံခု ခံ လရေးအထိခက
ို ်မခံလသာလဒသမျာေးသို ၀
ို ရ
် န်ယာဉ်ရှာလဖခခင်ေး
ေ့ င်လရာက်န္င

AURTTK001 Use and
maintain
measuring
equipment in
an automotive
workplace

AVIO0008

AURTTK002 U
se and
maintain tools
and equipment
in an
automotive
workplace.
AURTTQ001 Inspect and
service final
drive
assemblies
AURTTQ003 I
nspect and
service drive

AVIO0007 - လံခု ခံ လရေးအထိခိုက်မခံတfေ့ romရိယာမှ ၀ င်လရာက်ခငက
ိ ေး် ချ ပ်ပ ။
ေ့် ိုထန

ခမံ လသာထိခိုက်လယ်လသာလနရာတစ္်ခုကိုတည်လဆာက်ဖပေးထိနေး် သိမ်ေးထာေးပ

AVIO0009 လက်နက်မျာေး၊
လပ က်ကလစ္တတ်လသာပစ္စည်ေးမျာေးန္ှငတ
်ေ့ ာေးခမစ္်ထာေးလသာပစ္စည်ေးမျာေးအာေးလဖာ်ထတ
ု ်ကိုင ်
တယ်ပ ။

AVIO0011
သယ်ယပိလဆာင်
ု ေ့
လရေးလံုခခံ လရေးအတင်ေးရှအ
ိ လန္ှာငအ
်ေ့ ယှက်ခဖစ္်လစ္လသာအခပ အမမျာေးန္ှင ်ေ့
ဥပလဒမေ့ ၀ င်လရာက်စ္က်ဖက်မှုမျာေးကိုစ္မံပ

shafts.
AURTTX002 Inspect and
service manual
transmissions
AURTTX003 Inspect and
service
automatic
transmissions

AVIO0012
ဓာတ်မှနရ
် ုက
ိ သ
် ညေ့်ပစ္စည်ေးကိရိယာမျာေးခဖငစ္
ေ့် စ္်လဆေးရန်ပစ္စည်ေးစ္ေးဆင်ေးမှုကိုစ္မံပ ။

AVIO0014 X-Ray ရုပ်ပံုမျာေးကိုဘာသာခပန်ခခင်ေးခဖငလ
ေ့် ဆာင်ေးပ ေးမျာေးကိုခပသပ ။

AURTTX015 In
AVIO0015 - ကုနပ
် စ္စည်ေးမျာေးန္ှငပ
ု ုပ်ပိုငေး် ဆိုငရ
် ာရှာလဖခခင်ေး
ေ့် စ္စည်ေးမျာေးကိရ
spect and
service clutch
systems
AURTTZ002 Diagnose and
repair exhaust
systems
AURVTW018
Carry out
oxyacetylene
welding,
thermal
heating and
cutting
AVI20118 Certificate II in
Transport
Security
Protection
AVI50215 Diploma of
Aviation
(Commercial
Pilot Licence Aeroplane)
AVIE4001 Mai
ntain aircraft
radio
communication
s
AVIF0001 Appl
y aircraft safety
procedures.
AVIF0004 -

AVIW4001 လလယာဉ်ခရေးစ္ဉ်အကကိ န္ှငလ
ေ့် လယာဉ်ခရေးစ္ဉ်မျာေးကိုစ္မံပ ။

AVIW5018 လလယာဉ်စ္နစ္်မျာေးကိုစ္မံခနခ
် ေ့ ပ ။

AVIY0001 လလယာဉ်ပျံသန်ေးမှုကိရိယာမျာေးကို အသံုေးခပ ၍ လလယာဉ်ပျံကိုလမာင်ေးန္ှငပ
်

AVIY0002 ထိနေး် ချ ပ်ထာေးသညေ့်လလထုလနရာတင်လည်ပတ်ပ

AVIY0003 Class G လလပိုငန
် က်ထလည်ပတ်ပ ။

AVIY0004 - လမ ာ်စ္င်မရှိလသာလလယာဉ်ပျံမျာေးတင်လည်ပတ်သည်

AVIY0005 - ထိနေး် ချ ပ်ထာေးလသာလလယာဉ်ကင်ေးတင်လည်ပတ်ပ

AVIY0008
လလလကကာင်ေးဆိုငရ
် ာအသိပညာမျာေးကိုလလလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးတင်အသံုေးခပ ပ

Implement
aviation risk
management
processes

AVIY0009

AVIF0005 Impl
ement Aviation
Fatigue Risk
Management
Processes.

ပ။

AVIF0007 Implement
threat and
error
management
strategies;

AVIY0014 3D ကိရိယာချဉ်ေးကပ်မှုတစ္်ခုခပ လုပ်ပ

AVIF0008 Man
age safe flight
operations.
AVIF0011 Man
age aircraft
passengers
and cargo
AVIF0015 Appl
y awareness of
dangerous
goods and
hazardous
substances in
the transport
security
environment
AVIH0002 Pla
n a flight under
visual flight
rules
AVIH0005 Pla
n a flight under
instrument
flight rules
AVIH4001 Nav
igate aircraft
under visual
flight rules
AVIH5017 Navigate

လလလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးတင်အရပ်ဘက်လလလကကာင်ေးဥပလဒ၏အလခခခံမကိုကျငသ
ေ့် ေးုံ

AVIY0013 2D တရိယာကိုငတ
် ယ်ခခင်ေး။

AVIY0018 အဆငခ်ေ့ မငလ
်ေ့ လယာဉ်ပျံစ္မံမှုန္င
ှ လ
်ေ့ ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလပ
ု ်လဆာင်ပ

AVIY0019 ပံုမှနမ
် ဟုတ်လသာလလယာဉ်ပျံအလခခအလနမျာေးကိုစ္မံပ

AVIY0022 တရိယာဆိုက်လရာက်ခခင်ေးန္ှငပ
် ရာက်ရှိသညေ့်လမ်ေးလကကာင်ေးဆိုငရ
် ာလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေး
ေ့် ံုမှနလ
မျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ

AVIY4001 လခမခပင်လပေါ်တင်လလယာဉ်ပျံကိုထန
ိ ေး် ချ ပ်ပ

AVIY4002 - လလယာဉ်ပျံကခ
ို ျွတ်ပ

AVIY4003 ပံုမှနပ
် ျံသန်ေးမှုတင်လလယာဉ်ပျံကိုထန
ိ ေး် ချ ပ်ပ ။

AVIY4004 လခမလလယာဉ်ပျံ

AVIY4007 လလယာဉ်လလာင်စ္ာမျာေးကိုစ္မံပ

aircraft under
instrument
flight rules
AVILIC0001 Li
cence to
operate a
commercial
aeroplane
AVIO0002 Ma
nage disruptive
behaviour and
unlawful
interference
with aviation
AVIO0004 Con
duct frisk
search of
persons

AVIZ4001 တင်အလခခအလနကိုသရ
ိ ှိနာေးလည်ရန်စ္မံပ ။

AVIZ4001 လလယာဉ်ပျံသန်ေးမှုတင်အလခခအလနကိုသရ
ိ ှိနာေးလည်ရန်စ္မံပ

BSBFLM303 ထိလရာက်လသာလုပ်ငန်ေးခင်ဆက်ဆလ
ံ ရေးကိအ
ု လထာက်အကခပ သည်

CPPSEC3121 လမျာေးအာေးလက်ချည်ေးသက်သက်ခဖငလ
ု ်လသာနည်ေးကိုသေးုံ ပ ။
ေ့် ပ

CPPSEC3128 Walk-through
သတတ ရှာလဖလရေးကိရိယာမျာေးခဖငလ
ေ့် ံုခခံ လရေးစ္စ္်လဆေးမှုကိုခပ လုပ်ပ ။

AVIO0005 Con
duct screening
် တတ ရှာလဖစ္က်မျာေး အသံေးု ခပ ၍ လံုခခံ လရေးစ္စ္်လဆေးမှုကို CPPSEC3130
using explosive လက်ကိုငသ
trace detection
ခပ လုပ်ပ ။ ဤစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးကိုထတ
ု ်လုပ်သညေ့်လနစ္ေ့ AVIO0006 Con
duct vehicle
search for
access to
MAR10318 - လရလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးတင်လက်မှတ် ၁
security
sensitive areas
AVIO0007 Control access
to and exit
from a security
sensitive area.

MAR10418 လက်မတ
ှ ် ၁။ လရလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးမျာေး

MAR20318 - လရလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးအတက်လက်မှတ် II ကို
AVIO0008 Est
ablish and
maintain a
sterile sensitive MAR30818 - လရလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးအတက်လက်မှတ် III ကို
area
AVIO0009 Ide
ntify and
handle
weapons,
explosives and
prohibited
items.

MAR30918 - လရလကကာင်ေးစ္စ္်ဆင်လရေးတင်လက်မှတ် III (ကမ်ေးလခခအနေး ၂၄
မတာအထိမာစ္တာ) (ထုတ်ခပန်ချက် ၁) ...

AVIO0011 Ma
nage disruptive
behaviour and
unlawful
interference
within a
transport
security

MAR40518 - လရလကကာင်ေးလည်ပတ်မှုဆုင
ိ ရ
် ာလက်မှတ် IV

AVIO0012.
Manage the
flow of items
for screening
by X-ray
screening
equipment.

မတာအထိမာစ္တာ)

AVIO0014.
Screen articles
by interpreting
X-ray images.

MARA004 - သလဘဂာတည်ဖငိမ်မှုကိုစ္မံပ ။

AVIO0015 Undertake
physical
search of
cargo and
articles
AVIW4001 Ma
nage pre- and
post-flight
actions.

(ကမ်ေးလခခအနေးရှိလရလကကာင်ေးအင်ေျင်ယာဉ်လမာင်ေးအဆင ေ့် ၁)

MAR40618 - လရလကကာင်ေးလည်ပတ်မှုဆုင
ိ ရ
် ာလက်မှတ် IV (ကမ်ေးလခခအနေး ၃၅

MARA003 ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျခခင်ေး၊

MARB001 လရယာဉ်ပံုမှနလ
် ည်ပတ်မှုန္င
ှ အ
ေ့် တကညလပေးပ

MARB008 ကမ်ေးရိုေးတန်ေးလပေါ်တင်အလခခခံေလဟလဆာ်ခခင်ေး၊

MARB009 ဆခဖညေ့်သည်ကစ္
ို မံပ

MARB010 - မတာ ၈၀

AVIW5018 Op
erate and
manage
aircraft
systems.

အထိရှိလသာလရယာဉ်လပေါ်တင်ပံုမှနခ် ပ ခပင်ထန
ိ ေး် သိမ်ေးခခင်ေးကိုစ္စ္ဉ်ပ

AVIY0001 Ope
rate aircraft
using aircraft
flight
instruments

အဏဏဝ အတင်ေးလလာင်ကျွမ်ေးခခင်ေးအင်ေျင်မျာေးန္ှငလ
်ေ့ မာင်ေးန္ှငမ
် ှုန္င
ှ အ
်ေ့ ရန်စ္နစ္်မျာေးကိုဝန်

AVIY0002 Ope
rate in
controlled
airspace
AVIY0003 Ope
rate in Class G

MARB028

လဆာင်မှုလပေးသည်

MARB029 - ၂၄ မတာအထိရှိလသာလရယာဉ်လပေါ်တင်ပံုမှနခ် ပ ခပင်ခခင်ေး။

MARB030 - သလဘဂာကိုလချာ်ပ သိမဟု
ု ေ့ တ်ဆတင်ဖပေးမတာ ၈၀

airspace.
AVIY0004 Operate at
non-towered
aerodromes
AVIY0005 –
Operate at a
controlled
aerodrome

အထိသလဘဂာလပေါ်တင်ကိုယထ
် ည်ကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ ။

MARB031 - အဏဏဝ အတင်ေးပိုငေး် လလာင်ကျွမေး် ခခင်ေးအင်ေျင်မျာေး၊
တန်ေးကန်စ္က်ရု န္
ံ င
ှ အ
ိ ေး် သိမ်ေးပ ။
ေ့် ရန်စ္နစ္်မျာေးကိုထန

ေ့် လျာ်လသာအင်ေျင်စ္နစ္်မျာေးန္ှငအ
ေ့် လထာက်အပံေ့ဝန်လဆာင်မှုမျာေးကို
AVIY0008 Appl MARC011 - သငလ
y aeronautical
အသံုေးခပ ၍ တန်ေးအာေးယနစ္်ကိုစ္မံပ
knowledge to
aviation
operations
AVIY0009.
Apply the
principles of
civil air law to
aviation
operations.
AVIY0013 Con
duct a 2D
instrument
approach.
AVIY0014 Con
duct a 3D
instrument
approach
AVIY0018 Exe
cute advanced
aeroplane
manoeuvres
and
procedures

MARC012 လရယာဉ်စ္စ္်ဆင်လရေးမျာေးကိုလစ္ာငကေ့် ကညေ့်ကကေးကကပ်ပ

MARC013 - 1500 kW အထိအရန်စ္က်ကရ
ိ ိယာမျာေးကိလ
ု ည်ပတ်ပ ။

MARC014 - မတာ ၈၀
အထိရှိလသာလရယာဉ်လပေါ်တင်ကုနေး် ပတ်စ္က်န္င
ှ စ္
ေ့် တယာရင်ကိုအသံေးု ခပ ပ

MARC033 ဖပေးခပညေ့်စ္ံုလသာအင်ေျင်ခန်ေးအခန်ေးကဏ္ tasks မျာေး

MARC034 ကိယ
ု ်ထည်ကိုလရမှထန
ိ ေး် သိမေး် ထာေးပ ။

MARC035
AVIY0019 Man
age abnormal
အနိမေ့်န္င
ှ အ
ို ေ့
ပ်စ္စ္်စ္နစ္်မျာေးန္ှငစ္
ိ ေး် သိမေး် ပ
ေ့် နိမေ့်ေအာေးလ
ေ့် က်ပစ္စည်ေးမျာေးကိုလည်ပတ်ထန
aeroplane flight
situations
AVIY0022 Perform
instrument
arrival and
standard
arrival route
procedures

MARC036 ကုနေး် ပတ်စ္က်မျာေးကိုလည်ပတ်ပ

MARC037 - အတင်ေးဘက်န္င
ှ အ
ု ည်ပတ်ပ
ေ့် ခပင်ဘက်လမာ်တာမျာေးကိလ

AVIY4001 Con
trol aeroplane
on the ground
AVIY4002 Take off
aeroplane
AVIY4003 Con
trol aeroplane
in normal flight.
AVIY4004 Lan
d aeroplane
AVIY4007
Manage
aircraft fuel
AVIZ4001
Manage
situational
awareness in .
AVIZ4001 Man
age situational
awareness in
aircraft flight

MARC039 အဏဏဝ အတင်ေးပိုငေး် လလာင်ကျွမ်ေးခခင်ေးအင်ေျင်မျာေးန္ှငလ
် ှုန္င
ှ အ
ု
ေ့် မာင်ေးန္ှငမ
ေ့် ရန်စ္နစ္်မျာေးကိအ
သံုေးခပ ပ

MARC040 လလာင်စ္ာဆစ္နစ္်မျာေးကိုစ္မံပ ။

MARC041 အဏဏဝ အတင်ေးပိင
ု ေး် လလာင်ကျွမ်ေးခခင်ေးအင်ေျင်မျာေး၊
တန်ေးကန်စ္က်ရု န္
ံ င
ှ အ
ေ့် ရန်စ္နစ္်မျာေးကိုလည်ပတ်ဖပေးလစ္ာငကေ့် ကညေ့်ပ

MARF010 - သလဘဂာလပေါ်တင်အကနအ
် ေ့ သတ်ခဖငသ
ေ့် ာလံုခခံ စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

MARF027 - သလဘဂာကိုစ္နခ
် ေ့ ာသညေ့်အခ အလခခခံရှငသ
် န်မစ္
ှု မ်ေးရည်ကိုအသံေးု ခပ ပ

BSBFLM303 C
ontribute to
effective
MARF028
workplace
relationships
သလဘဂာလပေါ်တင်မေးလလာင်ကျွမ်ေးမှုကိုလလ ာခ
ှ တ
်ေ့ ိုက်ဖျက်ရန်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေး
ေ့ ျရန်န္င
CPPSEC3121
Control
persons using
empty hand
techniques.
CPPSEC3128.
Conduct
security
screening
using walkthrough metal
detection
equipment.
CPPSEC3130
Conduct
security
screening
using hand-

ကိုလိုက်နာပ

MARF029 လုပ်ငန်ေးခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ု ပ်ချက်မျာေးန္ှငက
ို ်ညပ
ေ့် ံုခခံ လရေးလိအ
ေ့် က

MARF030 ရှငသ
် န်ရပ်တည်လရေးယာဉ်ကို အသံေးု ခပ ၍ ပင်လယ်တင်ရင
ှ သ
် န်ပ

MARG001 - မတာ ၈၀
အထိရှိလသာသလဘဂာလပေါ်တင်အမှုထမ်ေး၏အစ္ိတအ
် ပိုငေး် တစ္်ခုအခဖစ္်ထလ
ိ ရာက်စ္ာအလု
ပ်လုပ်ပ

held metal
detectors. Date
this document
MARG002 လသေးငယ်တအ
ေ့ မှုထမ်ေးစ္မံခနခ
် ေ့
was generated:
MAR10318 Certificate I in
Maritime
Operations

MARH006 - ရာသဥတုခနမ
် ေ့ န
ှ ေး် ခခင်ေးန္ှငသ
ဒ ာဆိုငရ
် ာအလခခအလနမျာေး
ေ့် မုဒရ

MAR10418 Ce
rtificate I in
Maritime
Operations

MARH013 - ၁၂ မတာအခမငအ
ေ့် ထိရှိသညေ့်လရလကကာင်ေးလမ်ေးကိုကကိ တင်စ္စ္ဉ်ပ

MAR20318 Certificate II in
Maritime
Operations

MARH015 - မတာ ၈၀ ထိလရယာဉ်လပေါ် ရှိသာေးလာမှုနာရကိုစ္မံထန
ိ ေး် သိမေး် ခခင်ေး

MAR30818 Certificate III in
Maritime
Operations

MARH016 မတာ ၈၀ ထိလရယာဉ်တစ္်လကကာင်ေးအတက်လမ်ေးလလ ာက်ပ

MAR30918 Certificate III in
Maritime
Operations
(Master up to
24 metres
Near Coastal)
(Release 1) ...
MAR40518 Certificate IV in
Maritime
Operations
(Marine Engine
Driver Grade 1
Near Coastal
MAR40618 Certificate IV in
Maritime
Operations
(Master up to
35 metres
Near Coastal)
MARA003 Ma
nage loading,
discharging
and stowing of

MARH017 လံုခခံ လသာသာေးလာမှုအတက် wheelhouse ပစ္စည်ေးမျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ

MARI003 သလဘဂာကို ၁၂
မတာအထိလံုခခံ စ္ာလည်ပတ်န္င
ို ရ
် န်စ္ည်ေးမျဉ်ေးမျာေးကိုလက
ို ်နာပ ။

MARI004 မတာ ၈၀
အထိလရယာဉ်အန္တရာယ်ကင်ေးစ္ာလည်ပတ်န္င
ို ရ
် န်အတက်စ္ည်ေးမျဉ်ေးမျာေးကိုလိုက်နာပ

MARJ006 ပတ် ၀ န်ေးကျင်ဆင
ုိ ရ
် ာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငစ္
်ေ့ ဉ်မျာေးကိုလိုက်နာပ
MARJ007 သလဘဂာလပေါ်တင်ပတ် ၀ န်ေးကျင်ဆင
ုိ ရ
် ာစ္မံခနခ
် ေ့ မှုကိုလစ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးပ

MARK003 မတာ ၈၀ ထိလရယာဉ်ကိုစ္မံပ

MARK007 လရယာဉ်ကို ၁၂ မတာအထိကိုငတ
် ယ်ပ

cargo
MARA004 Manage vessel
stability.

MARK008 - ၂၄ မတာအထိရှိလသာလရယာဉ်ကိုစ္မံခနခ
် ေ့ ရန်

MARB001 Assi
st with routine
MARN001 maintenance of
a vessel
သလဘဂာလပေါ်တင်အလထလထရည်ရယ်ချက်လက်ကျွမေး် ကျင်မှုကိုအသံေးု ခပ ပ ။
MARB008 Car
ry out basic
welding,
ု မ
် က
ှု ိုစ္မံပ
brazing, cutting MARN004 - မတာ ၈၀ အထိလရလကကာင်ေးသာေးန္ိင
and machining
operations on
a coastal
MARN008 - သလဘဂာမှ ၁၂ မတာအထိသလဘဂာလပေါ်တင်ကျွမ်ေးကျင်မှုကိုအသံေးု ခပ ပ
MARB009 Ma
nage refuelling
MARB010 Plan and
supervise
routine
maintenance
on a vessel up
to 80 metres
MARB028 Ser
vice marine
internal
combustion
engines and
propulsion and
auxiliary
systems
MARB029 Perform
routine
maintenance
on a vessel up
to 24 metres.
MARB030 Slip or dock a
vessel and
maintain hull
on a vessel up
to 80 metres.
MARB031 Maintain

MARN009 - ၂၄
မတာအထိရှိလသာသလဘဂာလပေါ်တင်သလဘဂာခဖငသ
်ေ့ ာေးလာလှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကိလ
ု ုပ်လဆာင်ပ

MARO001 အလခခခံလစ္ာငကေ့် ကညေ့်လရေးတာဝန်မျာေးကိုလပ
ု ်လဆာင်ပ

SFLSOP010 - ပန်ေးအလှခပင်ပစ္စည်ေးအတက်လ ေးန္ှုနေး် မျာေးခပင်ဆင်ပ

SIRRINV001 လက်လစ္လတာရ
ံ ယပ
ေ့ ှယ်ယာမျာေးကိုလက်ခရ

SIRRMER001 - အခမင်အာရံုကုနစ္
် ည်ခပသမှုမျာေးကိုထတ
ု လ
် ုပ်ပ

SIRRRTF001 လက်ကျန်လငန္ှငလ
ေ့် ံုခခံ လသာအလရာင်ေးခပခန်ေးတစ္်ခု။

SIRWSLS002 အလရာင်ေးရည်မှနေး် ချက်မျာေးကိုခခခမ်ေးစ္ိတ်ခဖာပ

marine internal
combustion
engines,
propulsion
plant and
auxiliary
systems.
MARC011 Manage a
propulsion unit
using
appropriate
engine
systems and
support
services

SIRXCEG001 လဖာက်သည်ကိုဆလဆာင်ပ

SIRXCEG002 - လဖာက်သည်မျာေး၏အခက်အခမျာေးကိုကညခခင်ေး

SIRXCEG003 လဖာက်သည်မျာေးန္ှငသ
ေ့် စ္စာရှိမှုတည်လဆာက်ပ

SIRXCOM002 အဖွံ့တစ္်ဖွံ့တင်ထထ
ိ လ
ိ ရာက်လရာက်လုပ်လဆာင်ပ

MARC012 Mo
nitor and
manage vessel
operations

SIRXIND001 - ဝန်လဆာင်မဝ
ှု န်ေးကျင်တင်ထလ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လုပ်ပ

MARC013 Operate
auxiliary
machinery
systems up to
1500 kW.

SIRXIND002 စ္တိုေးဆိင
ု ပ
် တ် ၀ န်ေးကျင်ကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ။ ထိနေး် သိမေး် ပ

MARC014 Operate deck
machinery and
steering gear
on a vessel up
to 80 metres
MARC033 Co
mplete engine
room tasks
MARC034 Mai
ntain hull out of
water.

SIRXMKT001 လစ္ျေးကက်ရှာလဖလရေးန္ှငအ
ေ့် လရာင်ေးခမငတ
ေ့် င်လရေးလှုပ်ရှာေးမှုမျာေးကိုလထာက်ပံေ့ပ

SIRXRSK001 လံုခခံ လရေးအန္တရာယ်မျာေးကိုလဖာ်ထတ
ု ်ဖပေးတံခပန်
ု ေ့ ပ

SIRXSLS001 လက်လလဖာက်သည်မျာေးအာေးလရာင်ေးချပ

SIRXSLS002 အလရာင်ေးအ ၀ ယ်လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိလ
ု ိုက်နာပ ။

MARC035 Ope
SIRXWHS002 အလုပ်ခင်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ခံု ခံ လရေးအတက်ပ ၀ င်သည်
rate and
maintain extra
low and low
voltage
electrical
TLILIC0005 - စ္န်ေးအမျိ ေးအစ္ာေးခမငအ
ု ်ရန်လင
ို စ္
် င်
ေ့် လုပ်လပ
systems and
equipment
MARC036 Ope
TLI50816 အလကာက်ခန်ပစ္ာေးဒပလိုမာ
rate deck
machinery

MARC037 Operate
inboard and
outboard
motors
MARC039 Operate
marine internal
combustion
engines, and
propulsion and
auxiliary
systems
MARC040 Ma
nage fuel
systems.
MARC041 Ope
rate and
monitor marine
internal
combustion
engines,
propulsion
plant and
auxiliary
systems
MARF010 Work safely in
confined
spaces on a
vessel
MARF027 Apply basic
survival skills
in the event of
vessel
abandonment
MARF028 Foll
ow procedures
to minimise
and fight fires
on board a
vessel
MARF029 Mee
t work health
and safety
requirements
MARF030 Sur
vive at sea
using survival

TLILIC0003 - forklift ကုနတ
် င်ယာဉ်လမာင်ေးရန်လင
ို စ္
် င်

TLIX5047 အလကာက်ခန်တန်ဖိုေးကိုဆုေးံ ခဖတ်ပ

craft
MARG001 Work
effectively as
part of a crew
on a vessel up
to 80 metres
MARG002.
Manage a
small crew
MARH006 Forecast
weather and
oceanographic
conditions
MARH013 Plan and
navigate a
passage for a
vessel up to 12
metres
MARH015 Manage and
maintain a
navigational
watch on board
vessels up to
80 metres
MARH016 Pla
n and navigate
a passage for
a vessel up to
80 metres
MARH017 Use
wheelhouse
equipment for
safe navigation
MARI003 Com
ply with
regulations to
ensure safe
operation of a
vessel up to 12
metres.
MARI004 Obs
erve
regulations to
ensure safe
operation of a

vessel up to 80
metres
MARJ006 Foll
ow
environmental
work practices
MARJ007 Mon
itor
environmental
management
on a vessel
MARK003 Ma
noeuvre a
vessel up to 80
metres
MARK007 Han
dle a vessel up
to 12 metres
MARK008 Manoeuvre a
vessel up to 24
metres within
Near Coastal
waters
MARN001 Apply general
purpose hand
skills aboard a
vessel,
MARN004 Manage
seaworthiness
of a vessel up
to 80 metres
MARN008 Apply
seamanship
skills aboard a
vessel up to 12
metres
MARN009 Perform
seamanship
operations on
board a vessel
up to 24
metres
MARO001 Perf

orm basic
lookout duties
SFLSOP010 Prepare
quotations for
floristry
products
SIRRINV001 R
eceive and
handle retail
stock
SIRRMER001
- Produce
visual
merchandise
displays
SIRRRTF001
Balance and
secure pointof-sale
terminal.
SIRWSLS002
Analyse and
achieve sales
targets
SIRXCEG001
Engage the
customer
SIRXCEG002 Assist with
customer
difficulties
SIRXCEG003
Build customer
relationships
and loyalty
SIRXCOM002
Work
effectively in a
team
SIRXIND001 Work
effectively in a
service
environment
SIRXIND002 O
rganise and
maintain the

store
environment
SIRXMKT001 Support
marketing and
promotional
activities
SIRXRSK001 I
dentify and
respond to
security risks
SIRXSLS001
Sell to the
retail customer
SIRXSLS002 F
ollow point-ofsale
procedures.
SIRXWHS002
Contribute to
workplace
health and
safety
TLILIC0005 Licence to
operate a
boom-type
elevating work
platform
TLI50816 Diplo
ma of Customs
Broking
TLILIC0003 Licence to
operate a
forklift truck
TLIX5047 Dete
rmine customs
value

Study Area 8-Technology Business Studies
•

BSB30415 Certificate III in Business Administration

•

FNS40217 - Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

•

ICT30118 - Certificate III in Information, Digital Media and Technology

Form 192 Graduate Diploma in Geographic Information Systems
www.iqytechnicalcollege.com/GISLecture.htm
ENGLISH

MYANMAR

2334VIC Certificate IV in
Cyber Security.

စ္ေးပာေးလရေး၌ BSB20115 လက်မှတ် II ကို

BSB20115 Certifi
cate II in
Business

စ္ေးပာေးလရေးစ္မံခနခ
် ေ့ မှုအတက် BSB30415 လက်မှတ် III ကို

BSB30415 Certifi
cate III in
Business
Administration

စ္ေးပာေးလရေးစ္မံခနခ
် ေ့ မှုအတက် BSB40515 လက်မှတ် IV

BSB40515 Certifi
cate IV in
Business
Administration

BSB51918 - လခ င်ေးလဆာင်မန္
ှု င
ှ စ္
် ေ့ မှုဒပလိုမာ
ေ့် မံခနခ

BSB51918 Diploma of
Leadership and
Management
BSBADM307 Org
anise schedules.
BSBADM311 Mai
ntain business
resources

BSBADM307 အချိနဇ
် ယာေးကိုစ္စ္ဉ်ပ ။

BSBADM311 စ္ေးပာေးလရေးအရင်ေးအခမစ္်မျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

BSBADM405 အစ္ည်ေးအလဝေးမျာေးကိစ္
ု စ္ဉ်ပ

BSBADM405 Org
anise meetings
BSBADM406 Organise
business travel.
BSBADM407 Ad
minister projects
BSBADM408. A.
Prepare financial
reports

BSBADM406 - စ္ေးပာေးလရေးခရေးစ္ဉ်ကိစ္
ု စ္ဉ်ပ ။

BSBADM407 စ္မံချက်မျာေးကိုစ္မံပ

BSBADM408 A. ဘဏ္financialိာလရေးအစ္ရင်ခံစ္ာမျာေးခပင်ဆင်ပ

BSBADM409 Co
ordinate business
resources
BSBADM502 Ma
nage meetings

BSBADM409 စ္ေးပာေးလရေးအရင်ေးအခမစ္်မျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် ပ

BSBADM503 Pla
n and manage
conference

BSBADM502 အစ္ည်ေးအလဝေးမျာေးကိစ္
ု မံပ

BSBADM504 Pla
n and implement
administrative
systems

BSBADM503 ကန်ဖရငက
ေ့် ိုစ္စ္ဉ်ဖပေးစ္မံပ

BSBADM506 Ma
nage business
document design
and development.

BSBADM504 အုပ်ချ ပ်လရေးစ္နစ္်မျာေးကိုလရေးဆအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

BSBCMM201.
Communicate in
the workplace

BSBADM506 စ္ေးပာေးလရေးစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးဒဇိုငေး် န္ှငဖ
ေ့် ံွံ့ ဖဖိ ေးမှုကိုစ္မံပ ။

BSBCMM301 Pro
cess customer
complaints

BSBCMM201 ။ အလုပ်ခင်၌လခပာဆိုဆက်သယ်ပ

BSBCMM401 Make a
presentation
BSBCUS201 Deli
ver a service to
customers.
BSBCUS301 Deli
ver and monitor a
service to
customers
BSBCUS402.
Address customer
needs.
BSBCUS501 Ma
nage quality
customer service
BSBDIV301 Work
effectively with
diversity
BSBFIA302 Proc
ess payroll
BSBFIA303 Proc
ess accounts
payable and

BSBCMM301 လဖာက်သည်တိုငက် ကာေးချက်မျာေးကိုလဆာင်ရက်လပေးပ

BSBCMM401 - တင်ဆက်မတ
ှု စ္်ခုခပ လုပ်ပ

BSBCUS201 လဖာက်သည်မျာေးကိုဝန်လဆာင်မှုလပေးပ ။

BSBCUS301 လဖာက်သည်မျာေးအတက် ၀ န်လဆာင်မှုလပေးခခင်ေးန္ှငလ
်ေ့ စ္ာငက်ေ့ ကညေ့ခ် ခင်ေး

BSBCUS402 လဖာက်သည်လိုအပ်ချက်မျာေးကိုခဖညေ့်ပ ။

BSBCUS501 အရည်အလသေးရှိလသာလဖာက်သည်ဝန်လဆာင်မှုကိုစ္မံပ

receivable

BSBDIV301 မတကခပာေးမှုမျာေးန္ှငထ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လပ
ု ်ပ
ေ့် လ

BSBFIA401 Prep
are financial
reports
BSBFIM501 Man
age budgets and
financial plans
BSBHRM513 Ma
nage workforce
panning

BSBFIA302 လုပ်ခလစ္ာ

BSBFIA303 လငလပေးလချခခင်ေးန္ှငရ
ေ့် ရန်ခဖစ္်စ္ဉ်အလကာင ေ့်

BSBIND201 Work
BSBFIA401 ဘဏ္financialိာလရေးအစ္ရင်ခံစ္ာမျာေးခပင်ဆင်ပ
effectively in a
business
environment
BSBFIM501 ဘတ်ေျက်န္င
ှ ဘ
်ေ့ ဏ္plansိာလရေးစ္မံချက်မျာေးကိုစ္မံပ
BSBINM202 Han
dle mail
BSBINN502 Build
and sustain an
innovative work
environment
BSBITU111 Oper
ate a personal
digital device
BSBITU112 Deve
lop keyboard
skills
BSBITU211 Produce digital
text documents
BSBITU212 Crea
te and use
spreadsheets.
BSBITU213 Use
digital
technologies to
communicate
remotely
BSBITU304 Produce
spreadsheets.
BSBITU306 –
Design and
produce business
documents
BSBITU307 Deve
lop keyboarding

BSBHRM513 လုပ်သာေးအင်အာေး panning ကိုစ္မံပ

BSBIND201 စ္ေးပာေးလရေးပတ်ဝန်ေးကျင်တစ္်ခုတင်ထထ
ိ လ
ိ ရာက်လရာက်လုပ်လဆာင်ပ

BSBINM202 လမေးလ်ကိုကင
ို တ
် ယ်ပ

BSBINN502 ဆန်ေးသစ္်လသာအလုပ်ခင်ပတ် ၀
န်ေးကျင်တစ္်ခုတည်လဆာက်ခခင်ေးန္ှငထ
ိ ေး် သိမေး် ခခင်ေး
ေ့် န

BSBITU111 ကိုယ်လရေးကိုယတ
် ာဒစ္်ေျစ္်တယ်ကရ
ိ ိယာကိအ
ု သံုေးခပ ပ

BSBITU112 ကေးဘုတ်ကျွမေး် ကျင်မှုကိုတထင်ပ

BSBITU211 - ဒေျစ္်တယ်စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးထုတ်လုပ်ရန်

BSBITU212 spreadsheets မျာေးကိုဖန်တေးဖပေးအသံေးု ခပ ပ ။

speed and
accuracy
BSBITU309 Produce desktop
published
documents
BSBITU311 Use
simple relational
databases
BSBITU312 Crea
te electronic
presentations
BSBITU313 Design And
Produce Digital
Text Documents
BSBITU314 Desi
gn and produce
spreadsheets
BSBITU401 Desi
gn and develop
complex text
documents
BSBITU402 Develop and use
complex
spreadsheets

BSBITU213 အလဝေးမှဆက်သယ်န္င
ို ရ
် န်ဒစ္်ေျစ္်တယ်နည်ေးပညာကိုသုေးံ ပ

BSBITU304 - စ္ာရင်ေးဇယာေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ ။

BSBITU306 - စ္ေးပာေးလရေးစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုဒဇိုငေး် ဆ။ ထုတ်လုပ်ပ

BSBITU307 ကေးဘုတ်ခမန်န္န
ှု ေး် န္ှငတ
်ေ့ ိကျမှနက
် န်မှုကိုတထင်ပ

BSBITU309 - Desktop ထုတ်လဝလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ

BSBITU311 ရိုေးရှငေး် လသာ relational databases ကိသ
ု ုေးံ ပ

BSBITU312 အလက်ထလရာနစ္်တင်ဆက်မှုမျာေးကိုဖန်တေးပ

BSBITU404 Produce complex
desktop published
documents

BSBITU313 - ဒေျစ္်တယ်စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုဒဇိုငေး် ဆဖပေးထုတ်လုပ်ပ

BSBLDR502 Lea
d and manage
effective
workplace
relationships

BSBITU314 စ္ာရင်ေးဇယာေးဒဇိုငေး် န္ှငထ
ု ်လပ
ု ်ခခင်ေး
ေ့် တ

BSBITU401 ရှု ပ်လထေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုဒဇိုငေး် ဆပ

BSBLDR504 Implement
diversity in the
workplace.

BSBITU402 - ရှု ပ်လထေးလသာဇယာေးကက်မျာေးကိုတထင်။ အသံုေးခပ ပ

BSBLDR511 Dev
elop and use
emotional
intelligence

BSBITU404 - ရှု ပ်လထေးလသာ desktop

BSBLDR513 Co
mmunicate with

ထုတ်လဝထာေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်ပ

influence
BSBMED301 Interpret and
apply medical
terminology
appropriately
BSBMED302 Pre
pare and process
medical accounts
BSBMED303 Maintain patient
records
BSBMED304 Assist in
controlling stocks
and supplies
BSBMED305 Apply the
principles of
confidentiality,
privacy and
security within the
medical
environment
BSBMGT516 Fac
ilitate continuous
improvement

BSBLDR502 ထိလရာက်လသာလုပ်ငန်ေးခင်ဆက်ဆလ
ံ ရေးကို ဦေး လဆာင်။ စ္မံခနခ
် ေ့ ပ

BSBLDR504 - အလုပ်ခင်၌မတကခပာေးမှုမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ ။

BSBLDR511 စ္ိတ်ခံစ္ာေးမှုဆင
ုိ ရ
် ာဉာဏ်ရည်ကိုဖံွံ့ ဖဖိ ေးဖပေးအသံုေးခပ ပ

BSBLDR513 ကသဇာလမ်ေးမိုေးမှုန္င
ှ ဆ
်ေ့ က်သယ်ပ

BSBMED301 လဆေးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာလဝ ဟာရမျာေးကိုသငလ
ေ့် လျာ်စ္ာအဓိပပာယ်လကာက်ယပ

BSBMED302 လဆေးဘက်ဆင
ုိ ရ
် ာအလကာငမ
ေ့် ျာေးကိုခပင်ဆင်ပ

BSBMED303 - လနာမှတ်တမ်ေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ

BSBMGT517:
Manage
Operational Plan
BSBPMG522 Un
dertake project
work
BSBRES401 :
Analyse and
present research

BSBMED304 - စ္လတာအ
ိ မ
် ျာေးန္ှငအ
ု န
ိ ေး် ချ ပ်ရန်ကညသည်
ေ့ တ
ေ့် လထာက်အပံေ့မျာေးကိထ

BSBMED305 - လဆေးကုသမှုပတ်ဝန်ေးကျင်တင်လ ိ ွံ့ ဝှက်ခခင်ေး၊
သေးသနတ
် ေ့ ည်ရှိမှုန္င
ှ လ
်ေ့ ံုခခံ လရေးစ္ည်ေးမျဉ်ေးမျာေးကိုလိုက်နာပ

BSBRSK501 Ma
nage Risk
BSBSMB401 Est
ablish legal and
risk management
requirements of
small business
BSBSMB403 Market the small
business

BSBMGT516 စ္ဉ်ဆက်မခပတ်တိုေးတက်မှုကအ
ို လထာက်အကခပ သည်

BSBMGT517: စ္စ္်ဆင်လရေးစ္မံကိနေး် ကိုစ္မံပ
BSBPMG522 စ္မံကိနေး် လုပ်ငန်ေးမျာေးကိုလဆာင်ရက်ပ

BSBSMB404 Un
dertake small
business planning
BSBSMB412 Introduce cloud
computing into
business
operations
BSBSUS201 Part
icipate in
environmentally
sustainable work
practices
BSBSUS401 Impl
ement and
monitor
environmentally
sustainable work
practices
BSBSUS501 Dev
elop workplace
policy and
procedures for
sustainability
BSBUS401:
Implement and
monitor
environmentally
sustainable work
practices
BSBWHS201 Contribute to
health and safety
of self and others

BSBRES401: ခခခမ်ေးစ္ိတခ် ဖာခခင်ေးန္ှငလ
ှိ ုလတသန
ေ့် က်ရသ

BSBRSK501 အန္တရာယ်စ္မံရန်

BSBSMB401
အလသေးစ္ာေးစ္ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးအတက်ဥပလဒလရေးရာန္ှငအ
် ေ့ မှုဆုင
ိ ်
ေ့် န္တရာယ်စ္မံခနခ
ရာလိုအပ်ချက်မျာေးကိုချမှတပ
်

BSBSMB403 - စ္ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးငယ်ကိုလစ္ျေးကက်တင်ပ

BSBSMB404 အလသေးစ္ာေးစ္ေးပာေးလရေးစ္မံကိနေး် လရေးဆခခင်ေး

BSBSMB412 - စ္ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးတင် cloud computing ကိုမိတ်ဆက်ပ

BSBSUS201 ပတ် ၀
န်ေးကျင်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ င
ို ဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငစ္
ေ့် ဉ်မျာေးတင်ပ ၀ င်ပ

BSBWHS304 BSBSUS401 ပတ် ၀
Participate
effectively in WHS
န်ေးကျင်လရရှညတ
် ည်တခ
ံေ့ င
ို ဖ် မလသာလုပ်ငန်ေးခင်ကျငထ
်ေ့ ေးံု မျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်
communication
and consultation
ရန်န္င
ှ လ
ေ့် စ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်
processes
BSBWHS401 Implement and
monitor WHS
policies,
procedures and
programs to meet
legislative
requirements.
BSBWHS501.

BSBSUS501
လရရှည်တည်တမ
ံေ့ ှုအတက်လပ
ု ်ငန်ေးခင်လပေါ်လစ္န္ှငလ
်ေ့ ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလရေးဆပ

Ensure a safe
workplace.
Maintain a safe
workplace.
Regulations
support WHS
legislation by
stating
requirements,
duties and
procedures
BSBWOR202 Organise and
complete daily
work activities
BSBWOR203 Work effectively
with others
BSBWOR204 Use business
technology,
Updated to meet
Standards for
Training
Packages
BSBWOR301 Organise
personal work
priorities and
development
BSBWOR501 Ma
nage personal
work priorities
and professional
development

BSBUS401:
သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်လရရှညတ
် ည်တခ
ံေ့ ိုငဖ် မလသာအလုပ်အလလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးကိုအ
လကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ လ
ေ့် စ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်

BSBWHS201 မိမိကိုယ်ကိုန္င
ှ အ
ေ့် ခခာေးသမျာေး၏ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ံုခခံ လရေးကိုအလထာက်အကခပ သည်

BSBWHS304 - WHS
ဆက်သယ်လရေးန္ှငတ
် င်လဆေးလန္ေးမှုလပ
ု ်ငန်ေးစ္ဉ်မျာေးတင်ထလ
ိ ရာက်စ္ာပ ၀ င်ပ
ေ့် ိုငပ

BSBWHS401 - ဥပလဒခပ လရေးလိုအပ်ချက်မျာေးန္ှငက
ေ့် ိုက်ညရန် WHS ၏မဝ ဒမျာေး၊
လုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးန္ှငအ
်ေ့ စ္အစ္ဉ်မျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ လ
်ေ့ စ္ာငက်ေ့ ကညေ့်
စ္စ္်လဆေးရန်။

BSBWHS501 လံခု ခံ တအ
ေ့ လုပ်ခင်ကိုလသချာစ္စ္်လဆေးပ ။
လံုခခံ လသာအလုပ်ခင်ကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ ။
စ္ည်ေးမျဉ်ေးစ္ည်ေးကမ်ေးမျာေးသည်လိုအပ်ချက်မျာေး၊
တာဝန်မျာေးန္ှငလ
ု ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုလဖာ်ခပခခင်ေးခဖင ေ့် WHS
ေ့် ပ

BSBWOR502 Le
ad and manage
team
effectiveness

၏ဥပလဒကိုလထာက်ခံသည်

BSBWRK520 Ma
nage employee
relations

BSBWOR202 - လနစ္ဉ်လု
ပ်ငန်ေးလဆာင်တာမျာေးကိုစ္ုစ္ည်ေးဖပေးဖပေးလအာင်လပ
ု ်ပ
ေ့

BSBWRT301 Writ
BSBWOR203 - အခခာေးသမျာေးန္ှငထ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လပ
ု ်ပ
ေ့် လ
e simple
documents.
BSBWRT401.
Write complex
documents

BSBWOR204 - စ္ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိုသေးုံ ပ ၊

CPPREP3001 Comply with
ethical practice in
real estate

သင်တန်ေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးအတက်စ္ံချိနစ္
် ံညန်ေးမျာေးန္ှငအ
ေ့် ညအဆငခေ့် မငတ
ေ့် င်ပ

CPPREP3002 Communicate
effectively to
support customer
service in real
estate

BSBWOR301 - ကိုယ်လရေးကိုယ်တာအလုပ် ဦေး

CPPREP3003 Access and
process property
information in real
estate.

BSBWOR501 ကိုယ်လရေးကိယ
ု ်တာအလုပ် ဦေး

CPPREP3102 As
sist in listing and
marketing
properties for sale
CPPREP3104 As
sist with
maintaining and
protecting
condition of
managed
properties
CPPREP4004 Establish
marketing and
communication
profiles in real
estate
CPPREP4005 Pr
epare to work
with real estate
trust accounts
FNS30317 Certificate III in
Accounts
Administration
FNS40217 Certificate IV in
Accounting and
Bookkeeping
FNSACC304 Con
duct business
activities using a
computerised
accounting

စ္ာေးလပေးန္ှငဖ
ှု ိုစ္ည်ေးရံုေးပ
ေ့် ံွံ့ ဖဖိ ေးတိုေးတက်မက

စ္ာေးလပေးမှုမျာေးန္ှငက
ှု ုင
ိ ရ
် ာဖံွံ့ ဖဖိ ေးတိေးု တက်မှုမျာေးကိုစ္မံပ
ေ့် ျွမေး် ကျင်မဆ

BSBWOR502 အဖွံ့၏ထိလရာက်မှုကို ဦေး လဆာင်စ္မံပ

BSBWRK520 ဝန်ထမ်ေးဆက်ဆလ
ံ ရေးကိစ္
ု မံပ

BSBWRT301 ရိုေးရှငေး် လသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုလရေးပ ။

BSBWRT401 ။ ရှု ပ်လထေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုလရေးပ

CPPREP3001 - အိမ်ခခံလခမကျငဝ
ိ ရ
် ာကျငထ
ု ိုက်နာပ
ေ့် တ်ဆုင
ေ့် ေးံု ကိလ

CPPREP3002 အိမ်ခခံလခမရှိလဖာက်သည်ဝန်လဆာင်မှုကိုထလ
ိ ရာက်စ္ာထိလရာက်စ္ာဆက်သယ်ပ

CPPREP3003 အိမ်ခခံလခမရှိအမ
ိ ်ခခံလခမသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုရယသံုေးစ္ခခင်ေး။

CPPREP3102 လရာင်ေးရန်အမ
ိ ်ခခံလခမလရာင်ေးဝယ်မှုစ္ာရင်ေးန္ှငလ
ေ့် ရာင်ေး

system

၀ ယ်ခခင်ေးတင်ကညသည်

FNSACC313 Perf
orm financial
calculation
FNSACC405 Mai
ntain Inventory
Records.

CPPREP3104
စ္မံခနခ
် ေ့ ထာေးလသာေုဏသ
် တတမ
ိ ျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးရန်န္င
ှ က
ေ့် ာကယ်ရန်ကညသည်

FNSACC408 Work effectively in
the accounting
CPPREP4004 and bookkeeping
industry
အိမ်ခခံလခမလ ေးကက်တင်လစ္ျေးကက်ရှာလဖလရေးန္ှငဆ
် ာအချက်အ
ေ့် က်သယ်လရေးဆိုငရ
FNSACC412 Pre
pare operational
လက်မျာေးကိုတည်လထာင်ပ
budgets
FNSACC416 Set up and
operate a
computerised
accounting
system
FNSACC511 Provide financial
and business
performance
information
(Release 1).
Summary. Usage
recommendation:
Current.

CPPREP4005 အိမခ် ခံလခမယံကု ကည်မှုအလကာငမ
ေ့် ျာေးန္ှငအ
ေ့် လုပ်လုပ်ရန်ခပင်ဆင်ပ
FNS30317 - လငစ္ာရင်ေးစ္မံခနခ
် ေ့ မှုလက်မှတ် ၃

FNS40217 - စ္ာရင်ေးကိုငန္
် င
ှ စ္
် တက်လက်မတ
ှ ် IV
ေ့် ာရင်ေးကိုငအ

FNSACC304
ကန်ပျြူတာစ္ာရင်ေးကိုငစ္
် နစ္်ခဖငစ္
်ေ့ ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိလ
ု ဆာင်ရက်ပ

FNSACC512 Prepare tax
documentation for
individuals

FNSACC313 ဘဏ္calculationိာလရေးတက်ချက်မက
ှု ိုလုပ်လဆာင်ပ

FNSACC513 Man
age budgets and
forecasts

FNSACC405 Inventory Records ကိုထန
ိ ေး် သိမ်ေးပ ။

NSACC514 Prepare financial
reports for
corporate entities

FNSACC408 - စ္ာရင်ေးကိင
ု န္
် င
ှ စ္
ု လ
် ုပ်ငန်ေးမျာေးတင်ထလ
ိ ရာက်စ္ာလုပ်ကိုငပ
်
ေ့် ာရင်ေးကိင

FNSACC516 Implement and
maintain internal
control
procedures

FNSACC412 လုပ်ငန်ေးလည်ပတ်မှုဆုင
ိ ရ
် ာဘတ်ေျက်ကိုခပင်ဆင်ပ

FNSACC517 Provide
management
accounting
information
FNSACC601 Prepare and
administer tax
documentation for
legal entities
FNSACM301 Administer
financial
accounts.
FNSACM302 Pre
pare, match and
process receipts
FNSACM303 Pro
cess payment
documentation
FNSINC301 Work
effectively in the
financial services
industry.
FNSTPB401 Com
plete business
activity and
instalment activity
statements.
FNSTPB402 Esta
blish and Maintain
Payroll Systems
FNSTPB503 Apply legal
principles in
contract and
consumer law
FNSTPB504 Apply legal
principles in
corporations and
trust law
FNSTPB505 Apply legal
principles in

FNSACC416 - ကန်ပျြူတာစ္ာရင်ေးကိင
ု စ္
် နစ္်ကိုတည်လဆာက်ဖပေးလည်ပတ်ပ

FNSACC511 ဘဏ္financialိာလရေးန္ှငစ္
ိ ရ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်
ေ့် ေးပာေးလရေးစ္မ်ေးလဆာင်ရည်ဆုင
မျာေးကိုထတ
ု ်ခပန်ပ (ထုတ်ခပန်ချက် ၁) ။ အကျဉ်ေးချ ပ်။ အသံုေးခပ မှုလထာက်ခံချက်:
လက်ရှိ။

FNSACC512 - တစ္် ဦေး ချင်ေးစ္အတက်အခန်စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးခပင်ဆင်ပ

FNSACC513 ဘတ်ေျက်မျာေးန္ှငခ
် ေ့ ှနေး် ချက်မျာေးကိုစ္မံပ
ေ့် နမ

NSACC514 လကာ်ပိုရိတ်အဖအ
ွံ့ စ္ည်ေးမျာေးအတက်ဘဏ္financialိာလရေးဆိင
ု ရ
် ာအစ္ရင်ခံစ္ာမျာေး
ကိုခပင်ဆင်ပ

FNSACC516 အတင်ေးပိုငေး် ထိနေး် ချ ပ်မှုလုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ ထ
ိ ေး်
ေ့် န
သိမ်ေးရန်

FNSACC517 - စ္မံခနခ
် ေ့ မှုစ္ာရင်ေးအင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုလဖာ်ခပပ

FNSACC601 - တရာေး ၀
င်အဖွံ့အစ္ည်ေးမျာေးအတက်အခန်စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးခပင်ဆင်ခခင်ေးန္ှငစ္
ေ့် မံခခင်ေး

FNSACM301 - ဘဏ္accountsိာလရေးအလကာငမ
် ေ့ ပ ။
ေ့် ျာေးကိုစ္မံခနခ

property law.
ICT30118 Certificate III in
Information,
Digital Media and
Technology
ICT40118 Certific
ate IV in
Information
Technology
ICT40518 Certificate IV in
Programming
ICT50118 Diploma of
Information
Technology
ICT50418 Diploma of
Information
Technology
Networking
ICT50718 Diploma of
Software
Development
ICTICT202 Work
and communicate
effectively in an
ICT environment
ICTICT203 Opera
te application
software
packages
ICTICT301 Creat
e user
documentation
ICTICT302 Install
and optimise
operating system
software
ICTICT303 Conn
ect internal
hardware

FNSACM302 လက်ခခံ ဖတ်ပင
ို ေး် မျာေးကိုခပင်ဆင်၊

FNSACM303 လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်လငလပေးလချမှုစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေး

FNSINC301
ဘဏ္servicesိာလရေးဝန်လဆာင်မှုလုပ်ငန်ေးတင်ထထ
ိ လ
ိ ရာက်လရာက်လုပ်လဆာင်ပ ။

FNSTPB401
ဖပေးခပညေ့်စ္ံုလသာစ္ေးပာေးလရေးလှုပ်ရှာေးမှုန္င
ှ အ
ိ ရ
် ာထုတ်ခပန်ချက်
ေ့် ရစ္်ကျလုပ်လဆာင်မှုဆုင
မျာေး။

FNSTPB402 လစ္ာစ္နစ္်မျာေးကိုတည် လထာင်၍ ထိနေး် သိမ်ေးထာေးပ

FNSTPB503 - စ္ာချ ပ်န္င
ှ စ္
ေ့် ာေးသံုေးသဥပလဒတင်ဥပလဒလရေးရာမမျာေးကိုကျငသ
ေ့် ုေးံ ပ

FNSTPB504 လကာ်ပိုလရေးရှငေး် မျာေးန္ှငယ
ိ ရ
် ာဥပလဒတင်ဥပလဒဆိုငရ
် ာမမျာေးကိုကျငသ
ေ့် ကံု ကည်မှုဆုင
ေ့် ေးုံ ပ

FNSTPB505 - ပစ္စည်ေးဥစ္စာပိင
ု ဆ
် ုင
ိ မ
် ှုဥပလဒတင်ဥပလဒလရေးရာမမျာေးကိုကျငသ
်ေ့ ုေးံ ပ ။
ICT30118 - သတင်ေးအချက်အလက်၊
ဒေျစ္်တယ်မဒယာန္ှငန
် ာလက်မှတ် III
ေ့် ည်ေးပညာဆိုငရ

သတင်ေးအချက်အလက်နည်ေးပညာအတက် ICT40118 လက်မှတ် IV

components
ICTICT304 Imple
ment system
software change
ICTICT307 Customise
packaged
software
applications for
clients
ICTICT308 - Use
advanced
features of
computer
applications
ICTICT401 Determine and
confirm client
business
requirements
ICTICT409 Develop macros
and templates for
clients using
standard products
ICTICT418 Contri
bute to copyright,
ethics and privacy
in an ICT
environment.

ICT40518 - ပရိုေရမ်တင်လက်မှတ် IV

ICT50118 - သတင်ေးအချက်အလက်နည်ေးပညာဒပလိုမာ

ICT50418 - သတင်ေးအချက်အလက်နည်ေးပညာကန်ရက်၏ဒပလိုမာ

ICT50718 - Software Development ၏ဒပလိုမာ

ICTICT202 ICT
ပတ်ဝန်ေးကျင်တင်ထထ
ိ လ
ိ ရာက်လရာက်အလုပ်လုပ်ရန်န္င
ှ ဆ
ေ့် က်သယ်ပ

ICTICT203 လလ ာက်လာလဆာဝ
ေ့ လ်အထုပ်မျာေးကိုလည်ပတ်ပ

ICTICT301 အသံေးု ခပ သစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုဖန်တေးပ

ICTICT302 လည်ပတ်မှုစ္နစ္်လဆာဝ
ေ့ လ်ကိုတပ်ဆင်ဖပေးပိုလကာင်ေးလအာင်လုပ်ပ

ICTICT424 Addre
ss cyber security
requirements

ICTICT303 အတင်ေးပိုငေး် ဟာဒ
် အစ္ိတအ
် ပိုငေး် မျာေးကိုချိတဆ
် က်ပ
ေ့ ဝ

ICTICT425 Implement WHS,
environmental
sustainability and
anti-discrimination
practices in an
ICT workplace

ICTICT304 စ္နစ္်လဆာဝ
ေ့ လ်လခပာင်ေးလမှုကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ

ICTICT426 Identify and
evaluate
emerging
technologies and

ICTICT307 - သံေးု စ္သမျာေးအတက်ထပ
ု ်ပိုေးထာေးလသာ software applications
မျာေးကိုစ္ိတ်ကကိ က်ခပ လုပ်ပ

ICTICT308 - ကန်ပျြူတာ application မျာေး၏အဆငခေ့် မငအ
ေ့် ေဂ ရပ်မျာေးကိုအသံုေးခပ ပ

practices
ICTICT509 Gather data to
identify business
requirements
ICTICT517 Match
ICT needs with
the strategic
direction of the
organisation
ICTNWK301 Prov
ide network
systems
administration.
ICTNWK302 Dete
rmine and action
network problems
ICTNWK304 Adm
inister network
peripherals

ICTICT401 - ၀
န်လဆာင်မှုခံယသ၏စ္ေးပာေးလရေးလိုအပ်ချက်မျာေးကိုဆေးုံ ခဖတ်ဖပေးအတည်ခပ ပ

ICTICT409 - စ္ံထတ
ု ်ကုနမ
် ျာေးကိုအသံေးု ခပ လသာလဖာက်သည်မျာေးအတက် macros
န္ှင ေ့် template မျာေးကိုတထင်ပ

ICTICT418 အိုငစ္
် တပတ်ဝန်ေးကျင်ရှိမပိုငခ
် င၊်ေ့ ကျင ်ေ့ ၀ တ်န္င
ှ ်ေ့ privacy
ကိုအလထာက်အကခပ သည်။

ICTICT424 ဆိုက်ဘာလံုခခံ လရေးလိအ
ု ပ်ချက်မျာေးကိုလခဖရှငေး် ပ

ICTNWK305 Insta
ll and manage
network protocols ICTICT425 - ICT လုပ်ငန်ေးခင်တင် WHS၊
ICTNWK404 သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်လရရှညတ
် ည်တမ
ံေ့ ှုန္င
ှ ခ
ံ ဆ
ှု နက
် ေ့ ျင်လရေးအလလေ့အကျ
ေ့် ခခာေးဆက်ဆမ
Install, operate
and troubleshoot
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ
a small enterprise ငမ
ေ့် ျာေးကိအ
branch network
ICTNWK405 Buil
d a small wireless
local area
network.
ICTNWK408 Conf
igure a desktop
environment
ICTNWK409 Create scripts for
networking.
ICTNWK410 Insta
ll hardware to a
network
ICTNWK411 Deploy software
to networked
computers
ICTNWK412 Crea

ICTICT426 ထန်ေးသစ္်စ္နည်ေးပညာမျာေးန္ှငအ
ု ်အကခဖတ်ပ
ေ့် လလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးကိုလဖာ်ထတ

ICTICT509 စ္ေးပာေးလရေးလိုအပ်ချက်မျာေးကိလ
ု ဖာ်ထတ
ု ်ရန်အချက်အလက်မျာေးကိုစ္ုလဆာင်ေးပ

ICTICT517 ICT လိုအပ်ချက်မျာေးကိုအဖွံ့အစ္ည်ေး၏မဟာေျြူဟာ ဦေး
တည်ချက်န္င
ှ က
်ေ့ ိုက်ညပ

te network
documentation

ICTNWK301 ကန်ယက်စ္နစ္်မျာေးကိုစ္မံအုပ်ချ ပ်ရန်။

ICTNWK420 Insta
ll and configure
virtual machines
ICTNWK302 ကန်ရက်ခပproblemsနာမျာေးကိုဆုေးံ ခဖတ်ဖပေးလုပ်လဆာင်ပ
ICTPRG301 Appl
y introductory
programming
techniques.

ICTNWK304 ကန်ယက်အရံပစ္စည်ေးမျာေးကိုစ္မံပ

ICTPRG405 Auto
mate processes
ICTPRG407 Write
script for software
applications.

ICTNWK305 ကန်ယက်ပရိုတိုလကာမျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေးစ္မံပ

ICTPRG414 Appl
y introductory
programming
skills in another
language

ICTNWK404 - လသေးငယ်လသာလုပ်ငန်ေးဌာနခကန်ယက်ကိုတပ်ဆင်ခခင်ေး၊

ICTSAS303 Care for computer
hardware.
ICTSAS304 Provi
de basic system
administration.
ICTSAS305 Provide ICT
advice to clients

လည်ပတ်ခခင်ေးန္ှငခေ့် ပtroublနာရှာခခင်ေး

ICTNWK405 လသေးငယ်လသာကကိ ေးမေ့areaရိယာကန်ယက်တစ္်ခုတည်လဆာက်ပ ။

ICTNWK408 Desktop environment ကို configure လုပ်ပ

ICTNWK409 - ကန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုအတက် script မျာေးကိုဖန်တေးပ ။

ICTSAS306 Maint
ain equipment
and software
ICTSAS307 Instal
l, configure and
secure a small
office or home
office network
ICTSAS308. Run
standard
diagnostic tests
ICTSAS410 Identify and
resolve client ICT
problems.
ICTWEB201 Use social media
tools for

ICTNWK410 ဟာဒ
် အာေးကန်ယက်သတပ်
ုိ ေ့ ဆင်ပ
ေ့ ဝ

ICTNWK411 - ကန်ယက်ချိတ်ဆက်ထာေးလသာကန်ပျြူတာမျာေးသို software
ေ့
ထညေ့်သင်ေးပ

ICTNWK412 ကန်ယက်စ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးဖန်တေးပ

ICTNWK420 virtual machine မျာေးကိုတပ်ဆင်ဖပေး configure လုပ်ပ

collaboration and
engagement
ICTWEB303 Produce digital
images for the
web,
ICTWEB431 Crea
te and style
simple markup la
nguage
documents.
ICTWEB507 Customise a
complex ICT
content
management
system
RIICOM301D Co
mmunicate
Information
TAESS00014 Enterprise
TrainerPresenting Skill
Set
VU21988 - Utilise
basic network
concepts and
protocols required
in cyber security
VU21989 - Test
concepts and
procedures for
cyber security.
VU21990 Recognise the
need for cyber
security in an
organisation
VU21991 Implement
network security
infrastructure for
an organisation
VU21992 Develop a cyber
security industry
project

ICTPRG301 နိဒ န်ေးပရိုေရမ်ေးမင်ေးနည်ေးစ္နစ္်ကိုသေးုံ ပ ။

ICTPRG405 ခဖစ္်စ္ဉ်မျာေးကိအ
ု လိုအလလျာက်

ICTPRG407 လဆာဖ
ေ့ ်ဝ application မျာေးအတက် script ကိုလရေးပ ။

ICTPRG414
မိတ်ဆက်ပရိုေရမ်ေးမင်ေးကျွမေး် ကျင်မှုကိုအခခာေးဘာသာစ္ကာေးခဖငက
ေ့် ျငသ
ေ့် ုေးံ ပ

ICTSAS303 - ကန်ပျြူတာစ္က်ပစ္စည်ေးမျာေးကိုေရုစ္ိုက်ပ ။
ICTSAS304 အက ြေြေံစနစ်အိုပ်ြေ ပ်မှုကပ်း။
ICTSAS305 - ကြာက်သည်မ ာ်းကိို ICT အ ကံဥာဏ်ကပ်းရန်
ICTSAS306 ပစစည််းကိရိယာမ ာ်းနှငက
်ို့

ာြ
ိ ်း် သိမ််းပါ
ို့ ်ဝမ ာ်းကိိုထန

ICTSAS307 ရံို်းငယ် (သိ)ို ို့ အိမ်ရို ်းံ ကန်ယက်ငယ်တစ်ြေက
ို ိိုတပ်

င်ဖပ်း configure

လိုပ်ပါ ICTSAS308 စံကရာဂါရှာကြစမ််းသပ်မှုကိို run
ICTSAS410 - သံို်းစသူ၏အိိုငတ
် ပproblemsနာမ ာ်းကိိုကြာ်ထတ
ို ်။ က ြရှင်း် ပါ။
ICTWEB201 ပူ်းကပါင််း ြေင််းနှငထ
ိ တွံ့
ို့် က

က်

ံ ြေင််းအတက်

ရ
ိုိ ှယ်မဒယာကိရိယာမ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ

ICTWEB303 - ဝဘ်အတက်ဒစ်ဂ စ်တယ်ပရ
ံို ိပ်မ ာ်းကိထ
ို တ
ို ်လိုပ် ြေင််း၊
ICTWEB431 ရိို်းရှင်း် ကသာ markup ဘာသာစကာ်းစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိို ြန်တ်း၍
ပံိုစံ ပ ပါ။
ICTWEB507 ရှု ပ်ကထ်းကသာအိိုငစ
် တအက ကာင််းအရာစမံြေနြေ
် ို့ မှုစနစ်ကစ
ိို ိတ်ကကိ က် ပ လိုပ်ပါ
RIICOM301D သတင််းအြေ က်အလက်

က်သယ်ပါ

TAESS00014 - လိုပ်ငန််းသင်တန််းနည််း ပ
VU21988 -

ရာ၊

VU21993. Secure
a networked
personal
computer
VU21994 Perform
basic cyber
security data
analysis
VU21995 Manage
the security
infrastructure for
the organisation
VU21997 Expose website
security
vulnerabilities.

ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းအတက်လိိုအပ်ကသာအက ြေြေံကန်ယက်သကဘာတရာ်းမ ာ်းနှင ်ို့
protocol မ ာ်းကိအ
ို သံ်းို ြေ ပါ V
U21989 ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းအတက်သကဘာတရာ်းမ ာ်းနှငလ
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုစမ််းသပ်
ပါ။ VU21990 အြွံ့အစည််းတစ်ြေိုတင် ိုက
ိ ဘ
် ာလံို ြေံ ကရ်းလိိုအပ်က ကာင််းအသိအမှတ် ပ ပါ
VU21991 အြွံ့အစည််းတစ်ြေိုအတက်ကန်ယက်လံို ြေံ ကရ်းအက ြေြေံအက
အထည်ကြာ်ပါ VU21992 VU21993
ကန်ယက်ြေ ိတ်

ာက်အအံိုကအ
ိို ကကာင်

ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းစက်မလ
ှု ပ
ို ်ငန််းစမံကိန်း် ကိိုတထင်ပါ

က်ထာ်းကသာကိိုယ်ပိိုငက
် န်ပ ျူတာကိိုလံို ြေံ ကအာင်ထာ်းပါ

VU21994 အက ြေြေံ

ိုက
ိ ဘ
် ာလံို ြေံ ကရ်းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုြေ ြေမ််းစိတ် ြာပါ

VU21995 အြွံ့အစည််းအတက်လံို ြေံ ကရ်းအက ြေြေံအက

ာက်အအံိုမ ာ်းကိိုစမံပါ

VU21997 - ကန်ရက်စာမ က်နာှ ရလံ
ို ်ပါ
ို့ ို ြေံ ကရ်းအာ်းနည််းြေ က်ကတကိိုကြာ်ထတ

2334VIC - Certificate IV in Cyber Security.
V1
https://www.youtube.com/watch?v=z5nc9MDbvkw

BSB20115 Certificate II in Business
V2
https://www.youtube.com/watch?v=otxYSGjMAnk

BSB30415 Certificate III in Business Administration
V3
https://www.youtube.com/watch?v=KewD04kIU0c

BSB40515 Certificate IV in Business Administration
V4
https://www.youtube.com/watch?v=ANKAi_yyW1E

BSB51918 - Diploma of Leadership and Management

BSB51918 - ကြေါင််းက

ာင်မှုနင
ှ စ
် ို့ မှုဒပလိိုမာ
ို့် မံြေနြေ

V5
https://www.youtube.com/watch?v=y_K_Ej-knDE

BSBADM307 Organise schedules.

BSBADM307 အြေ ိနဇ
် ယာ်းကိိုစစဉ်ပါ။
V6
https://www.youtube.com/watch?v=h85LcOM6ToM

BSBADM311 Maintain business resources

BSBADM311 စ်းပာ်းကရ်းအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V7
https://www.youtube.com/watch?v=iUiAGyZcfzM

BSBADM405 Organise meetings

BSBADM405 အစည််းအကဝ်းမ ာ်းကိိုစစဉ်ပါ
V8
https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8

BSBADM406 - Organise business travel.

BSBADM406 - စ်းပာ်းကရ်းြေရ်းစဉ်ကိိုစစဉ်ပါ။
V9
https://www.youtube.com/watch?v=WGRj0vlZwPY

BSBADM407 Administer projects

BSBADM407 စမံြေ က်မ ာ်းကိိုစမံပါ
V10
https://www.youtube.com/watch?v=uAwSbqaN3UQ

BSBADM408. A. Prepare financial reports

BSBADM408 A. ဘဏ္ဍာကရ်းအစရင်ြေံစာမ ာ်း ပင်

င်ပါ

V11
https://www.youtube.com/watch?v=uaEoK4nveY8

BSBADM409 Coordinate business resources

BSBADM409 စ်းပာ်းကရ်းအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိည
ို န
ိ င
ိှု ်း် ပါ
V12
https://www.youtube.com/watch?v=fCZ52DsfGv4

BSBADM502 Manage meetings

BSBADM502 အစ္ည်ေးအလဝေးမျာေးကိုစ္မံပ
V13
https://www.youtube.com/watch?v=x6ggzYOXw8M
V14
https://www.youtube.com/watch?v=JETSroL8N5E

BSBADM503 Plan and manage conference

BSBADM503 ကန်ြရငက
ို့် ိိုစစဉ်ဖပ်းစမံပါ
V15
https://www.youtube.com/watch?v=z3efZECsvLI

BSBADM504 Plan and implement administrative systems

BSBADM504 အိုပ်ြေ ပ်ကရ်းစနစ်မ ာ်းကိိုကရ်း

အကကာင်အထည်ကြာ်ပါ

V16
https://www.youtube.com/watch?v=SD25m13Sypo

BSBADM506 Manage business document design and development.

BSBADM506 စ်းပာ်းကရ်းစာရက်စာတမ််းဒဇိိုင်း် နှငြ
ို့် ံွံ့ ဖြိ ်းမှုကိိုစမံပါ
V17
https://www.youtube.com/watch?v=Se5s3aSu4J0

BSBCMM201. Communicate in the workplace

BSBCMM201 အလိုပ်ြေင်၌က ပာ

ိုိ

က်သယ်ပါ

V18
https://www.youtube.com/watch?v=aRE-uciREO4

BSBCMM301 Process customer complaints

BSBCMM301 ကြာက်သည်တိိုင ် ကာ်းြေ က်မ ာ်းကိိုက
V19
https://www.youtube.com/watch?v=MYz7NHYdnBQ

BSBCMM401 - Make a presentation

BSBCMM401 - တင် က်မှုတစ်ြေို ပ လိုပ်ပါ
V20
https://www.youtube.com/watch?v=hwBBJKuNm6I

BSBCUS201 Deliver a service to customers.
V21
https://www.youtube.com/watch?v=tn0veQ7_stI

ာင်ရက်ကပ်းပါ

BSBCUS301 Deliver and monitor a service to customers

BSBCUS201 ကြာက်သည်မ ာ်းကိဝ
ို န်က

ာင်မှုကပ်းပါ။

V22
https://www.youtube.com/watch?v=sQlEb5ob8mk

BSBCUS402. Address customer needs.

BSBCUS402 ကြာက်သည်လိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းကိို ြညို့ပ
် ါ
V23
https://www.youtube.com/watch?v=wss0y_JkGNg

BSBCUS501 Manage quality customer service

BSBCUS501 အရည်အကသ်းရှိကသာကြာက်သည်ဝန်က

ာင်မှုကိိုစမံပါ

V24
https://vimeo.com/346270548
https://www.youtube.com/watch?v=4XVffUP89P4

BSBDIV301 Work effectively with diversity

BSBDIV301 မတူက ပာ်းမှုမ ာ်းနှငထ
ိ ရာက်စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
ို့် က
V25
https://www.youtube.com/watch?v=Fz4B2SBYzeo

BSBFIA302 Process payroll

BSBFIA302 လိုပ်ြေလစာ လိုပ်ငန််းစဉ်
V26
https://www.youtube.com/watch?v=XHBm2fEAf-o

BSBFIA303 Process accounts payable and receivable

BSBFIA303 လငလပေးလချခခင်ေးန္ှငရ
ေ့် ရန်ခဖစ္်စ္ဉ်အလကာင ေ့် လိုပ်ငန််းစဉ်
V27
https://www.youtube.com/watch?v=x_aUWbQa878

BSBFIA401 Prepare financial reports
V28
https://www.youtube.com/watch?v=uaEoK4nveY8

BSBFIM501 Manage budgets and financial plans

BSBFIA401 ဘဏ္ဍာကရ်းအစရင်ြေံစာမ ာ်း ပင်

င်ပါ

V29
https://www.youtube.com/watch?v=oADw1br5Qyg

BSBHRM513 Manage workforce planning

BSBHRM513 လိုပ်သာ်းအင်အာ်းစမံကိန်း် ကရ်း

ြေင််းကိိုစမံပါ

V30
https://www.youtube.com/watch?v=Efzos3dtP-o

BSBIND201 Work effectively in a business environment

BSBIND201 စ်းပာ်းကရ်းပတ်ဝန််းက င်တစ်ြေိုတင်ထက
ိ ရာက်စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
V31
https://www.youtube.com/watch?v=8Jh_EExJJ68

BSBINM202 Handle mail

BSBINM202 ပိခခင်
ို ို့ ေးကိက
ို ိိုငတ
် ယ်ပါ

V32
https://www.youtube.com/watch?v=DOWKo1Jg2-I
V33
https://www.youtube.com/watch?v=BzQ3NMC35OA

BSBINN502 Build and sustain an innovative work environment

BSBINN502 တထင်

န််းသစ်ကသာလိုပ်ငန််းြေင်ပတ် ၀ န််းက င်ကိိုတည်က

တည်တံြေ
ို့ ိိုငဖ် မကစပါ
V34
https://www.youtube.com/watch?v=gIGN1gFPP5Q

BSBITU111 Operate a personal digital device

BSBITU111 ကိယ
ို ်ကရ်းကိိုယ်တာဒစ်ဂ စ်တယ်ကိရယ
ိ ာကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V35
https://www.youtube.com/watch?v=g5jNt41mOzw

BSBITU112 Develop keyboard skills

BSBITU112 က်းဘိုတက
် ျွမ််းက င်မှုကိိုလုပ်ပါ
V36
https://www.youtube.com/watch?v=azKqiNpR2pk

BSBITU211 - Produce digital text documents

BSBITU211 - ဒဂ စ်တယ်စာရက်စာတမ််းမ ာ်းထိုတ်လိုပ်ရန်
V37
https://www.youtube.com/watch?v=PYyD24mYx4k

BSBITU212 Create and use spreadsheets.

ာက်ကရရှည်

BSBITU212 spreadsheets မ ာ်းကိိုြန်တ်းဖပ်းအသံ်းို ပ ပါ။
V38
https://www.youtube.com/watch?v=7Q2C9MB-YH4

BSBITU213 Use digital technologies to communicate remotely

BSBITU213 အကဝ်းမှ

က်သယ်နင
ိို ရ
် န်ဒစ်ဂ စ်တယ်နည််းပညာကိိုသ်းံို ပါ

V39
https://www.youtube.com/watch?v=CrL8lqJkvAE
V40
https://www.youtube.com/watch?v=70I8i6HGhNc

BSBITU304 - Produce spreadsheets.

BSBITU304 - စာရင််းဇယာ်းမ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ။
V41
https://www.youtube.com/watch?v=FqxuX0nbIjA

BSBITU306 – Design and produce business documents

BSBITU306 - စ်းပာ်းကရ်းစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုဒဇိိုင်း်
V42
https://vimeo.com/202854612
https://www.youtube.com/watch?v=JFU6or8MAKA

BSBITU307 Develop keyboarding speed and accuracy

BSBITU307 က်းဘိုတ် မန်နန
ှု ်း် နှငတ
ိ မှနက
် န်မှုလပ
ို ်ပါ
ို့် က
V43
https://www.youtube.com/watch?v=COUIwtRH_Rg

ထိုတ်လိုပ်ပါ

BSBITU309 - Produce desktop published documents

BSBITU309 - Desktop ထိုတ်ကဝကသာစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ
V44
https://www.youtube.com/watch?v=LU2wi-1dBdg

BSBITU311 Use simple relational databases

BSBITU311 ရိုေးရှငေး် လသာ relational databases ကိသ
ု ေးံု ပ
V45
https://www.youtube.com/watch?v=NvrpuBAMddw

BSBITU312 Create electronic presentations

BSBITU312 အလက်ထကရာနစ်တင် က်မှုမ ာ်းကိြ
ို န်တ်းပါ
V46
https://www.youtube.com/watch?v=DC6YLIUEd8k

BSBITU313 - Design And Produce Digital Text Documents

BSBITU313 - ဒဂ စ်တယ်စာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုဒဇိိုင်း်

ဖပ်းထိုတ်လိုပ်ပါ

https://vimeo.com/202333582

BSBITU314 Design and produce spreadsheets

BSBITU314 စာရင််းဇယာ်းဒဇိိုင်း် နှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း
ို့် တ
V47
https://www.youtube.com/watch?v=L7dHA_8GzKw

BSBITU401 Design and develop complex text documents

BSBITU401 ရှု ပ်လထေးလသာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုဒဇိုငေး် ဆပ

V48
https://www.youtube.com/watch?v=4YUcbfM-5E4
https://www.dailymotion.com/video/x4icyrm

BSBITU402 - Develop and use complex spreadsheets

BSBITU402 - ရှု ပ်ကထ်းကသာဇယာ်းကက်မ ာ်းကိိုတထင်အသံ်းို ပ ပါ
V49
https://www.youtube.com/watch?v=Yg1AT17lZMw?rel=0

BSBITU404 - Produce complex desktop published documents

BSBITU404 - ရှု ပ်ကထ်းကသာ desktop ထိုတ်ကဝထာ်းကသာစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ
V50
https://www.dailymotion.com/video/x46adfz
https://www.youtube.com/watch?v=i1lumY6BXeM

BSBLDR502 Lead and manage effective workplace relationships

BSBLDR502 ထိကရာက်ကသာလိုပ်ငန််းြေင်

က်

က
ံ ရ်းကိို ဦ်း က

ာင်စမံြေနြေ
် ို့ ပါ

V51
https://vimeo.com/335534756
https://www.youtube.com/watch?v=ODZHyQgnj3w

BSBLDR504 - Implement diversity in the workplace.

BSBLDR504 - အလုပ်ခင်၌မတကခပာေးမှုမျာေးကိအ
ု လကာင်အထည်လဖာ်ပ
V52
https://www.youtube.com/watch?v=dZc9KwJ6qFw

BSBLDR511 Develop and use emotional intelligence

BSBLDR511 စိတ်ြေံစာ်းမှု

ိုင
ိ ရ
် ာဉာဏ်ရည်ကြ
ိို ံွံ့ ဖြိ ်းဖပ်းအသံ်းို ပ ပါ

V53
https://www.youtube.com/watch?v=n9h8fG1DKhA

BSBLDR513 Communicate with influence

BSBLDR513 သဇာလမ််းမိို်းမှုနင
ှ ို့်

က်သယ်ပါ

V54
https://www.youtube.com/watch?v=eDjkLNi3pQc

BSBMED301 - Interpret and apply medical terminology appropriately

BSBMED301 - က

်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာကဝါဟာရမ ာ်းကိသ
ို ငက
ို့် လ ာ်စာအဓိပပာယ်ကကာက်ယူပါ

V55
https://www.youtube.com/watch?v=AsqgnL_S2ks

BSBMED302 Prepare and process medical accounts

BSBMED302 က

်းဘက်

ိုင
ိ ရ
် ာအကကာငမ
ို့် ာ်းကိို ပင်

V51
https://www.youtube.com/watch?v=GAOCDMbDvRQ

BSBMED303 - Maintain patient records

BSBMED303 - လူနာမှတ်တမ််းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V52
https://www.youtube.com/watch?v=APs23yxH5zc
V53
https://www.youtube.com/watch?v=s7hcDF8XiDA

င်ပါ

BSBMED304 - Assist in controlling stocks and supplies

BSBMED304 - စကတာန
ှ ပ
ိ ်း် ြေ ပ်ရန်ကူညသည်
ို့ င
ို့် စစည်း် မ ာ်းကိိုထန
V54
https://vimeo.com/136412311
https://www.youtube.com/watch?v=W92nRwpLUjU

BSBMED305 - Apply the principles of confidentiality, privacy and security within the medical
environment

BSBMED305 - က

်းကိုသမှုပတ်ဝန််းက င်တင်လ ိ ွံ့ ဝှက် ြေင််း၊ သ်းသနတ
် ို့ ည်ရှိမှု နှငလ
ို့် ံို ြေံ

ကရ်းစည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိိုလိိုကန
် ာပါ
V55
https://www.youtube.com/watch?v=a6lbYziw3fs

BSBMGT516 Facilitate continuous improvement

BSBMGT516 စဉ်

က်မ ပတ်တိို်းတက်မှုကိိုအကထာက်အကူ ပ သည်

V56
https://www.youtube.com/watch?v=I7O8DdcGVR4

BSBMGT517: Manage Operational Plan

BSBMGT517: လည်ပတ်လုပ်လဆာင်မှုအစ္အစ္ဥ်ကိိုစမံပါ
V57
https://www.youtube.com/watch?v=iCWdYULbeSY
V58
https://www.youtube.com/watch?v=KYgwCT2XZ9o

BSBPMG522 Undertake project work

BSBPMG522 စမံကိန်း် လိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုက

ာင်ရက်ပါ

V59
https://www.youtube.com/watch?v=KDbi0FPDjac
V60
https://www.youtube.com/watch?v=rRGYd6M1Ax8

BSBRES401 : Analyse and present research

BSBRES401: ြေ ြေမ််းစိတ် ြာ ြေင််းနှငလ
ို တသန
ို့် က်ရှိသက
V61
https://www.youtube.com/watch?v=n7cF0aYgv_0

BSBRSK501 Manage Risk

BSBRSK501 အနတရာယ်အလာေးအလာရှိန္င
ို မ
် န္
ှု င
ှ ပ
်ေ့ တ်သက်၍စမံရန်
V62
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_XEhexcDw

BSBSMB401 Establish legal and risk management requirements of small business

BSBSMB401
အကသ်းစာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအတက်ဥပကဒကရ်းရာနှငအ
် ို့ မှု
ို့် နတရာယ်စမံြေနြေ
မ ာ်းကိိုြေ မှတ်ပါ
V63
https://www.youtube.com/watch?v=1k0qNk_AwR0

BSBSMB403 - Market the small business
BSBSMB403 - စ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းငယ်ကိိုကစ ်းကက်တင်ပါ
V54
https://www.youtube.com/watch?v=EzmPphavUWI

BSBSMB404 Undertake small business planning
V55

ိုင
ိ ရ
် ာလိိုအပ်ြေ က်

https://www.youtube.com/watch?v=CMC7dIxlQIA

BSBSMB412 - Introduce cloud computing into business operations

BSBSMB404 အလသေးစ္ာေးစ္ေးပာေးလရေးစ္မံကိနေး် လရေးဆခခင်ေး
V56
https://www.youtube.com/watch?v=Fgk6Jn00s2k

BSBSUS201 Participate in environmentally sustainable work practices

BSBSUS201 ပတ် ၀ န််းက င်ကရရှညတ
် ည်တံြေ
ို့ ိိုငဖ် မကသာလိုပ်ငန််းြေင်က ငစ
ို့် ဉ်မ ာ်းတင်ပါ၀င်ပါ
V57
https://www.youtube.com/watch?v=DeFrL76SsbI
https://vimeo.com/136473200

BSBSUS401 Implement and monitor environmentally sustainable work practices

BSBSUS401 ပတ် ၀ န််းက င်ကရရှညတ
် ည်တြေ
ံို့ ိိုငဖ် မကသာလိုပ်ငန််းြေင်က ငထ
ို့် ်းံို မ ာ်းကိို
အကကာင်အထည်ကြာ်ရန်နင
ှ က
် စ်က
ို့် စာင ို့် ကညို့စ

်းရန်

V58
https://www.youtube.com/watch?v=te_GWwK7R8w

BSBSUS501 Develop workplace policy and procedures for sustainability

BSBSUS501 ကရရှညတ
် ည်တမ
ံို့ ှုအတက်လိုပ်ငန််းြေင်ကပေါ်လစနှငလ
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုကရ်း
V59
https://www.youtube.com/watch?v=Upsj3Adr4lU

BSBUS401: Implement and monitor environmentally sustainable work practices

ပါ

BSBUS401: သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်လရရှည်တည်တခ
ံေ့ င
ို ဖ် မလသာအလုပ် အလလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးကို
အလကာင်အထည်လဖာ်ရန်န္င
ှ လ
ေ့် စ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်

V60
https://vimeo.com/157062476
https://www.youtube.com/watch?v=TNPgQFOoZkU

BSBWHS201 - Contribute to health and safety of self and others

BSBWHS201 - မိမိကယ
ိို ်ကိိုနင
ှ အ
ို့် ြော်းသူမ ာ်း၏က န််းမာကရ်း နှငလ
ို့် ံို ြေံ ကရ်းကိို အကထာက်
အကူ ပ သည်
V61
https://www.youtube.com/watch?v=Fcst9n5bgh4
https://vimeo.com/113993419

BSBWHS304 - Participate effectively in WHS communication and consultation processes

BSBWHS304 - WHS

က်သယ်ကရ်းနှငတ
ိို ပ
် င်က
ို့် င

်းကန်းမှုလိုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းတင်ထက
ိ ရာက်စာပါ

၀င်ပါ
V62
https://www.youtube.com/watch?v=7OaLbST0SiI

BSBWHS401 - Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet
legislative requirements.

BSBWHS401 - ဥပကဒ ပ ကရ်းလိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းနှငက
ိို ်ညရန် WHS ၏မူဝါဒမ ာ်း၊
ို့် က
လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းနှငအ
ှ က
် စ်က
ို့် စအစဉ်မ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ရန်နင
ို့် စာင ို့် ကညို့စ

်းရန်။

V63
https://www.youtube.com/watch?v=RX3FCxcP5FU

BSBWHS501. Ensure a safe workplace. Maintain a safe workplace. Regulations support WHS
legislation by stating requirements, duties and procedures

BSBWHS501 လံို ြေံ တအ
ို့ လိုပ်ြေင်ကိိုကသြေ ာစစ်က

်းပါ။ လံို ြေံ ကသာအလိုပ်ြေင်ကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ။

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းသည်လိိုအပ်ြေ က်မ ာ်း၊တာဝန်မ ာ်းနှငလ
ို့် ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိိုကြာ် ပ ြေင််း
ြင ို့် WHS ဥပကဒကိိုကထာက်ြေံသည်
V64
https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM

BSBWOR202 - Organise and complete daily work activities

BSBWOR202 - ကနစဉ်လို
ပ်ငန််းက
ို့

ာင်တာမ ာ်းကိစ
ို ိုစည််းဖပ်းဖပ်းကအာင်လိုပ်ပါ

V65
https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI

BSBWOR203 - Work effectively with others

BSBWOR203 - အ ြော်းသူမ ာ်းနှငထ
ိ ရာက်စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
ို့် က
V66
https://www.youtube.com/watch?v=N5--cH4OIiY
V67
https://www.youtube.com/watch?v=BTWnBQjvLm0

BSBWOR204 - Use business technology, Updated to meet Standards for Training Packages

BSBWOR204 - သင်တန််းအစအစဉ်မ ာ်းအတက်စြေ
ံ ိနစ
် ံညန််းမ ာ်း နှငက
ို့် ိိုက်ညရန် အ

င ို့် မင ို့်

ထာ်းကသာစ်းပာ်းကရ်းနည််းပညာကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V68
https://www.youtube.com/watch?v=D0vjA1KPG_k

BSBWOR301 - Organise personal work priorities and development

BSBWOR301 - ကိိုယ်ကရ်းကိိုယ်တာအလိုပ် ဦ်း စာ်းကပ်းနှငြ
ိို ည််းရံို်းပါ
ို့် ံွံ့ ဖြိ ်းတိို်းတက်မှုကစ

V69
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Ga9TRu-ck

BSBWOR501 Manage personal work priorities and professional development

BSBWOR501 ကိိုယ်ကရ်းကိိုယ်တာအလိုပ် ဦ်း စာ်းကပ်းမှုမ ာ်းနှငက
ို့် ျွမ််းက င် မှု
တိို်းတက်မှုမ ာ်းကိိုစမံပါ
V70
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Ga9TRu-ck

BSBWOR502 Lead and manage team effectiveness

BSBWOR502 အဖွံ့၏ထိလရာက်မှုကို ဦေး လဆာင်စ္မံပ
V71
https://www.youtube.com/watch?v=IPIoSib28x8

BSBWRK520 Manage employee relations

BSBWRK520 ဝန်ထမ််း

က်

က
ံ ရ်းကိိုစမံပါ

V72
https://www.youtube.com/watch?v=w0AjN22SMlc

BSBWRT301 Write simple documents.

BSBWRT301 ရိို်းရှင်း် ကသာစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိက
ို ရ်းပါ။
V73
https://www.youtube.com/watch?v=HF8i4EOgWVw

BSBWRT401. Write complex documents

BSBWRT401 ။ ရှု ပ်ကထ်းကသာစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုကရ်းပါ
V74

ိုင
ိ ရ
် ာ

https://www.youtube.com/watch?v=c0mpvybrq4c

CPPREP3001 - Comply with ethical practice in real estate

CPPREP3001 - အိမ် ြေံက မ

ိုင
ိ ရ
် ာက ငဝ
ို့် တ်

ိုင
ိ ရ
် ာက ငထ
် ာပါ
ို့် ်းံို ကိိုလိိုကန

V75
https://www.youtube.com/watch?v=9ZjpSgGq-fU

CPPREP3002 - Communicate effectively to support customer service in real estate

CPPREP3002 - အိမ်ခခံလခမရှိလဖာက်သည်မျာေး ၀ န်လဆာင်မှုကို လထာက်ပံေ့ရန် ထိလရာက်စ္ာ
ဆက်သယ်ပ
V76
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6KPcBXCWo

CPPREP3003 - Access and process property information in real estate.

CPPREP3003 - အိမ် ြေံက မရှိအမ
ိ ် ြေံက မ

ိုင
ိ ရ
် ာသတင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုရယူသ်းံို စ ြေင််း။

V77
https://www.youtube.com/watch?v=jyze_lz6uDw

CPPREP3102 Assist in listing and marketing properties for sale

CPPREP3102 ကရာင််းရန်အမ
ိ ် ြေံက မကရာင််းဝယ်မှုစာရင််းနှငက
ို့် ရာင််း ၀ယ် ြေင််းတင်ကူညသည်
V78
https://www.youtube.com/watch?v=on9Lndd6OXw

CPPREP3104 Assist with maintaining and protecting condition of managed properties

CPPREP3104
စမံြေနြေ
် ို့ ထာ်းကသာဂိုဏသ
် တတိမ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းရန်နင
ှ က
်ို့ ာကယ်ရန်ကူညသည်

V79
https://www.youtube.com/watch?v=gUs0oA37CH0

CPPREP4004 - Establish marketing and communication profiles in real estate

CPPREP4004 - အိမ် ြေံက မက ်းကက်တင်ကစ ်းကက်ရှာကြကရ်းနှင ို့်

က်သယ်ကရ်း

ိုင
ိ ရ
် ာ

အြေ က်အလက်မ ာ်းကိတ
ို ည်ကထာင်ပါ
V79
https://www.youtube.com/watch?v=gsRErfRop9U
V80
https://www.youtube.com/watch?v=unEBrny1dJE

CPPREP4005 Prepare to work with real estate trust accounts

CPPREP4005 အိမ် ြေံက မယံို ကည်မှုအကကာငမ
်ို့ ာ်းနှငအ
်ို့ လိုပ်လိုပ်ရန် ပင်

င်ပါ

V81
https://www.youtube.com/watch?v=zTZzPZbZVio

FNS30317 - Certificate III in Accounts Administration
V82
https://www.youtube.com/watch?v=fwvBv9jo4Jc

FNS40217 - Certificate IV in Accounting and Bookkeeping
V83
https://www.youtube.com/watch?v=seHQ8ypeLLk
V84
https://www.youtube.com/watch?v=9t0NE4O2aU4

FNSACC304 Conduct business activities using a computerised accounting system

FNSACC304 ကန်ပ ျူတာစာရင််းကိိုငစ
် နစ် ြငစ
ို့် ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုက
V85

ာင်ရက်ပါ

https://www.youtube.com/watch?v=mn8BcMI_lHc

FNSACC313 Perform financial calculation

FNSACC313 ဘဏ္ဍာကရ်းတက်ြေ က်မှုကလ
ိို ိုပ်က

ာင်ပါ

V86
https://www.youtube.com/watch?v=2GRiwKC6K-k

FNSACC405 Maintain Inventory Records.

FNSACC405 ဉ စ္စာပစ္စည်ေးမျာေးစာရင််းမှတတ
် မ််း ကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ။
V87
https://www.youtube.com/watch?v=mu80i6ldjro

FNSACC408 - Work effectively in the accounting and bookkeeping industry

FNSACC408 - စာရင််းကိိုငန
် င
ှ စ
် ိုပ်ငန််းမ ာ်းတင်ထက
ိ ရာက်စာလိုပ်ကိိုငပ
် ါ
ို့် ာရင််းကိိုငလ

V88
https://www.youtube.com/watch?v=CVHBqnqbUxA

FNSACC412 Prepare operational budgets

FNSACC412 လိုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု

ိုင
ိ ရ
် ာဘတ်ဂ က်ကိို ပင်

င်ပါ

V89
https://www.youtube.com/watch?v=TEgOzU0ZsY4

FNSACC416 - Set up and operate a computerised accounting system

FNSACC416 - ကန်ပ ျူတာစာရင််းကိိုငစ
် နစ်ကိိုတည်က
V90
https://www.youtube.com/watch?v=4Z7Hyw1AhCg

ာက်ဖပ်းလည်ပတ်ပါ

FNSACC511 - Provide financial and business performance information (Release 1). Summary.
Usage recommendation: Current.

FNSACC511 - လက်ရှိ ဘဏ္ဍာကရ်း န္ှငစ္
ိ ရ
် ာသတင်ေး အချက်အလက်
ေ့် ေးပာေးလရေးစ္မ်ေးလဆာင်ရည်ဆုင
မျာေးကိုခဖနလ
် ေ့ ဝပ ။ အကျဉ်ေးချ ပ်အသံေးု ခပ မှုလထာက်ခံချက်:
V91

https://www.youtube.com/watch?v=f-N2hVWvzaM

FNSACC512 - Prepare tax documentation for individuals

FNSACC512 - တစ် ဦ်း ြေ င််းစအတက်အြေန်စာရက်စာတမ််းမ ာ်း ပင်

င်ပါ

V92
https://www.youtube.com/watch?v=iMxk5ypMhTQ

FNSACC513 Manage budgets and forecasts

FNSACC513 ဘတ်ဂ က်မ ာ်းနှငြေ
် ို့ ှန်း် ြေ က်မ ာ်းကိစ
ို မံပါ
ို့် နမ
V93
https://www.youtube.com/watch?v=tw1sNNH4zgI

FNSACC514 - Prepare financial reports for corporate entities

FNSACC514 - ကကာ်ပိိုရတ
ိ ်အြွံ့အစည််းမ ာ်းအတက် ဘဏ္ဍာကရ်း
V94
https://www.youtube.com/watch?v=195bg9zU_C0
V95
https://www.youtube.com/watch?v=6lF42cmEI_Q

ိုင
ိ ရ
် ာအစရင်ြေံစာမ ာ်းကိို ပင်

င်

FNSACC516 - Implement and maintain internal control procedures

FNSACC516 - အတင််းပိိုင်း် ထိန်း် ြေ ပ်မှုလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိို အကကာင်အထည်ကြာ်
ရန်နင
ှ ထ
ိ ်း် သိမ််းရန်
ို့် န
V96
https://www.youtube.com/watch?v=fnMSKzDr2tM

FNSACC517 - Provide management accounting information

FNSACC517 - စမံြေနြေ
် ို့ မှုစာရင််းအင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုကြာ် ပပါ
V97
https://www.youtube.com/watch?v=70h_MSyLVbs

FNSACC601 - Prepare and administer tax documentation for legal entities

FNSACC601 - တရာ်း ၀ င်အြွံ့အစည််းမ ာ်းအတက်အြေန်စာရက်စာတမ််းမ ာ်း ပင်
ြေင််းနှငစ
ို့် မံ ြေင််း
V98
https://www.youtube.com/watch?v=4Umb7gPLex8

FNSACM301 - Administer financial accounts.

FNSACM301 - ဘဏ္ဍာလရေးအလကာငမ
် ေ့ ပ
ေ့် ျာေးကိုစ္မံခနခ
V99
https://www.youtube.com/watch?v=mq6KNVeTE3A

FNSACM302 Prepare, match and process receipts

FNSACM302 လက်ြေံ ြတ်ပိိုင်း် မ ာ်းကိို ပင်

င်၊

V100
https://www.youtube.com/watch?v=J2hRctl03UM

င်

https://tv.xero.com/detail/video/5127841344001/entering-invoices-and-receipts-side-by-side-inxero

FNSACM303 Process payment documentation

FNSACM303 လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်လငလပေးလချမှုစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေး
V101
https://www.youtube.com/watch?v=o5CIvxLHOfc
V102
https://www.youtube.com/watch?v=Rc_cJz7qEkE
V103
https://www.youtube.com/watch?v=GcM8HNVBc78

FNSINC301 Work effectively in the financial services industry.

FNSINC301 ဘဏ္ဍာကရ်းဝန်က

ာင်မှုလိုပ်ငန််းတင်ထထ
ိ က
ိ ရာက်ကရာက်လိုပ်က

ာင်ပါ။

V104
https://vimeo.com/114312901
https://www.youtube.com/watch?v=gXO5G6l-Qxw

FNSTPB401 Complete business activity and instalment activity statements.

FNSTPB401 ဖပ်း ပညို့စ
် ံိုကသာစ်းပာ်းကရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုနင
ှ အ
ို့် ရစ်က လိုပ်က
ရာထိုတ် ပန်ြေ က်မ ာ်း။
V105
https://www.youtube.com/watch?v=P_WuhylphBw
V106
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-FdmXZ_00
V107
https://www.youtube.com/watch?v=YwvJYi_r-Fc

FNSTPB402 Establish and Maintain Payroll Systems

FNSTPB402 လစာစနစ်မ ာ်းကိိုတည် ကထာင်၍ ထိန်း် သိမ််းထာ်းပါ

ာင်မှု

ိုင
ိ ်

V108
https://www.youtube.com/watch?v=NxBS0u8QO4o
V109
https://www.youtube.com/watch?v=fZubSAwEAqo
V110
https://www.youtube.com/watch?v=subOeefxzss

FNSTPB503 - Apply legal principles in contract and consumer law

FNSTPB503 - စာြေ ပ်နင
ှ စ
ို ငသ
ို့် ာ်းသံ်းို သူဥပကဒတင်ဥပကဒကရ်းရာမူမ ာ်းကိက
ို့် ်းံို ပါ
V111
https://www.youtube.com/watch?v=-oR2JZMQvN8
V112
https://www.youtube.com/watch?v=Ybsg5dIBmZk

FNSTPB504 - Apply legal principles in corporations and trust law

FNSTPB504 - ဥပကဒစည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကိက
ို ကာ်ပိိုကရ်း ရှင်း် မ ာ်းနှင ို့် ယံို ကည်မှု
ဥပကဒတင်အသံ်းို ပ ပါ
V113
https://www.youtube.com/watch?v=YzHFKZce64o

FNSTPB505 - Apply legal principles in property law.

FNSTPB505 - ပစစည်း် ဥစစာပိိုင ်

ိုင
ိ မ
် ှုဥပကဒတင်ဥပကဒကရ်းရာမူမ ာ်းကိက
ို ငသ
ို့် ်းံို ပါ။

V114
https://www.youtube.com/watch?v=tzUnBCTHbU8
V115
https://www.youtube.com/watch?v=WSNTJ8Lh6A4

ICT30118 - Certificate III in Information, Digital Media and Technology
V116
https://www.youtube.com/watch?v=9ef34zOHTtk
V117

https://www.youtube.com/watch?v=nnzK-AG8W7Y
ICT40118 Certificate IV in Information Technology
V118
https://www.youtube.com/watch?v=1CTmHD4pMl4

ICT40518 - Certificate IV in Programming
V119
https://www.youtube.com/watch?v=lJnvq0A_7WQ

ICT50118 - Diploma of Information Technology
V120
https://www.youtube.com/watch?v=Ej2sZj8_Y5g

ICT50418 - Diploma of Information Technology Networking
V121
https://www.youtube.com/watch?v=m9W6xIqF-cI

ICT50718 - Diploma of Software Development
V122
https://www.youtube.com/watch?v=KwxnmeJsiQQ
V123
https://www.youtube.com/watch?v=pquPUX1EihM

ICTICT202 Work and communicate effectively in an ICT environment

ICTICT202 ICT ပတ်ဝန််းက င်တင်ထထ
ိ က
ိ ရာက်ကရာက်အလိုပ်လိုပ်ရန်နင
ှ ်ို့
V124
https://www.youtube.com/watch?v=7zMNjraEMvY

ICTICT203 Operate application software packages
V125

ICTICT203 လလ ာက်လာလဆာဝ
ေ့ လ် Package မျာေးကိုလည်ပတ်ပ
https://www.youtube.com/watch?v=t4JVAWopyqs

က်သယ်ပါ

ICTICT301 Create user documentation

ICTICT301 အသံေးု ခပ သစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိဖ
ု န်တေးပ
V126
https://www.youtube.com/watch?v=pFMAjtMa2Jg

ICTICT302 Install and optimise operating system software

ICTICT302 လည်ပတ်မှုစနစ်က

ာဝ
ို့ လ်ကိိုတပ်

င်ဖပ်းပိိုကကာင််းကအာင်လိုပ်ပါ

V127
https://www.youtube.com/watch?v=Ee_-bLAuwy0

ICTICT303 Connect internal hardware components

ICTICT303 အတင််းပိိုင်း် ဟာဒ
် အစိတ်အပိိုင်း် မ ာ်းကိိုြေ ိတ်
ို့ ဝ

က်

V128
https://www.youtube.com/watch?v=yRmPTbGBqVI

ICTICT304 Implement system software change

ICTICT304 စနစ်က

ာဝ
ို့ လ်က ပာင််းလမှုကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ပါ

V129
https://www.youtube.com/watch?v=Ix1Pi8qjoz4

ICTICT307 - Customise packaged software applications for clients

ICTICT307 သံ်းို စသူမ ာ်းအတက်ထပ
ို ်ပ်းိို ထာ်းကသာက

ာဝ
ို့ လ်အပလကက်းရှင်း် မ ာ်းကိိုစိတ်ကကိ က် ပ လိုပ်ပါ

V130
https://www.youtube.com/watch?v=ddU7A2ULZNg

ICTICT308 - Use advanced features of computer applications
V131
https://www.youtube.com/watch?v=wZDBW8fSNMQ

ICTICT401 - Determine and confirm client business requirements
V132
https://www.youtube.com/watch?v=IxTbmzuLISA

ICTICT409 - Develop macros and templates for clients using standard products
V133
https://www.youtube.com/watch?v=6sln8c3ZsgA
V134
https://www.youtube.com/watch?v=1HK_HrxUnKw
V135
https://www.youtube.com/watch?v=8RnOrEbOyR4
V136
https://www.youtube.com/watch?v=oUdZiuXxaJ8
V137
https://www.youtube.com/watch?v=E1XWnJVb858
V138
https://www.youtube.com/watch?v=qZlQtw2AZbw
V139
https://www.youtube.com/watch?v=1PUu4D0HZGc
V140
https://www.youtube.com/watch?v=e9hUUwIvjUQ

https://support.office.com/en-us/article/video-work-with-macros-654cc76b-1c9c-4632-89e167230322e92f

ICTICT418 Contribute to copyright, ethics and privacy in an ICT environment.

ICTICT418 အိင
ို စ
် တပတ်ဝန််းက င်တင်မူပိိုငြေ
် င၊ို့် က င ို့် ၀ တ်နင
ှ ို့် privacy ကိိုအကထာက် အကူ
ပ သည်။
V141
https://www.youtube.com/watch?v=FKGN7SX8Vhk

ICTICT424 Address cyber security requirements

ICTICT424

ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းလိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းကိိုက ြရှင်း် ပါ

V142
https://www.youtube.com/watch?v=cwQlRIpaLLo

ICTICT425 - Implement WHS, environmental sustainability and anti-discrimination practices in an
ICT workplace

ICTICT425 - WHS၊ ပတ်ဝန််းက င်

ိုင
ိ ရ
် ာကရရှညတ
် ည်တမ
ံို့ ှုနင
ှ ြေ
ို့် ြော်း

က်

မ
ံ ှုကိို ICT

လိုပ်ငန််းြေင်၌အကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V143
https://www.youtube.com/watch?v=T8qGO7XQ0Uw

ICTICT426 - Identify and evaluate emerging technologies and practices

ICTICT426 - ထန််းသစ်စနည််းပညာမ ာ်းနှငအ
ို အ
် က ြတ်ပါ
ို့် ကလို့အက ငမ
ို့် ာ်းကိိုကြာ်ထတ
V144
https://www.youtube.com/watch?v=2O9CksV8kXw

ICTICT509 - Gather data to identify business requirements
V145
https://www.youtube.com/watch?v=WtFGPDqfOgE
V146
https://www.youtube.com/watch?v=KKUXMghMy9M

ICTICT517 Match ICT needs with the strategic direction of the organisation

ICTICT517 ICT လိအ
ို ပ်ြေ က်မ ာ်းကိိုအြွံ့အစည််း၏မဟာေ ျူဟာ ဦ်း တည်ြေ က်နင
ှ က
ိို ်ညပါ
ို့် က
V147
https://www.youtube.com/watch?v=IpqL44sN0LU
V148
https://www.youtube.com/watch?v=UbaoJZbDW-I

ICTNWK301 Provide network systems administration.

ICTNWK301 ကန်ယက်စနစ်မ ာ်းကိိုစမံအိုပ်ြေ ပ်ရန်။
V149
https://www.youtube.com/watch?v=VcOAFQmYi0Y

ICTNWK302 Determine and action network problems

ICTNWK302 ကန်ယက် ပဿနာမ ာ်းကိို

ို်းံ ြတ်ဖပ်းလိုပ်က

ာင်ပါ

V150
https://www.youtube.com/watch?v=b-hXJ5xxk-M
V151
https://www.youtube.com/watch?v=9k7AcpWaeoc
V152
https://www.youtube.com/watch?v=bcMPKi1PZ-I

ICTNWK304 Administer network peripherals

ICTNWK304 ကန်ယက်အရံပစစည်း် မ ာ်းကိိုစမံပါ
V153
https://www.youtube.com/watch?v=eMamgWllRFY

ICTNWK305 Install and manage network protocols

ICTNWK305 ကန်ယက်ပရိိုတိိုကကာမ ာ်းကိိုတပ်

င်ဖပ်းစမံပါ

V154
https://www.youtube.com/watch?v=-oWlS66__Qo
V155
https://www.youtube.com/watch?v=8-NYkGQqskc

ICTNWK404 - Install, operate and troubleshoot a small enterprise branch network

ICTNWK404 - ကသ်းငယ်ကသာလိုပ်ငန််းဌာနြေကန်ယက်ကိိုတပ်

င် ြေင််း၊ လည်ပတ် ြေင််း

နှင ို့် ပဿနာရှာ ြေင််း
V156
https://site-1586.bcvp0rtal.com/detail/videos/enterprise-networks/video/5989681079001/idcpresents-sd-wan-and-the-convergence-of-branch-networks?autoStart=true
https://www.youtube.com/watch?v=wZWVVKnFxIk

ICTNWK405 Build a small wireless local area network.

ICTNWK405 ကသ်းငယ်ကသာကကိ ်းမို့ဧရိယာကန်ယက်တစ်ြေိုတည်က

ာက်ပါ။

V157
https://www.youtube.com/watch?v=WcMoZ2VUyfU

ICTNWK408 Configure a desktop environment

ICTNWK408 Desktop environment ကိို configure လိုပ်ပါ
V158
https://www.youtube.com/watch?v=P4IV5BYPiPs

ICTNWK409 - Create scripts for networking.

ICTNWK409 - ကန်ယက်ြေ ိတ်

က်မှုအတက် script မ ာ်းကိြ
ို န်တ်းပါ

V159
https://www.youtube.com/watch?v=jq_ADS3B1BU

ICTNWK410 Install hardware to a network

ICTNWK410 ဟာဒ
် အာ်းကန်ယက်သတပ်
ိို ို့
ို့ ဝ

င်ပါ

V160
https://www.youtube.com/watch?v=TNpEIqq77Fk

ICTNWK411 - Deploy software to networked computers

ICTNWK411 - ကန်ယက်ြေ ိတ်

က်ထာ်းကသာကန်ပ ျူတာမ ာ်းသိို software
ထညို့သ
် င််းပါ
ို့

V161
https://www.youtube.com/watch?v=fT4SWKAXkXI

ICTNWK412 Create network documentation

ICTNWK412 ကန်ယက်စာရက်စာတမ််းမ ာ်းြန်တ်းပါ
V162
https://www.youtube.com/watch?v=RyotYh0zz58

ICTNWK420 Install and configure virtual machines

ICTNWK420 virtual machine မ ာ်းကိိုတပ်

င်ဖပ်း configure လိုပ်ပါ

V163
https://www.youtube.com/watch?v=jyi-NuqiLr0

ICTPRG301 Apply introductory programming techniques.

ICTPRG301 နိဒါန််းပရိိုဂရမ််းမင််းနည််းစနစ်ကိိုသ်းံို ပါ။
V164
https://www.youtube.com/watch?v=lJnvq0A_7WQ

ICTPRG405 Automate processes

ICTPRG405 ြစ်စဉ်မ ာ်းကိိုအလိိုအကလ ာက်ခပ ပ ။
V165
https://www.youtube.com/watch?v=FFKHSRdTTj8

ICTPRG407 Write script for software applications.

ICTPRG407 က

ာြ
ို့ ်ဝ application မ ာ်းအတက် script ကိိုကရ်းပါ။

V166
https://www.youtube.com/watch?v=XSPZ9acPa-o

ICTPRG414 Apply introductory programming skills in another language

ICTPRG414 မိတ်

က်ပရိိုဂရမ််းမင််းစမ််းရည်ကိိုအ ြော်းဘာသာစကာ်း ြငက
ို့် ငသ
ို့် ်းံို ပါ

V167
https://www.youtube.com/watch?v=eycsEPlnDjs

ICTSAS303 - Care for computer hardware.

ICTSAS303 - ကန်ပ ျူတာစက်ပစစည်း် မ ာ်းကိိုဂရိုစက
ိို ်ပါ။
V168
https://www.youtube.com/watch?v=ctAVC2JwEwI

ICTSAS304 Provide basic system administration.

ICTSAS304 အက ြေြေံစနစ်အိုပ်ြေ ပ်မှုကပ်း။
V169
https://www.youtube.com/watch?v=1DvTwuByjo0

ICTSAS305 - Provide ICT advice to clients

ICTSAS305 - ကြာက်သည်မ ာ်းကိို ICT အ ကံဥာဏ်ကပ်းရန်
V170
https://www.youtube.com/watch?v=iNUtzry0znI

ICTSAS306 Maintain equipment and software

ICTSAS306 ပစစည်း် ကိရယ
ိ ာမ ာ်းနှငက
ို့်

ာြ
ို န
ိ ်း် သိမ််းပါ
ို့ ်ဝမ ာ်းကိထ

V171
https://www.youtube.com/watch?v=arLFDbeHqj8

ICTSAS307 Install, configure and secure a small office or home office network

ICTSAS307 ရံုေးငယ် (သိ)ု ေ့ အိမ်ရု ေးံ ကန်ယက်လသေးလသေးလလေးကိုထညေ့သ
် င်ေးတပ်ဆင်။ ခပ ခပင်ပ
V172
https://www.youtube.com/watch?v=q6R5fLTifso

ICTSAS308. Run standard diagnostic tests

ICTSAS308 စံအခပစ္်ရှာကြစမ််းသပ်မှုကိိုလုပ်ပ
V173
https://www.youtube.com/watch?v=l0JIzuQPZnU

ICTSAS410 - Identify and resolve client ICT problems.

ICTSAS410 - သံ်းို စသူ၏အိိုငစ
် တ ပဿနာမ ာ်းကိိုကြာ်ထတ
ို ်က ြရှင်း် ပါ။
V174
https://www.youtube.com/watch?v=u7YqL7rTR4E

ICTWEB201 - Use social media tools for collaboration and engagement

ICTWEB201 - ပူ်းကပါင််း ြေင််းနှငထ
ိ တွံ့
ို့် က

က်

ံ ြေင််းအတက်

ိုရ
ိ ှယ်မဒယာကိရိယာမ ာ်းကိိုသ်းံို ပါ

V175
https://www.youtube.com/watch?v=1gyTUHP6ne8

ICTWEB303 - Produce digital images for the web,

ICTWEB303 - ဝက်ဘအ
် တက်ဒစ်ဂ စ်တယ်ပံိုရိပ်မ ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ် ြေင််း၊
V180

https://goboardmaker.com/blogs/videos/using-digital-images-in-boardmaker-online
https://www.youtube.com/watch?v=Yj5Qlc9tQ9s

ICTWEB431 Create and style simple markup language documents.

ICTWEB431 ရိို်းရှင်း် ကသာ markup ဘာသာစကာ်းစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိို ြန်တ်း၍ ပံိုစံ ပ ပါ။
V181
https://www.youtube.com/watch?v=AcyOwAZq2c8

ICTWEB507 - Customise a complex ICT content management system

ICTWEB507 - ရှု ပ်ကထ်းကသာအိိုငစ
် တအက ကာင််းအရာစမံြေနြေ
် ို့ မှုစနစ်ကိိုစတ
ိ ်ကကိ က် ပ လိုပ်ပါ
V181
https://www.youtube.com/watch?v=-C7lSOVLhQs
V182
https://www.youtube.com/watch?v=5WJdlbFAOvg
V183
https://www.youtube.com/watch?v=SLxNLXA0jrs
V184
https://www.youtube.com/watch?v=QcC-AF4tkD0

RIICOM301D Communicate Information

RIICOM301D သတင််းအြေ က်အလက်

က်သယ်ပါ

V185
https://www.youtube.com/watch?v=zkAr7P1S-c8

TAESS00014 - Enterprise Trainer-Presenting Skill Set
V186
https://www.youtube.com/watch?v=opqtFOO3dl0

VU21988 - Utilise basic network concepts and protocols required in cyber security

VU21988 -

ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းအတက်လိိုအပ်ကသာအက ြေြေံကန်ယက်သကဘာတရာ်းမ ာ်းနှင ို့်

protocol မ ာ်းကိိုအသံ်းို ြေ ပါ
V187
https://www.youtube.com/watch?v=OLRDsgg9mPw

VU21989 - Test concepts and procedures for cyber security.

VU21989 - ဆိုက်ဘာလံုခခံ လရေးအတက်သလဘာတရာေးမျာေးန္ှငလ
ေ့် ုပ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုစ္မ်ေးသပ်ပ ။
V188
https://www.youtube.com/watch?v=CktYFft7K8Q

VU21990 - Recognise the need for cyber security in an organisation

VU21990 - အြွံ့အစည််းတစ်ြေိုတင် ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းလိိုအပ်က ကာင််းအသိအမှတ် ပ ပါ
V189
https://www.youtube.com/watch?v=z5nc9MDbvkw

VU21991 - Implement network security infrastructure for an organisation

VU21991 - အြွံ့အစည််းတစ်ြေိုအတက်ကန်ယက်လံို ြေံ ကရ်းအ က ြေြေံအက
အကကာင်အထည်ကြာ်ပါ
V190
https://www.youtube.com/watch?v=6Jubl1UnJTE
VU21992 - Develop a cyber security industry project

VU21992 -

ိုက
ိ ်ဘာလံို ြေံ ကရ်းစက်မှုလိုပ်ငန််းစမံကန
ိ ်း် ကိိုတထင်ပါ

V191
https://www.youtube.com/watch?v=hxpuYtMQgf0

ာက်အအံို ကိို

VU21993. Secure a networked personal computer

VU21993 ကန်ယက်ြေ ိတ်

က်ထာ်းကသာကိိုယ်ပိိုငက
် န်ပ ျူတာကိိုလံို ြေံ ကအာင်ထာ်းပါ

V192
https://www.khanacademy.org/partner-content/nova/nova-labs-topic/cyber/v/cybersecurity-101
https://www.youtube.com/watch?v=_WHynHcXm7c

VU21994 Perform basic cyber security data analysis

VU21994 အလခခခံဆုက
ိ ်ဘာလံုခခံ လရေးအချက်အလက်မျာေးကိုခခခမ်ေးစ္ိတ်ခဖာပ
V193
https://www.youtube.com/watch?v=OyxtWJ2r35k
V194
https://www.youtube.com/watch?v=nL-09yTyCXU

VU21995 Manage the security infrastructure for the organisation

VU21995 အြွံ့အစည််းအတက်လံို ြေံ ကရ်းအက ြေြေံအက

ာက်အအံိုမ ာ်းကိိုစမံပါ

V195
https://www.youtube.com/watch?v=7H4w3yqHBcQ
V196
https://www.youtube.com/watch?v=YYqZ6dW3qKI

VU21997 - Expose website security vulnerabilities.

VU21997 - ကန်ရက်စာမ က်နာှ ရလံ
ို ်ပါ။
ို့ ို ြေံ ကရ်းအာ်းနည််းြေ က်ကတကိိုကြာ်ထတ
V197
https://www.youtube.com/watch?v=av1-lFtcoI4
V198
https://www.youtube.com/watch?v=O4brSJQX2EY
V199

https://www.youtube.com/watch?v=_xtXBnmmXcU
V200
https://www.youtube.com/watch?v=sY7pUJU8a7U

Study Area 9-Hospitality and Tourism Studies
•

Form 140 Diploma in Tourism Management

•

Certificate in Work Practice

•

FBP20217 - Certificate II in Baking

•

SHB30115 - Certificate III in Beauty Services

•

SHB30416 Certificate III in Hairdressing.

•

SHB60118 - Advanced Diploma of Intense Pulsed Light and Laser for Hair Reduction

•

SIT20316 - Certificate II in Hospitality

•

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

ENGLISH

MYANMAR

NSW Liquor
Licensee Course.
Course Code: 900163121.

NSW အရက်လိိုငစ
် င်ရရှသ
ိ သ
ူ င်တန််း။ သင်တန််းကိုဒ:် 900-163121 ။

NSW Liquor
Licensee Course
(Advanced).
Course Code: 900163123.

NSW အရက်လင
ိို စ
် င်ရရှိသသ
ူ င်တန််း (အ

င ်ို့ မင)်ို့ ။

သင်တန််းကိုဒ:် 900-163123 ။
BSBDIV501 အလိုပ်ြေင်၌မတူက ပာ်းမှုမ ာ်းကိစ
ို မံပါ

BSBDIV501 Manag
e diversity in the
workplace

ဘဏ္Financeိာကရ်းစမံ ြေင််း

Manage Finance
(BSBFIM601)

ထိုတ်လိုပ်ပါ

BSBITU306 –
Design and
produce business

BSBSUS201 ပတ် န််းက င်ကရရှည်တည်တြေ
ံို့ င
ိို ဖ် မကသာ

(BSBFIM601) BSBITU306 - စ်းပာ်းကရ်းစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုဒဇိိုင်း်

။

documents
BSBSUS201 Partici
pate in
environmentally
sustainable work
practices.
BSBSUS401 Implement and
monitor
environmentally
sustainable work
practices
BSBWOR203 Work effectively
with others
FBP20217 Certificate II in
Baking
FBP30317 Certificate
III in Cake and Pastry

လိုပ်ငန််းြေင်က ငစ
်ို့ ဉ်မ ာ်းတင်ပါ ၀ င်ပါ။
BSBSUS401 - ပတ် ၀ န််းက င်ကရရှည်တည်တြေ
ံို့ ိိုငဖ် မ
ကသာအလိုပ်ြေင်က ငထ
ှ က
ို့် ်းံို မ ာ်းကိိုအကကာင်အထည်ကြာ်ရန်နင
ို့် စာင ို့် ကညို့်စစ်က
ရန်
BSBWOR203 - အ ြော်းသူမ ာ်းနှငထ
ိ ရာက်စာအလိုပ်လိုပ်ပါ
ို့် က
FBP20217 - မိုနြ
် ို့ ိုတ်အတက်လက်မှတ် II ကိတ်မိုနန
် ို့ င
ှ ို့် pastry အတက်
FBP30317 လက်မှတ် III
မိုနြ
် ို့ ိုတ်အတက် FBP30417 Cert III
မိုနြ
် ို့ ိုတ်အတက် FBP30517 လက်မှတ် III ။
FBPRBK2002 ြညို့်ရန် ပင် င်မှုမ ာ်းအတက်
အစာ်းအစာ ပင်

င်သညို့က
် ရ
ိ ိယာကိိုသ်းိုံ ပါ

FBPRBK3002 Non laminated pastry ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်

FBP30417 Cert III in
Bread Baking

FBPRBK3004 meringue ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်

FBP30517 Certificat
e III in Baking.

FBPRBK3005 အက ြေြေံမိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။

FBPRBK2002 Use
food preparation
equipment to
prepare fillings

FBPRBK3006 အရသာရှိကသာကပါင်မိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်
FBPRBK3007 အထူ်းမိုနည
် ို့ က်ကပါင်မိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းကိထ
ို တ
ို ်လိုပ်ပါ။
FBPRBK3008 ကရ မ ပ်ကတ
ိ ်မိုနမ
် ို့ ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်

FBPRBK3002 Prod
uce non laminated
pastry products

FBPRBK3009 ဘစကစ်နင
ှ က
်ို့ တ်က်းထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်

FBPRBK3004 Prod
uce meringue
products

FBPRBK3011 ကအ်းြေကနကသာမိုနစ
် ို့ ိမ််းထိုတက
် ိုနမ
် ာ်းကိထ
ို တ
ို ်လိုပ်သည်

FBPRBK3005 Prod
uce basic bread
products.
FBPRBK3006 Prod
uce savoury bread
products
FBPRBK3007 Prod
uce specialty flour
bread products.
FBPRBK3008 Prod
uce sponge cake

FBPRBK3010 ကိတ်မိုနန
် ို့ င
ှ ို့် pudding ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းကိထ
ို တ
ို ်လိုပ်ပါ

FBPRBK3012 ကပါင်မိုနထ
် ို့ တ
ို ်လိုပ်မှုကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း
ို့် တ
FBPRBK3013 ကိတ်မိုနန
် ို့ င
ှ က
် ို့ တ
ို ်လပ
ို ်မှုကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို လ
် ိုပ် ြေင််း။
ို့် ိတ်မိုနထ
ို့် တ
FBPRBK3014 ြေ ိ ကသာတက

်းထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။

FBPRBK3015 မိုနြ
် ို့ ိုတ်ထတ
ို ်လိုပ်မှုကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း။
ို့် တ
FBPRBK3016 ကိတ်မိုနသ
် ို့ က
ိုိ လှာင်ရို က
ံ ိိုထန
ိ ်း် ြေ ပ်နင
ှ မ
်ို့ ှာ ကာ်း။

်း

products

FBPRBK4003 - တံြေါ်းကပါက်မ ာ်း၊

FBPRBK3009 Prod
uce biscuit and
cookie products

FDFFS2001A အစာ်းအစာလံို ြေံ မှုအစအစဉ်နှငလ
်ို့ ိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမ ာ်းကိအ
ို ကကာင်အထည်ကြာ်

FBPRBK3010 Prod
uce cake and
pudding products
FBPRBK3011 Prod
uce frozen dough
products
FBPRBK3012 Sche
dule and produce
bread production
FBPRBK3013 Schedule and
produce cake and
pastry production.
FBPRBK3014 Prod
uce sweet yeast
products.
FBPRBK3015 Sche
dule and produce
bakery production.
FBPRBK3016 Contr
ol and order bakery
stock.

ပါ
FDFOP2046A ။ ထိုတလ
် ိုပ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ြေိုလည်ပတ်
FDFOP2061A - လိုပ်ငန််းြေင်၌ကိန်း် ဂဏန််း application မ ာ်းကိိုသ်းိုံ ပါ
FDFOP2064A လိုပ်ငန််းြေင်သတင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိို ြညို့်သင််းဖပ်းအသံို်းြေ ပါ
SHB30115 - Beauty Services မှလက်မှတ် III SHB30215 မိတ်ကပ်အတက်လက်မှတ် ၃
ဆံပင်အလှခပ ခပင်ခခင်ေးအတက် SHB30416 လက်မှတ် III ။

SHB50115 အလှအပဒပလိမ
ု ာ

SHB60118 - ဆံပင်ကိုလလ ာခ
ေ့ ျရန်ခပင်ေးထန်လသာ Pulsed Light
န္ှငလ
ု ာ
ေ့် လဆာလရာင်ခခည်အဆငခေ့် မငဒ
ေ့် ပလိမ

FBPRBK4003 Produce gateaux,
tortes and
entremets

SHBBBOS001 အလှကုန် tanning ထုတ်ကုနမ
် ျာေးကိုအသံေးု ခပ ပ

FDFFS2001A Implement the food
safety program and
procedures

SHBBBOS002 ခန္ဓာကိုယ်အန္ှပ
ိ ်ခံခခင်ေး။

FDFOP2046A.
Operate a
production process

SHBBBOS003 ခန္ဓာကိုယ်ကသ
ု မှုလပေးသည်။

FDFOP2061A - Use
numerical
applications in the
workplace

SHBBBOS004 ရနံကု
ေ့ ထေးံု ခဖငက
ေ့် ုသလပေးခခင်ေး

FDFOP2064A Provide and apply
workplace
information

SHBBBOS005 အလှအပကုသမှုတင် reflexology အပန်ေးလခဖနည်ေးကိုသေးုံ ပ

SHB30115 -

Certificate III in
Beauty Services
SHB30215 Certificate III in
Make-Up
SHB30416 Certificat
e III in Hairdressing.

SHBBBOS006 - အလပေါ်ယအ
ံ ဆငခေ့် မင ေ့် lymph အန္ှပ
ိ ်ခံခခင်ေး

SHBBHRS007 - လလဆာလရာင်ခခည်လလ ာခ
ေ့ ျကုသမှုမျာေးကိုခပ လုပ်ပ

SHB50115 Diploma
of Beauty
SHB60118 Advanced Diploma
of Intense Pulsed
Light and Laser for
Hair Reduction
SHBBBOS001 Appl
y cosmetic tanning
products
SHBBBOS002 Provi
de body massages.

SHBBHRS008 - ခပင်ေးထန်လသာ pulse
ခဖငလ
ေ့် ပ ပေ့ ေးလသာဆံပင်ကိုလလ ာခ
ေ့ ျသညေ့်ကုသမှုအစ္အစ္ဉ်မျာေးကိုခပ လုပ်ပ

SHBBHRS009 - ခပင်ေးထန်လသာ puls ခဖငလ
ေ့် ပ ပေ့ ေးလသာဆံပင်ကိုလလ ာခ
ေ့ ျလပေးသည်

SHBBINF001 လရာေ ကေးစ္က်မှုထန
ိ ေး် ချ ပ်လရေးစ္ံန္န
ှု ေး် မျာေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ

SHBBBOS003 Provi
de body treatments.
SHBBBOS004 Provi
de aromatherapy
massages
SHBBBOS005 Use
reflexology
relaxation
techniques in beauty
treatments
SHBBBOS006 Provide superficial
lymph massage
treatments
SHBBHRS007 Provide laser hair
reduction
treatments
SHBBHRS008 Design intense
pulsed light hair
reduction treatment
programs
SHBBHRS009 Provide intense
pulsed light hair
reduction treatments

SHBBMUP001- အသိအမှတ်ခပ လလ ာက်ထာေးရန်မျက်လတာင်ချွံ့လပေးခခင်ေး -

SHBBMUP002 မိတ်ကပ်ကဒ
ို ဇိုငေး် ဆပ ။

SHBBMUP003 - ဓာတ်ပံုရု က
ိ ်ရန်အတက်မိတ်ကပ်ကိုဒဇိုငေး် ဆပ

SHBBMUP004 ခပန်လည်ကစ္
ု ာေးလရေးလခပာက်ကျာေးမိတ်ကပ်ကိုဒဇိုငေး် ဆပ

SHBBMUP005 လလ ၀ င်လလထက်သနရ
် ေ့ င
ှ ေး် လရေးလုပ်ပ ။

SHBBMUP006 တထင်ဖန်တေးမှုဆုင
ိ ရ
် ာမိတက
် ပ်မျာေးကိဒ
ု ဇိုငေး် ဆပ

SHBBMUP007 မိတ်ကပ်ထတ
ု ်လုပ်မှုမျာေးတင်ပေးလပ င်ေးပ ဝင်ပ ။

SHBBINF001 Maint
ain Infection Control
Standards
SHBBMUP001Accredited Apply
Eyelash ExtensionsSHBBMUP002 Desi
gn and apply makeup.
SHBBMUP003 Design and apply
make-up for
photography

SHBBNLS001 - လက်သည်ေးအလှခပ ခပင်ခခင်ေးန္ှင ေ့် pedicare ၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ

SHBBNLS004 လက်သည်ေးအန္ုပညာကိုအသံေးု ခပ ပ

SHBBRES001 အလှအပလုပ်ငန်ေး၏သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

SHBBMUP004 Desi
gn and apply
remedial
camouflage makeup

SHBBRES002 အလင်ေးန္ှငလ
ေ့် လဆာစ္နစ္်မျာေး သံုေး၍

SHBBMUP005 APP
LY AIR BRUSH
MAKE-UP.

SHBBSKS001 ပယပ်နာေးကကပ်

SHBBMUP006 Desi
gn and apply
creative make-up

SHBBSKS002 Diathermy ကုသမှုလပေးခခင်ေး

SHBBMUP007 Wor
k collaboratively on
make-up
productions.
SHBBNLS001 Provide manicure
and pedicare service
s

အလှကုနပ
် စ္စည်ေးမျာေးကုသမှုတိုေးတက်မှုမျာေးကိုစ္စ္်လဆေးပ

SHBBSKS005 - micro-dermabrasion ကုသမှုလပေး

SHBBSPA001 - spa ကုထေးံု မလဘာင်တစ္်ခုတင်အလုပ်လပ
ု ်ပ

SHBBNLS004 Appl
y nail art

SHBBSPA002 spa ကုထေးံု မျာေးကိုလပေးပ

SHBBRES001 Research and apply
beauty industry
information

SHBBSPA003 - လကျာက်ကထ
ု ေးံု န္ှပ
ိ ်နယ်လပေးခခင်ေး

SHBBRES002 Inves
tigate developments
in cosmetic
treatments using
light and laser
systems

SHBBSPA004 - အပန်ေးလခဖအနာေးယရန်အတက်အန္
ိ ယ
ိဒ ဦေး လခ င်ေးန္ှပ
ိ ်နယ်လပေးခခင်ေး

SHBBSKS001 Pierc
e ear lobes

SHBHBAS001 - လခ င်ေးလလ ာ်ရည်န္င
ှ အ
ှု ပေးပ
ေ့် င်တံု ၀ န်လဆာင်မလ

SHBBSKS002 Provi
de diathermy
treatments
SHBBSKS005 Provide microdermabrasion
treatments
SHBBSPA001 Work in a spa
therapies
framework

SHBHBAS002 ဦေး လခ င်ေး၊ လည်ပင်ေးန္ှငပ
ိ ်ခံရန်။ အနာေးယခခင်ေး။
ေ့် ခံုေးအန္ှပ

SHBHCCS001 - အထေးအစ္အစ္ဉ်မျာေးအတက်ဆပ
ံ င် ၀ န်လဆာင်မှုကိုစ္စ္ဉ်ပ

SHBHCLS002 - ဆံပင်ကိုအလရာင်လတာက်လတာက်လစ္ခခင်ေး

SHBBSPA002 Provi
de spa therapies
SHBBSPA003 Provide stone
therapy massages

SHBHCLS003 - လခ င်ေးကိအ
ု ခပညေ့်အဝန္ှငတ
်ေ့ စ္်စ္ိတ်တစ္်ပင
ို ေး် လဖာ်ခပပ

SHBBSPA004 Provide Indian head
massages for
relaxation

SHBHCLS004 - မလိလ
ု ာေးအပ်လသာအလရာင်မျာေးန္ှငတ
် ျာေးကိုလလ ာခ
ေ့် န်ချိနမ
ေ့ ျပ

SHBHBAS001 Provide shampoo
and basin services

SHBHCLS005 ဦေး လရခပာေးလပေါ်တင် ဦေး

SHBHBAS002 Provi
de head, neck and
shoulder massages
for. relaxation.
SHBHCCS001 Plan hair services
for special events
SHBHCLS002 Colour and lighten
hair
SHBHCLS003 Provide full and
partial head
highlighting
SHBHCLS004 Neutralise unwanted
colours and tones
SHBHCLS005 Provi
de on scalp full head
and retouch bleach
treatments.
SHBHCUT001 Desi
gn haircut

လခ င်ေးကိအ
ု ခပညေ့်အဝခဖညေ့်တင်ေးဖပေးအလရာင်ချွတ်လဆေးမျာေးကိုခပန်လည်ထလ
ိ တွံ့ပ ။

SHBHCUT001 ဆံပင်ပံုစ္ံ။

SHBHCUT002 အရှည်တစ္်ခသ
ု မဟု
ုိ ေ့ တ်အစ္ိင
ု အ
် ခဆံပင်ပံုစ္မ
ံ ျာေးကိုဖန်တေးပ ။

SHBHCUT003 ဘွံ့လန်ဆပ
ံ င်ပံုစ္ံမျာေးကိုဖန်တေးပ

SHBHCUT004 အလာရှိဆပ
ံ င်ပံုစ္ံမျာေးကိုဖန်တေးပ

SHBHCUT005 - ဆံပင်ညပ်ခခင်ေး၊

SHBHCUT006 လပ င်ေးစ္ပ်ဆပ
ံ င်ပံုစ္ံမျာေးကိုဖန်တေးပ

structures.
SHBHCUT002 Crea
te one length or
solid haircut
structures.

SHBHCUT007 - ရိုေးရာန္ှငေ
ံ ျာေးကိုလပ င်ေးစ္ပ်ပ
ေ့် န္ထဝင်အမျိ ေးသာေးဆံပင်ပံုစ္မ

SHBHCUT003 Crea
te graduated haircut
structures

SHBHCUT011 - မုတဆ
် တ
ိ မ
် ျာေးန္ှငန္
ှု ်ခမ်ေးလမေးမျာေးကိဒ
ု ဇိုငေး် ဆ။ ထိနေး် သိမေး် ပ
ေ့် တ

SHBHCUT004 Crea
te layered haircut
structures

SHBHDES002 ကျစ္်ဆပ
ံ င်။

SHBHCUT005 - Cut
hair using overcomb techniques
SHBHCUT006 Crea
te combined haircut
structures
SHBHCUT007 Create combined
traditional and
classic men's haircut
structures
SHBHCUT011 Design and maintain
beards and
moustaches
SHBHDES002 Braid
hair.

SHBHDES003 လချာလသာဆံပင်ပံုစ္ံမျာေးကိုဖန်တေးပ

SHBHDES004 - ဆံပင်ပံစ္
ု ံရည
ှ ်ရှည်ဖန်တေးပ

SHBHIND001 - ကိရယ
ိ ာမျာေး၊
ကိရိယာမျာေးန္ှငအ
ိ ေး် သိမေး် ရန်န္င
ှ စ္
ေ့် လုပ်မျာေးကိုထန
ေ့် ုစ္ည်ေးရန်

SHBHIND002
ဆံပင်အလှခပ ခပင်ခခင်ေးဆိုငရ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုသုလတသနခပ ပ

SHBHDES003 Crea
te finished hair
designs
SHBHDES004 Create classic long
hair up-styles
SHBHIND001 Maintain and
organise tools,
equipment and
work
SHBHIND002 Rese
arch and use
hairdressing industry
information
SHBHIND003 Develop and expand
a client base

SHBHIND003 - ၀ န်လဆာင်မှုခံယသကိုတေးို ချွံ့ရန်န္င
ှ တ
ွံ့ န်
ေ့် ိုေးချရ

SHBHIND004 - အစ္အစ္ဉ်ပံုစ္ံအဖွံ့မျာေးတင်ပ ၀ င်ပ ။

SHBHREF001 ဓာတုကုသမှုခဖငဆ
ံ င်ကိုညပ်ခခင်ေးန္ှငအ
ေ့် ပ
ေ့် သံကျယ်ခခင်ေး

SHBHREF002 ဓာတုကုသမှုခဖငဆ
်ေ့ ပ
ံ င်ကိုလခဖာငလ
်ေ့ ခဖာငလ
်ေ့ အာင်လလ ာခ
ေ့ ျပ

SHBHIND004 Participate in
session styling
teams.

SHBHREF003 ပရိုတိနေး် ကုသမှုခဖငဆ
ံ င်ကိုလခဖာငလ
ေ့် ပ
ေ့် ခဖာငလ
ေ့် အာင်လလ ာခ
ေ့ ျပ

SHBHREF001 Curl
and volumise hair
with chemical
treatments

SHBHTRI001 ဆံပင်န္င
ှ ေ့် ဦေး လရခပာေးအလခခအလနကိုလဖာ်ထတ
ု ်ဖပေးကုသပ ။

SHBHREF002 Strai
ghten and relax hair
with chemical
treatments

SHBXCCS001 - အလှခပင်ဆင
ုိ ဘ
် ဏ္transactionsိာလရေးအလရာင်ေးအ ၀
ယ်လုပ်ခခင်ေး

SHBHREF003 Strai
ghten and relax hair
with protein
treatments

SHBXCCS002 လဖာက်သည်မျာေးအာေးအလှခပင်ဆင
ုိ ဝ
် န်လဆာင်မှုမျာေးလပေးခခင်ေး။

SHBHTRI001 Identif
y and treat hair and
scalp conditions.

SHBXCCS004 - ကုနပ
် စ္စည်ေးန္ှင ေ့် ၀ န်လဆာင်မှုမျာေးကိုအကကံခပ ပ

SHBXCCS001 Conduct salon
financial
transactions

SHBXIND001 - ကိယ
ု ်လရေးကိုယ်တာ ၀

SHBXCCS002 Provi
de salon services to
clients.
SHBXCCS004 Recommend
products and
services
SHBXIND001 Comply with
organisational
requirements within
a personal services
environment
SHBXIND002 Com
municate as part of
a salon team
HBXWHS001 Apply safe hygiene,
health and work
practices
SIRRMER002 Merc
handise food
products
SIT20316 -

န်လဆာင်မှုပတ်ဝန်ေးကျင်အတင်ေးရှိအဖွံ့အစ္ည်ေးဆိုငရ
် ာလိုအပ်ချက်မျာေးကိုလိုက်နာ
ပ

SHBXIND002
အလှခပင်ဆုင
ိ အ
် သင်ေး၏အစ္ိတ်အပိုငေး် တစ္်ခုအလနန္ှငဆ
ေ့် က်သယ်ပ

HBXWHS001 - လံုခခံ လသာတစ္်ကိုယ်လရသနရ
် ေ့ င
ှ ေး် မှု၊
ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
်ေ့ ပ
ု ်ငန်ေးခင်အလလေ့အကျငမ
်ေ့ ျာေးကိအ
ု သံေးု ခပ ပ

SIRRMER002 ကုနပ
် စ္စည်ေးအစ္ာေးအစ္ာမျာေး
IT20316 - Hosp ညေ့်ဝတ်ခပ ခခင်ေးအတက်လက်မှတ် II

Certificate II in
Hospitality

ကုနသ
် ယ်လုပ်ငန်ေးခန် Cookery အတက် SIT30816 လက်မှတ် III

SIT30816 Certificate
III in Commercial
Cookery

ခရေးသာေးခခင်ေးန္ှငခ
ေ့် ရေးသာေးလာခခင်ေးအတက် SIT40116 လက်မှတ် IV

SIT40116 Certificate
IV in Travel and
Tourism
SIT40516 Certificate
IV in Commercial
Cookery
SIT50316 Diploma
of Event
Management
SIT50416 Diploma
of Hospitality
Management
SITHCCC014 Prepa
re meat dishes

ကုနသ
် ယ်လုပ်ငန်ေးခန်ချက်ခပ တ်စ္က်အတက် SIT40516 လက်မှတ် IV

SIT50316 ပစ္မံခနခ
် ေ့ မှုဒပလိမ
ု ာ

SIT50416 Hosp ညေ့်ဝတ်ခပ ခခင်ေးစ္မံခနခ
် ေ့ မှုဒပလိုမာ

SITHCCC014 အသာေးဟင်ေးလျာမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ

SITHCCC001 Use
food preparation
equipment

SITHCCC001 အစ္ာေးအစ္ာခပင်ဆင်မှုကရ
ိ ိယာမျာေးကိုသေးုံ ပ

SITHCCC004 Package prepared
foodstuffs,

SITHCCC004 - ထုပ်ပိုေးထာေးလသာအစ္ာေးအစ္ာမျာေး၊

SITHCCC005 Prepa
re dishes using
basic methods of
cookery.

SITHCCC005 ချက်ခပ တ်ခခင်ေး၏အလခခခံနည်ေးလမ်ေးမျာေးကို အသံုေးခပ ၍

SITHCCC006 Prepa
re appetisers and
salads

ဟင်ေးလျာမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ ။

SITHCCC007 Prepare stocks,
sauces and soups

SITHCCC006 အစ္ာေးအစ္ာန္ှငအ
်ေ့ သုပ်မျာေးကိခု ပင်ဆင်ပ

SITHCCC008 Prepa
re vegetable, fruit,
eggs and
farinaceous dishes

SITHCCC007 - ထမင်ေး၊ ဟင်ေးချိ န္ှငဟ
ေ့် င်ေးချိ ကိုခပင်ဆင်ပ

SITHCCC012 Prepa
re poultry dishes
SITHCCC013 Prepa
re seafood dishes
SITHCCC019 Produ

SITHCCC008 ဟင်ေးသေးဟင်ေးရက်၊ သစ္်သေး၊ ဥန္ှငက်ေ့ ကက်ဥလကကာ်မျာေးကိခု ပင်ဆင်ပ

ce Cake

SITHCCC012 ကကက်၊

SITHFAB001 Clean
and tidy bar areas
SITHFAB005 Prepa
re and serve
espresso coffee
SITHIND002 Source and use
information on the
hospitality industry
SITHKOP001 Clean kitchen
premises and
equipment
SITHKOP002 Plan
and Cost Basic
Menu
SITHKOP004 Devel
op Menus for
Special
Dietary Requirement
SITHKOP005 Coord
inate cooking
operations
SITHPAT002 Produ
ce
gateaux, torten and
cakes.

SITHCCC013 ပင်လယ်စ္ာဟင်ေးလျာမျာေးကိုခပင်ဆင်ပ

SITHCCC019 ကိတ်မုနထ
် ေ့ တ
ု လ
် ုပ်

SITHFAB001 သနရ
် ေ့ ှငေး် သပ်ရပ်သညေ့်ဘာေးလဒသ

SITHFAB005 အိတပ
စ ရလပကာဖ
် ကိုခပင်ဆင်၊

SITHIND002 - the
ညေ့်ဝတ်ခပ ခခင်ေးလုပ်ငန်ေးန္ှငသ
်ေ့ က်ဆုင
ိ လ
် သာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုရယပ

SITHKOP001 - သနရ
် ေ့ ှငေး် လသာမေးဖိုလချာင်သုေးံ ပစ္စညေး် ကိရယ
ိ ာမျာေး

SITHKOP002 အစ္အစ္ဉ်န္ှငက
်ေ့ ုနက
် ျစ္ရိတအ
် လခခခံမန္ေး

SITHPAT006 Produ
ce desserts
SITTIND001 Source
and use information
on the tourism and
travel industry.

SITHKOP004 အထေးအစ္ာေးအလသာက်လိုအပ်ချက်အတက်မန္ေးမျာေးကိုတထင်ပ

SITTTS002. Access
and interpret product
information.

SITHKOP005 ချက်ခပ တ်ခခင်ေးလုပ်ငန်ေးမျာေးကိုညိန္င
ိှု ေး် လဆာင်ရက်သည်

SITTTSL002 Access
and interpret product
information

SITHPAT002 တံခ ေးလပ က်၊ torten န္ှငက
် ေ့ ျာေးထုတလ
် ုပ်သည်။
ေ့် ိတ်မုနမ

SITTTSL003 Provid
e advice on
international
destinations

SITHPAT006 အချိ ပထုတလ
် ုပ်သည်

SITTTSL004 Provid
e advice on

Australian
destinations

SITTIND001

SITTTSL005 Sell
tourism products
and services

ခရေးသာေးလုပ်ငန်ေးန္ှငခ
ု ရ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်ရင်ေးခမစ္်န္င
ှ ေ့်
ေ့် ရေးသာေးလုပ်ငန်ေးဆိင
အသံုေးခပ ပ ။

SITTTSL006 Prepar
e quotations
SITTTSL007 Proces
s reservations.
SITTTSL008 Book
supplier products
and services.
SITTTSL009 Proces
s travel-related
documentation
SITTTSL010 - Use a
computerised
reservations or
operations system
SITTTSL012 Constr
uct normal
international airfares
SITTTSL013 Constr
uct promotional
international
airfares.
SITTTSL016 Provid
e specialist advice
on cruises
SITXCCS006 Provid
e service to
customers.
SITXCCS007 Enhan
ce customer service
experiences
SITXCOM002 Show
social and cultural
sensitivity.
SITXCOM005 Mana
ge conflict.
Modification
SITXEBS001 Use
social media in a
business
SITXFIN001 Proces

SITTTS002 ။ ထုတ်ကုနသ
် တင်ေးအချက်အလက်ရယန္ှငအ
ေ့် နက်ကိုလဘာ်ခပ။

SITTTSL002 ထုတ်ကုနသ
် တင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိရ
ု ယသံေးု စ္န္ိင
ု သ
် ည်

SITTTSL003 န္ိင
ု င
် တ
ံ ကာခရေးစ္ဉ်မျာေးန္ှင ေ့် ပတ်သက်၍ အကကံဥာဏ်မျာေးလပေးပ

SITTTSL004 ကသစ္လကတေးလျာေးလနရာမျာေးအတက်အကကံဥာဏ်လပေးပ

SITTTSL005 ခရေးသာေးထုတက
် ုနန္
် င
ှ ေ့် ၀ န်လဆာင်မှုမျာေးကိုလရာင်ေးချပ

SITTTSL006 ကိုေးကာေးခပင်ဆင်ပ

SITTTSL007 လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ကကိ တင်မှာကကာေးမှုမျာေး။

SITTTSL008 စ္ာအုပ်လပေးသင်ေးသမျာေး၏ထုတ်ကုနမ
် ျာေးန္ှင ေ့် ၀ န်လဆာင်မှုမျာေး။

SITTTSL009
ခရေးသာေးခခင်ေးန္ှငသ
ုိ လ
် သာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုလပ
ု ်လဆာင်ပ
ေ့် က်ဆင

SITTTSL010 ကန်ခပြူတာခဖငကေ့် ကိ တင်စ္ာရင်ေးသင်ေးထာေးသညေ့်သမ
ုိ ဟုတ်စ္စ္်ဆင်လရေးစ္နစ္်ကသ
ို ုေးံ ပ

s financial
transactions.
SITXFIN002 Interpre
t financial
information.
SITXFIN003 Manag
e finances within a
budget
Assessment
SITXFSA001 - Use
hygienic practices
for food safety
SITXFSA002 Partici
pate in Safe Food
Handling
SITXHRM001 Coac
h others in job skills

SITTTSL012
ပံုမှနအ
် ခပည်ခပည်ဆုင
ိ ရ
် ာလလလကကာင်ေးခရေးစ္ဉ်မျာေးကိုတည်လဆာက်ပ

SITTTSL013
ခမငတ
ိ ရ
် ာလလလကကာင်ေးခရေးစ္ဉ်မျာေးကိုတည်လဆာက်ပ ။
ေ့် င်လရေးအခပည်ခပည်ဆုင

SITTTSL016 သလဘဂာန္ှငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်အထေးအကကံဥာဏ်မျာေးလပေးပ

SITXCCS006 လဖာက်သည်မျာေးအာေး ၀ န်လဆာင်မှုလပေးပ ။

SITXHRM002 Roste
r Staff.
SITXHRM003 Lead
and manage people.

SITXCCS007 လဖာက်သည်ဝန်လဆာင်မှုအလတအ
ွံ့ ကကံ မျာေးကိုတိုေးခမင ်ေ့

SITXHRM006 Monit
or staff performance
SITXINV001 Receiv
e and store stock
SITXINV002 Maintai
n the Quality of
Perishable Items.
SITXINV003 Purcha
se Goods.
SITXINV004 Control
stock
SITXMGT001:
Monitor work
operations
SITXMGT002 Establish and
conduct business
relationships

SITXCOM002 လမှုလရေးန္ှငယ
ုိ ရ
် ာအထိခိုကမ
် ခံမှုကိုခပပ ။
ေ့် ဉ်လကျေးမှုဆင
ITXCOM005 ပconflictိိပကခကိုစ္မံပ ။ ခပ ခပင်မမ်ေးမံ

SITXEBS001 စ္ေးပာေးလရေးလုပ်ငန်ေးတစ္်ခုတင်ဆရ
ုိ ှယ်မဒယာကိုသုေးံ ပ

SITXFIN001 လုပ်ငန်ေးစ္ဉ်ဘဏ္financialိာလရေးအလရာင်ေးအ။

SITXFIN002 ဘဏ္financialိာလရေးအချက်အလက်ကအ
ို နက်ခပန်ဆု။ိ

SITXFIN003 ဘတ်ေျက်အကခဖတ်မှုအတင်ေးဘဏ္finိာလရေးမျာေးကိုစ္မံပ

SITXWHS001 Partic
ipate in safe work
practices
SITXWHS002 Identif
y hazards, assess

SITXFSA001 -

and control safety
risks
SITXWHS003 Imple
ment and monitor
work health and
safety practices

အစ္ာေးအစ္ာလဘေးကင်ေးလရေးအတက်သနရ
် ေ့ င
ှ ေး် လသာအလလေ့အကျငမ
ု သံေးု ခပ ပ
ေ့် ျာေးကိအ

SITXFSA002 လံုခခံ လသာအစ္ာေးအစ္ာကိင
ု တ
် ယ်ခခင်ေးတင်ပ ၀ င်ပ

SITXHRM001 အလုပ်ကျွမေး် ကျင်မှုတင်အခခာေးသမျာေးကိုနည်ေးခပ

SITXHRM002 တန်ေးစ္ဇယာေးဝန်ထမ်ေး။

SITXHRM003 လလတကို ဦေး လဆာင်ဖပေးစ္မံခနခ
် ေ့ ပ ။

SITXHRM006 ၀ န်ထမ်ေးမျာေး၏စ္မ်ေးလဆာင်ရည်ကိုစ္စ္်လဆေးပ

SITXINV001 စ္လတာရ
် ာကိုလက်ခံန္င
ှ သ
ိ ေး် ဆည်ေးပ
ေ့ ှယယ
ေ့် မ

SITXINV002 ပျက်စ္ေးကုနပ
် စ္စည်ေးမျာေး၏အရည်အလသေးကိုထန
ိ ေး် သိမေး် ပ ။

SITXINV003 ကုနပ
် စ္စည်ေးမျာေး ၀ ယ်ပ ။

SITXINV004 ထိနေး် ချ ပ်လရေးစ္လတာရ
ေ့ ှယ်ယာ

SITXMGT001: အလုပ်စ္စ္်ဆင်လရေးကိုလစ္ာငကေ့် ကညေ့်

SITXMGT002 - စ္ေးပာေးလရေးဆက်န္ယ်မှုမျာေးထလထာင်ရန်န္င
ှ လ
ေ့် ုပ်လဆာင်ရန်

SITXWHS001 လံုခခံ လသာအလုပ်ခင်မျာေးတင်ပ ၀ င်ပ

SITXWHS002 လဘေးအန္တရာယ်မျာေးကိုလဖာ်ထတ
ု ်ပ ၊
လဘေးအန္တရာယ်အန္တရာယ်မျာေးကိုအကခဖတ်ပ

SITXWHS003
အလုပ်ကျန်ေးမာလရေးန္ှငလ
ေ့် ဘေးကင်ေးလရေးအလလေ့အကျငမ
ေ့် ျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်
ရန်န္င
ှ လ
ေ့် စ္ာငကေ့် ကညေ့်စ္စ္်လဆေးရန်

Form 140 Diploma in Tourism Management
www.iqytechnicalcollege.com/Form140 Dip Tourism Management.htm
Food Service Resources
www.iqytechnicalcollege.com/Food Service Resources.zip

Diploma of Beauty Therapy900-81227V01
NSW Liquor Licensee Course. Course Code: 900-163121.
NSW Liquor Licensee Course (Advanced). Course Code: 900-163123.
BSBDIV501 Manage diversity in the workplace
V1
https://www.youtube.com/watch?v=tkuqWN5LSns
Certificate in Work Practice
Manage Finance (BSBFIM601)
BSBITU306 – Design and produce business documents

BSBITU306 - စ်းပာ်းကရ်းစာရက်စာတမ််းမ ာ်းကိိုဒဇိိုင်း်

။ ထိုတ်လိုပ်ပါ

V2
https://www.youtube.com/watch?v=JFU6or8MAKA

BSBSUS201 Participate in environmentally sustainable work practices.

BSBSUS201 ပတ် ၀ န််းက င်ကရရှညတ
် ည်တံြေ
ို့ ိိုငဖ် မကသာလိုပ်ငန််းြေင်က ငစ
ို့် ဉ်မ ာ်းတင်ပါ ၀ င်ပါ။
V3
https://www.youtube.com/watch?v=DeFrL76SsbI
V4
https://vimeo.com/136473200

BSBSUS401 - Implement and monitor environmentally sustainable work practices

BSBSUS401 - ပတ် ၀ န််းက င်ကရရှညတ
် ည်တံြေ
ို့ ိိုငဖ် မကသာအလိုပ်ြေင်က ငထ
ို့် ်းံို မ ာ်းကိိုအ
ကကာင်အထည်ကြာ်ရန်နင
ှ က
်ို့ စာင ်ို့ ကညို့စ
် စ်က

်းရန်

V5
Implement and monitor environmentally sustainable work practices

BSBWOR203 - Work effectively with others

BSBWOR203 - အခခာေးသမျာေးန္ှငထ
ိ ရာက်စ္ာအလုပ်လုပ်ပ
ေ့် လ
V6

https://www.youtube.com/watch?v=BTWnBQjvLm0
V7
https://www.youtube.com/watch?v=at7TssuPKg4
‘
FBP20217 - Certificate II in Baking
V8

https://www.youtube.com/watch?v=PSHZ3E7yIAo
V9
https://www.youtube.com/watch?v=uoT9iSIWK64
V10
https://www.youtube.com/watch?v=Az0UCHRODzg

V11
https://www.youtube.com/watch?v=U0bUfUfceao
V12
https://www.youtube.com/watch?v=AB6FrS5JcKg
V13
https://www.youtube.com/watch?v=QnIZlDFLj0o

FBP30317 Certificate III in Cake and Pastry
V14
https://www.youtube.com/watch?v=L2yTuJ1tq9Y
V15
https://www.youtube.com/watch?v=5wjWQ2Lf7Qc
V16
https://www.youtube.com/watch?v=Ii4ETlVmd9c
V17
https://www.youtube.com/watch?v=MD2HkVilfoU
V18
https://www.youtube.com/watch?v=9dlxmDZpqn8
V19
https://www.youtube.com/watch?v=2CUZ2h6kQfU
V20
https://www.youtube.com/watch?v=lkpMB_H1HAU
V21
https://www.youtube.com/watch?v=6gEmfZRQ4ck

FBP30417 Cert III in Bread Baking
V22

https://www.youtube.com/watch?v=EGbNI26PPYg
V23
https://www.youtube.com/watch?v=GWOJovFzWfw

V24
https://www.youtube.com/watch?v=ZnA3i1MyB-k
V25
https://www.youtube.com/watch?v=91ZXVw58Ths
V26
https://www.youtube.com/watch?v=tgY_IxU0f4k
V27
https://www.youtube.com/watch?v=2FVfJTGpXnU
V28
https://www.youtube.com/watch?v=0YfAlpd1SnU
V29
https://www.bbcgoodfood.com/videos/techniques/how-make-bread

FBP30517 Certificate III in Baking.

FBPRBK2002 Use food preparation equipment to prepare fillings

FBPRBK2002 ြညို့ရ
် န် ပင် င်မှုမ ာ်းအတက်အစာ်းအစာ ပင်

င်သညို့က
် ိရယ
ိ ာကိိုသ်းံို ပါ

V29
https://www.youtube.com/watch?v=up9ud03BG3s
V30
https://www.youtube.com/watch?v=a0zWW7AP79k
V31
https://www.youtube.com/watch?v=NKoy-m160qI
V32
https://www.youtube.com/watch?v=VWUr7Y-r6z0

FBPRBK3002 Produce non laminated pastry products

FBPRBK3002 Non laminated pastry ထိုတ်ကန
ို မ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်
V33
https://www.youtube.com/watch?v=g-dF_j3AVTw

V34
https://www.youtube.com/watch?v=3_Pp9fwLkBY
V35
https://www.youtube.com/watch?v=a54Bc2Mbx0A
V36
https://www.youtube.com/watch?v=jneRuB23hho
V39
https://www.youtube.com/watch?v=r2D6ElZ_2Ck

FBPRBK3004 Produce meringue products

FBPRBK3004 meringue ထိုတ်ကန
ို မ
် ာ်းကိိုထတ
ို လ
် ိုပ်သည်
V40
https://www.youtube.com/watch?v=0fnWf5BvXac
V41
https://www.youtube.com/watch?v=kfiC4wg4rPo
V42
https://www.youtube.com/watch?v=9a3E993pBo4
V43
https://www.youtube.com/watch?v=ZPf7n2-KLfQ
V44
https://www.youtube.com/watch?v=FVh4fjtcoBw
V45
https://www.youtube.com/watch?v=yMd26TBRCl4

FBPRBK3005 Produce basic bread products.

FBPRBK3005 အက ြေြေံမိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတလ
် ိုပ်သည်
V46
https://www.youtube.com/watch?v=a0tupj7xJpo
V47
https://www.youtube.com/watch?v=EGbNI26PPYg

V48
https://www.youtube.com/watch?v=GWOJovFzWfw
V49
https://www.youtube.com/watch?v=ZnA3i1MyB-k
V50
https://www.youtube.com/watch?v=C8IA3i_nVIE
V51
https://www.youtube.com/watch?v=0-pfJeofqy0
V52
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4

FBPRBK3006 Produce savoury bread products

FBPRBK3006 အရသာရှိကသာကပါင်မိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/savoury-baking
https://www.finecooking.com/article/the-science-of-baking-with-yeast-2
https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/the-shocking-truth-about-bread413156.html

FBPRBK3007 Produce specialty flour bread products.

FBPRBK3007 အထူ်းမိုနည
် ို့ က်ကပါင်မိုနထ
် ို့ တ
ို ်ကိုနမ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ။
V53
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4
V54
https://www.youtube.com/watch?v=fhqWm4OQw18
V55
https://www.youtube.com/watch?v=3wyhzKX97Vk

FBPRBK3008 Produce sponge cake products

FBPRBK3008 ကရ မ ပ်ကိတ်မိုနမ
် ို့ ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်

V56
https://www.youtube.com/watch?v=2SbZYJwqnOo
V57
https://www.youtube.com/watch?v=pwIa-mZeJAc
V58
https://www.youtube.com/watch?v=q-vUw6_pgnc
V59
https://www.youtube.com/watch?v=kv5qOoUOpf4
V60
https://www.youtube.com/watch?v=_3Io59_TEfo
V61
https://www.youtube.com/watch?v=cG7zq4FyiAg
V62
https://www.youtube.com/watch?v=dR4WAtRVvFI
V63
https://www.youtube.com/watch?v=oGzEKu8bYcU

FBPRBK3009 Produce biscuit and cookie products

FBPRBK3009 ဘစကစ်နင
ှ က
ို မ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်သည်
ို့် တ်က်းထိုတ်ကန
V64
https://www.youtube.com/watch?v=xDPG52oTWno
V65
https://www.youtube.com/watch?v=Y5kQfHVRJJk
V66
https://www.youtube.com/watch?v=P9NMVW0yJQM
V67
https://www.youtube.com/watch?v=h9jKe9nwHT4

FBPRBK3010 Produce cake and pudding products

FBPRBK3010 ကိတ်မိုနန
် ို့ င
ှ ်ို့ pudding ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းကိိုထတ
ို ်လိုပ်ပါ
V68

https://www.youtube.com/watch?v=-Cpb8Mlkipw
V69
https://www.youtube.com/watch?v=RbgRthrNGJs
V70
https://www.youtube.com/watch?v=noG5DVKJEFM
V71
https://www.youtube.com/watch?v=xrjCJOke4Gc
V72
https://www.youtube.com/watch?v=iuCJXbO1k30
V73
https://www.youtube.com/watch?v=Hlfnx4r25TA
V74
https://www.youtube.com/watch?v=fJCqyVGBE2Y
V75
https://www.youtube.com/watch?v=OqSRwwJyhF4
V76
https://www.youtube.com/watch?v=xwKGZS3EE7Q

FBPRBK3011 Produce frozen dough products

FBPRBK3011 လအေးခလနလသာမုနစ္
် ေ့ ိမ်ေးထုတ်ကုနမ
် ျာေးကိုထတ
ု ်လုပ်သည်
V77
https://www.youtube.com/watch?v=jYzXXLr4_Zk
V78
https://www.youtube.com/watch?v=ECGBKt4vJeo
V79
https://www.youtube.com/watch?v=2Qm_iHgFsPw
V80
https://www.youtube.com/watch?v=ofDzwfDt84o
V81
https://www.youtube.com/watch?v=rRjlc8eftMM
V82
https://www.youtube.com/watch?v=K8P4j5NW7ZQ

V83
https://www.youtube.com/watch?v=K8P4j5NW7ZQ
V84
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4
V85
https://www.youtube.com/watch?v=Iw6_Ue_6K0s

FBPRBK3012 Schedule and produce bread production

FBPRBK3012 ကပါင်မန
ို ထ
် ို့ တ
ို ်လိုပ် ြေင််းကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း
ို့် တ
V86
https://www.youtube.com/watch?v=pSHOD4d8Ebo
V87
https://www.youtube.com/watch?v=ha-EUWESZtw
V88
https://www.youtube.com/watch?v=eS-Ax85FIc8
V89
https://www.youtube.com/watch?v=BJEHsvW2J6M
V90
https://www.youtube.com/watch?v=EGbNI26PPYg
V91
https://www.youtube.com/watch?v=sTAiDki7AQA
V92
https://www.youtube.com/watch?v=m08i8oXpFB0
V93
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/production-costand-the-perfect-competition-model-temporary/the-production-function/v/introduction-toproduction-functions
V84
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4

FBPRBK3013 - Schedule and produce cake and pastry production.

FBPRBK3013 - ကိတ်မန
ို န
် ို့ င
ှ က
ိ ်မိုနထ
် ို့ တ
ို လ
် ိုပ်မှုကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း။
ို့် တ
ို့် တ
V85
https://www.youtube.com/watch?v=qEopbpzas_o
V86
https://www.youtube.com/watch?v=Ghtvnp7_vPo
V87
https://www.youtube.com/watch?v=kQiElKxU9y4
V88
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-4OeG8A4A
V89
https://www.youtube.com/watch?v=TgPG9tQPR7k
V90
https://www.youtube.com/watch?v=dj8edwmcgDw
V91
https://www.youtube.com/watch?v=PArFmFwkvcI
V92
https://www.youtube.com/watch?v=K8P4j5NW7ZQ

FBPRBK3014 Produce sweet yeast products.

FBPRBK3014 ြေ ိ ကသာတက

်းထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။

V93
https://www.youtube.com/watch?v=Rp-UpAUZ_aI
V94
https://www.youtube.com/watch?v=P0O2-4PFXXc
V95
https://www.youtube.com/watch?v=1by2W9ihR70
V96
https://www.youtube.com/watch?v=ciIjeQVBRNA
V97
https://www.youtube.com/watch?v=sdKEtkm2ckw
V98

https://www.youtube.com/watch?v=kqfQxK0t-J4

FBPRBK3015 Schedule and produce bakery production.

FBPRBK3015 မိုနြ
် ို့ တ
ို ထ
် တ
ို ်လိုပ်မှုကိိုစစဉ် ြေင််းနှငထ
ို ်လိုပ် ြေင််း။
ို့် တ
V99
https://www.youtube.com/watch?v=qEopbpzas_o
V100
https://www.youtube.com/watch?v=Z75-wEHLX1A
V101
https://www.youtube.com/watch?v=2Qm_iHgFsPw
V102
https://www.youtube.com/watch?v=eS-Ax85FIc8
V103
https://www.youtube.com/watch?v=a0tupj7xJpo
V104
https://www.youtube.com/watch?v=EGbNI26PPYg
V105’
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
V106
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4
V107
https://www.youtube.com/watch?v=D-pQPMj11nM

FBPRBK3016 Control and order bakery stock.

FBPRBK3016 ကိတ်မိုနသ
် ို့ က
ိို လှာင်ရို က
ံ ိိုထန
ိ ်း် ြေ ပ်နင
ှ မ
ို့် ှာ ကာ်း။
https://www.shutterstock.com/video/clip-3812576-baker-worker--employee-bakery-industrycontrol
https://www.istockphoto.com/au/video/automation-bakery-factory-bread-gm47297265119840608
https://www.istockphoto.com/video/industrial-bakery-machine-gm973492568-264895871

FBPRBK4003 - Produce gateaux, tortes and entremets
V108
https://www.facebook.com/WorkshopBespokeBakery/videos/1878393769090549/
https://www.youtube.com/watch?v=k2P3icRcIQw
V109
https://www.youtube.com/watch?v=jqUqCEnWS1E

FDFFS2001A - Implement the food safety program and procedures

FDFFS2001A - အစ္ာေးအစ္ာလံုခခံ မှုအစ္အစ္ဉ်န္ှငလ
ု ်ထေးံု လုပ်နည်ေးမျာေးကိုအလကာင်အထည်လဖာ်ပ
ေ့် ပ

V110
https://www.youtube.com/watch?v=zaHuHubvvfU

FDFOP2046A. Operate a production process

FDFOP2046A ထိုတ်လပ
ို ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ြေိုလည်ပတ်
V111
https://www.youtube.com/watch?v=ilIPJaK9mnU

FDFOP2061A - Use numerical applications in the workplace

FDFOP2061A - လိုပ်ငန််းြေင်၌ကိန်း် ဂဏန််း application မ ာ်းကိိုသ်းံို ပါ
V112
https://www.youtube.com/watch?v=vEBIuUl5_0w

FDFOP2064A - Provide and apply workplace information

FDFOP2064A - လုပ်ငန်ေးခင်သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိုခဖညေ့သ
် င်ေးဖပေးအသံေးု ချပ
V113
https://www.youtube.com/watch?v=iBa9EoEbb38

SHB30115 - Certificate III in Beauty Services
V114
https://www.youtube.com/watch?v=WBiX51l7TOA
V115
https://www.youtube.com/watch?v=0XQ3bqSlTbU
V116
https://www.youtube.com/watch?v=0iYQ3p0NSNc
V117
https://www.youtube.com/watch?v=kEQpZ8rMy_Y
V118
https://www.youtube.com/watch?v=OBc4_4v99W8
V119
https://www.youtube.com/watch?v=LsEPvZEkgGc
V120
https://www.youtube.com/watch?v=zUICrYXmyAc
SHB30215 - Certificate III in Make-Up
V121
https://www.youtube.com/watch?v=-qMhFaODnIY
V122
https://www.youtube.com/watch?v=vIWy6_F0Bhs
V123
https://www.youtube.com/watch?v=13ys_8sdzJw
v124
https://www.youtube.com/watch?v=LsEPvZEkgGc
V125
https://www.youtube.com/watch?v=W2asVll3OSU
V126
https://www.youtube.com/watch?v=d8bct2_ix4U
V127
https://www.youtube.com/watch?v=C1g92Xghz-8
V128
https://www.youtube.com/watch?v=JN0VGlzmIno

V129
https://www.youtube.com/watch?v=5-P5bXdOBRk
V130
https://www.youtube.com/watch?v=1PFUdGhnxLk

SHB50115 Diploma of Beauty
V136
https://www.youtube.com/watch?v=TmtQIs4WAB8
V137
https://www.youtube.com/watch?v=WBiX51l7TOA
V138
https://www.vogue.com/video/watch/sonam-kapoor-classic-bollywood-beauty
V139
https://www.youtube.com/watch?v=LsEPvZEkgGc
V140
https://www.youtube.com/watch?v=xsoDfgiFdHc
V141
https://www.youtube.com/watch?v=sjZPzuE1YCY
V142
https://www.youtube.com/watch?v=sjZPzuE1YCY
V143
https://www.youtube.com/watch?v=sjZPzuE1YCY
V144
https://www.youtube.com/watch?v=ou6xUFkSaRE
V145
https://www.youtube.com/watch?v=KONe4SNFA64
V146
https://www.youtube.com/watch?v=i1bx-FTLLBs
V147
https://www.youtube.com/watch?v=i1bx-FTLLBs
V148
https://www.youtube.com/watch?v=vCJ6U7mQmYw

SHBBBOS001 Apply cosmetic tanning products

SHBBBOS001 အလှကန
ို ် tanning ထိုတ်ကန
ို မ
် ာ်းကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V159
https://www.youtube.com/watch?v=Up8k64wUfiY
V160
https://www.youtube.com/watch?v=-FcHgMkVEfE
V161
https://www.youtube.com/watch?v=YB3fN9uL3pY

SHBBBOS002 Provide body massages.

SHBBBOS002 ြေနဓာကိယ
ို ်အနှပ
ိ ်ြေံ ြေင််း။
V162
https://youtu.be/p_oJz4I6lDg

SHBBBOS003 Provide body treatments.

SHBBBOS003 ြေနဓာကိယ
ို ်ကိုသမှုကပ်းသည်
V163
https://youtu.be/1avoQkTy6IU

SHBBBOS004 Provide aromatherapy massages

SHBBBOS004 ရနံကို
ို့ ထ်းံို ြငက
ို့် ိုသကပ်း ြေင််း
V164
https://www.youtube.com/watch?v=FfkHMlnMoTI
V165
https://www.youtube.com/watch?v=rKYrtAfdgf0

SHBBBOS005 Use reflexology relaxation techniques in beauty treatments

SHBBBOS005 အလှအပကိုသမှုတင် reflexology အပန််းက ြနည််းကိိုသ်းံို ပါ
V166
https://www.youtube.com/watch?v=gAAx5X3zst8
V167
https://www.youtube.com/watch?v=yqx4YIr6PQs
V168
https://www.youtube.com/watch?v=MZ3KFNsyXT8
V169
https://www.youtube.com/watch?v=Bb7B2-z5qmA
V170
https://www.youtube.com/watch?v=fYgUph17dQA
V171
https://www.youtube.com/watch?v=NkcxkN837q8
V172
https://www.youtube.com/watch?v=NkcxkN837q8
V173
https://www.youtube.com/watch?v=aD_CQYvwKAc
V174
https://www.youtube.com/watch?v=Bu6RlmvuDA4
V175
https://www.youtube.com/watch?v=Wx2xlc9IMWE
V176
https://www.youtube.com/watch?v=DRAaSG_yQCk

SHBBBOS006 - Provide superficial lymph massage treatments

SHBBBOS006 - အကပေါ်ယံအ

င ်ို့ မင ်ို့ lymph အနှပ
ိ ်ြေံ ြေင််း

V177
https://www.youtube.com/watch?v=DXvW0j5fMAI
V178
https://www.youtube.com/watch?v=K8QTm9J1mk8
V179

https://www.youtube.com/watch?v=-7gXPyO_910
V180
https://www.youtube.com/watch?v=Q9FP6AHj9Eo
V181
https://www.youtube.com/watch?v=XIqfrBXcLn0
V182
https://www.youtube.com/watch?v=qJqycbwzPjw
V183
https://www.facebook.com/am.sobey/videos/manual-lymph-drainage-self-massage-forlymphedema/325628564965820/

SHBBMUP001- Accredited Apply Eyelash Extensions-

SHBBMUP001- အသိအမှတ် ပ ကလ ာက်ထာ်းရန်မ က်ကတာင်ြေ ွံ့ကပ်း ြေင်
V201
https://www.youtube.com/watch?v=Rhpubx3o420
V202
https://www.youtube.com/watch?v=IV0b7VPMXwg
V203
https://www.youtube.com/watch?v=AfWEpUCV_cA
V204
https://www.youtube.com/watch?v=uB7QyLd7itw
V205
https://www.youtube.com/watch?v=MFMksUH_KZs
V206
https://www.youtube.com/watch?v=g_5-aqhCojQ

SHBBMUP002 Design and apply make-up.

SHBBMUP002 မိတ်ကပ်ကိိုဒဇိိုင်း်

ပါ။

V207
https://www.youtube.com/watch?v=ri-BM1i4WSs
V208

https://www.youtube.com/watch?v=dIPaTBv2U0c
V209
https://www.youtube.com/watch?v=fAvma1izIcw
V210
https://www.youtube.com/watch?v=fAvma1izIcw
V211
https://www.youtube.com/watch?v=4RIPveDPFJ0
V212
https://www.youtube.com/watch?v=QE6QfTmmQ0E
V213
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_etyevTJU
V214
https://www.youtube.com/watch?v=d8bct2_ix4U
V215
https://www.youtube.com/watch?v=j9kU6C1Hz00
V216
https://www.youtube.com/watch?v=cJkiuDPBBxg
SHBBMUP003 - Design and apply make-up for photography

SHBBMUP003 - ဓာတ်ပံိုရို က
ိ ်ရန်အတက်မိတ်ကပ်ကိိုဒဇိိုင်း်

ပါ

V217
https://www.youtube.com/watch?v=MFAX0hzU0JQ
V218
https://www.youtube.com/watch?v=8xXJLeLasW8
V219
https://www.youtube.com/watch?v=9m2dAOwSkd0
V220
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_etyevTJU

SHBBMUP004 Design and apply remedial camouflage make-up

SHBBMUP004 ကိုစာ်းကရ်းရာက ပာက်က ာ်းမိတ်ကပ်ကိိုဒဇိိုင်း်
V221

ပါ

https://www.youtube.com/watch?v=yFYaWC8rzeU
V222
https://www.youtube.com/watch?v=J22iVgjmejs
V223
https://www.youtube.com/watch?v=obHpxSSq7xo
V224
https://www.youtube.com/watch?v=P7QPll1M-hM
V225
https://www.youtube.com/watch?v=RoHa8bY3uo0
V226
https://www.youtube.com/watch?v=ati1-Vliz-8
V227
https://www.youtube.com/watch?v=ati1-Vliz-8

SHBBMUP005 APPLY AIR BRUSH MAKE-UP.

SHBBMUP005 ကလ ၀ င်ကလထက်သနရ
် ို့ င
ှ ်း် ကရ်းလိုပ်ပါ။
V228
https://www.youtube.com/watch?v=yBPry8aJ3oY
V229
https://www.youtube.com/watch?v=2AhVuL4lVLY
V230
https://www.youtube.com/watch?v=xdxUWaZS-cM
V231
https://www.youtube.com/watch?v=xdxUWaZS-cM
V232
https://www.youtube.com/watch?v=3PpFJCasE2Q
V233
https://www.youtube.com/watch?v=VrcMN3EJJqI
V234
https://www.youtube.com/watch?v=0IfH0NpZqrE
V235
https://www.youtube.com/watch?v=D-CMwBXQC7E

V236
https://www.youtube.com/watch?v=F2IYqsVi-oI
V237
https://www.youtube.com/watch?v=AQgNp_hZQtM
V238
https://www.youtube.com/watch?v=F2IYqsVi-oI
V239
https://www.youtube.com/watch?v=AQgNp_hZQtM
V240
https://www.youtube.com/watch?v=QSVhUoUrFvI

SHBBMUP006 Design and apply creative make-up
V241
https://www.youtube.com/watch?v=lVyHWHrMfaI
V242
https://www.youtube.com/watch?v=OUC3RbsYpWA
V243
https://www.youtube.com/watch?v=dM6SWmWKdVU
V244
https://www.youtube.com/watch?v=nGqrm9DcyEw
V245
https://www.youtube.com/watch?v=xWrigI68wh8
V246
https://www.youtube.com/watch?v=TR17a2mE-9g
V247
https://www.youtube.com/watch?v=u7KMaw2vG5s

SHBBMUP007 Work collaboratively on make-up productions.

SHBBMUP007 မိတ်ကပ်ထတ
ို ်လိုပ်မှုမ ာ်းတင်ပူ်းကပါင််းပါဝင်ပါ။
V248
https://www.youtube.com/watch?v=uFJgDd8d_ko
V249

https://www.youtube.com/watch?v=XfIje6Nb0ao
V250
https://www.youtube.com/watch?v=srwsr1gM-Mw

SHBBNLS001 - Provide manicure and pedicare services

SHBBNLS001 - လက်သည်ေး လခခလထာက်အလှခပ ခပင်ခခင်ေး၀န်လဆာင်မှုလပေးပ
V251
https://www.youtube.com/watch?v=9cAUyktMrko
V252
https://www.youtube.com/watch?v=66jMNxcw0A4
V253
https://www.youtube.com/watch?v=Bz8aPF-WmGM
V254
https://www.youtube.com/watch?v=T35OVMMdWo0
V255
https://www.youtube.com/watch?v=ks-qKIWn5y0
V256
https://www.youtube.com/watch?v=-NNDlNIaY40

SHBBNLS004 Apply nail art

SHBBNLS004 လက်သည််းအနိုပညာကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V257
https://www.youtube.com/watch?v=Nc5ESM4EVGI
V258
https://www.youtube.com/watch?v=xnrBhLNmKQc
V259
https://www.youtube.com/watch?v=3MokRtMaS7U
V260
https://www.youtube.com/watch?v=3MokRtMaS7U

V261
https://www.youtube.com/watch?v=IPnIDFQ_S8s
V262
https://www.youtube.com/watch?v=WT-p2Kls4vY
V263
https://www.youtube.com/watch?v=rrQba1ysFSk
V264
https://www.youtube.com/watch?v=Ay99VIxzwmo

SHBBRES001 - Research and apply beauty industry information

SHBBRES001 - အလှအပလိုပ်ငန််း၏သတင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုသက
ို တသန ပ ပါ

V255
https://www.youtube.com/watch?v=Ll3eI_NX_DU

SHBBRES002 Investigate developments in cosmetic treatments using light and laser systems

SHBBRES002 အလင််းနှငက
ို့် လ
မ ာ်းကိိုစစ်က

ာစနစ်မ ာ်း သံ်းို ၍ အလှကိုနပ
် စစည်း် မ ာ်း ကိုသမှုတိို်းတက်မှု

်းပါ

V256
https://www.youtube.com/watch?v=A6g565sE1A4

SHBBSKS001 Pierce ear lobes

SHBBSKS001 ပယပ်နာေးကကပ်
V257
https://www.youtube.com/watch?v=EN43z--6HgQ
V258
https://www.youtube.com/watch?v=rrI-njycKT8
V259

https://www.youtube.com/watch?v=12Ppueu1GPw
V260
https://www.youtube.com/watch?v=E9_tB4Ug7Tg
V261
https://www.youtube.com/watch?v=SlkIbp68Jj4
V262
https://www.youtube.com/watch?v=6gv8bcGXBQQ

V263
https://www.youtube.com/watch?v=bPUgKqbxTNc

V264
https://www.youtube.com/watch?v=T_tYrws0hoc

HBBSKS002 Provide diathermy treatments

HBBSKS002 Diathermy ကုသမှုလပေးခခင်ေး

V265
https://www.youtube.com/watch?v=zSe2QW45ol4
V266
https://www.youtube.com/watch?v=bFbP8VC-E_Y
V267
https://www.youtube.com/watch?v=2fiqhpnrjQI
V268
https://www.youtube.com/watch?v=KFDlq5dwoYU
V269
https://www.youtube.com/watch?v=9klNSHHuEps
V270
https://www.youtube.com/watch?v=1HQHTrjYDPk

SHBBSKS005 - Provide micro-dermabrasion treatments

SHBBSKS005 - micro-dermabrasion ကိုသမှုကပ်း
V271
https://www.youtube.com/watch?v=oRkKquQg5yU
V272
https://www.youtube.com/watch?v=mwyz8kKwhjM
V273
https://www.youtube.com/watch?v=gHed-DV2UU4
V274
https://www.youtube.com/watch?v=zRIKrH6aRyE

SHBBSPA001 - Work in a spa therapies framework

SHBBSPA001 - spa ကိုထ်းံို မူကဘာင်တစ်ြေိုတင်အလိုပ်လိုပ်ပါ
V275
https://www.youtube.com/watch?v=H6OXsj_QF5Q
V276
https://www.youtube.com/watch?v=fCUizAMHe2Q
V277
https://www.youtube.com/watch?v=SKpQdG5aC5E

SHBBSPA002 Provide spa therapies

SHBBSPA002 spa ကိုထ်းံို မ ာ်းကိိုကပ်းပါ
V278
https://www.youtube.com/watch?v=H6OXsj_QF5Q

SHBBSPA003 - Provide stone therapy massages
V279
https://www.youtube.com/watch?v=a5oi6wHW7LU

SHBBSPA004 - Provide Indian head massages for relaxation

SHBBSPA004 - အပန််းက ြအနာ်းယူရန်အတက်အန
ိ ယ
ိဒ နည်ေးခဖင်ေ့ ဦ်း ကြေါင််းနှပ
ိ ်နယ်ကပ်း ြေင််း
V280
https://www.youtube.com/watch?v=Jnh5FENzCJ8

SHBHBAS001 - Provide shampoo and basin services

SHBHBAS001 - ကြေါင််းကလ ာ်ရည်နင
ှ အ
ို့် င်တံို ၀ န်က

ာင်မှုကိိုကပ်းပါ

V281
https://www.youtube.com/watch?v=mMbg3LBraWU

SHBHBAS002 Provide head, neck and shoulder massages for. relaxation.

SHBHBAS002 ဦ်း ကြေါင််း၊ လည်ပင််းနှငပ
ိ ်ြေအ
ံ နာ်းယူ ြေင််း။
ို့် ြေံို်းအနှပ
V282
https://www.youtube.com/watch?v=UT3c9ZSmSLM
V283
https://www.youtube.com/watch?v=QIzfvG3LTFk

SHBHCCS001 - Plan hair services for special events

SHBHCCS001 - အထူ်းအစအစဉ်မ ာ်းအတက်

ပ
ံ င် ၀ န်က

ာင်မက
ှု ိိုစစဉ်ပါ

https://upload.latest.facebook.com/Hairnmakeupbylulu/videos/289461735019061/
https://upload.latest.facebook.com/Hairnmakeupbylulu/videos/347218312750362/
https://www.facebook.com/Blessedtouc/videos/special-events-hair-styleblessedtouchofbeauty/1255131738005213/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
V284
https://www.youtube.com/watch?v=fMeCcWUKuiI
SHBHCLS002 - Colour and lighten hair

SHBHCLS002 - ဆံပင်ကိုအလရာင်လတာက်လတာက်လစ္ခခင်ေး

V285
https://www.youtube.com/watch?v=s2801Y3Ljp0
V286
https://www.youtube.com/watch?v=MtVpar7Lutk
V287
https://www.youtube.com/watch?v=YXLmnDSBnOc
V288
https://www.youtube.com/watch?v=uTOVbUOYJfA
V289
https://www.youtube.com/watch?v=afwtjxkyBiE
V290
https://www.youtube.com/watch?v=fs4GTjI57iQ
V291
https://www.youtube.com/watch?v=oPNQMRbmU3Q

SHBHCLS003 - Provide full and partial head highlighting

SHBHCLS003 - ကြေါင််းကိိုအ ပညို့အ
် ဝနှငတ
် စ်ပိိုင်း် ကြာ် ပပါ
ို့် စ်စိတတ
V292
https://www.youtube.com/watch?v=O44tLHFagxA
V293
https://www.youtube.com/watch?v=uUv9UIb3SvU
V294
https://www.youtube.com/watch?v=dFnKPtTYuNI
V295
https://www.youtube.com/watch?v=zyGoCbXLgXU
V296
https://www.youtube.com/watch?v=2PlLNJEEwI8

SHBHCLS004 - Neutralise unwanted colours and tones

SHBHCLS004 - မလိိုလာ်းအပ်ကသာအကရာင်မ ာ်းကိိုကလ ာြေ
ို့ ပါ

V297
https://www.youtube.com/watch?v=kKT1gXBC_L4

SHBHCLS005 Provide on scalp full head and retouch bleach treatments.

SHBHCLS005 ဦ်း ကရ ပာ်းကပေါ်တင် ဦ်း ကြေါင််းကိိုအ ပညို့အ
် ဝ ပန်လည် ြညို့တ
် င််းဖပ်း
အကရာင်ြေျွတ်က

်းကိို ပန်လည် ပ ပင်ကပ်းသည်။

V298
https://www.youtube.com/watch?v=JZn0zcS5fRo
SHBBINF001 Maintain Infection Control Standards

SHBBINF001 ကရာဂါကူ်းစက်မှုထန
ိ ်း် ြေ ပ်ကရ်းစံနန
ှု ်း် မ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V198
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
V199
https://www.youtube.com/watch?v=ckQXwa9DwQo
V200
https://www.youtube.com/watch?v=56q1ocCUpPc

SHB30416 Certificate III in Hairdressing.
V131
https://www.youtube.com/watch?v=ZtzMPOWXUZI
V132
https://www.youtube.com/watch?v=glrBBKFWIGQ
V133
https://www.youtube.com/watch?v=19IhmpUDtHU
V134
https://www.youtube.com/watch?v=otvWFdgOSqE
V135
https://en.islcollective.com/video-lessons/hairdresser-mr-bean-official

SHBHCUT001 Design haircut structures.

SHBHCUT001

ပ
ံ င်ပစ
ံို ံခပ ခခင်ေး

V299
https://www.youtube.com/watch?v=K-wjZgJ_cxo
V300
https://www.youtube.com/watch?v=6xcvqYicDAM
V301
https://www.youtube.com/watch?v=L0aM15uXSTE
V302
https://www.youtube.com/watch?v=cz-RwckbdSc
V303
https://www.youtube.com/watch?v=0DMLBmFLNB0
V304
https://www.youtube.com/watch?v=ZPn8J6ywh84
V305
https://www.youtube.com/watch?v=MM8E9A7YaJM
V306
https://www.youtube.com/watch?v=stIYqWp3VrM
V307
https://www.youtube.com/watch?v=j2T1UtUAx8M
v308
https://www.youtube.com/watch?v=j2T1UtUAx8M
V309
https://www.youtube.com/watch?v=Q4VvQvRAEyg

SHBHCUT002 Create one length or solid haircut structures.

SHBHCUT002 အရှညတ
် စ်ြေိုသမဟို
ိို ို့ တ်အစိိုငအ
် ြေ
V310
https://www.youtube.com/watch?v=cz-RwckbdSc
V311

ပ
ံ င်ပံိုစံမ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ။

https://www.youtube.com/watch?v=MM8E9A7YaJM
V312
https://www.youtube.com/watch?v=bObH153TMf8
V313
https://www.youtube.com/watch?v=KTMPX4xCUhg
V314
https://www.youtube.com/watch?v=-MRV79jcegs
V315
https://www.youtube.com/watch?v=-kobHCe4aBw
V316
https://www.youtube.com/watch?v=K4W-ZNlhMqk
V317
https://www.youtube.com/watch?v=9phkBXD46so
V318
https://www.youtube.com/watch?v=zdw6AezqhsE

SHBHCUT003 Create graduated haircut structures

SHBHCUT003 ဘွံ့လန်ဆပ
ံ င်ပံုစ္ံမျာေးကိဖ
ု န်တေးပ
V319
https://www.youtube.com/watch?v=cz-RwckbdSc
V320
https://www.youtube.com/watch?v=4bJDBYYMm0Y
V321
https://www.youtube.com/watch?v=516LRGr1yDM
V322
https://www.youtube.com/watch?v=VNopsw93raQ
V323
https://www.youtube.com/watch?v=janEjBHJL8g
V324
https://www.youtube.com/watch?v=1GWeinAG3No
V325

https://www.youtube.com/watch?v=1Kl_U4U-keY
V326
https://www.youtube.com/watch?v=KJN9HlrGwOc
V327
https://www.youtube.com/watch?v=Qa0FGM0r_Mo
V328
https://www.youtube.com/watch?v=mG0G7bWIkwA

SHBHCUT004 Create layered haircut structures

SHBHCUT004 အလာရှိ

ပ
ံ င်ပံိုစံမ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ

V329
https://www.youtube.com/watch?v=r1iwXdT7FNE
V330
https://www.youtube.com/watch?v=6xBOTWbzkG4
V331
https://www.youtube.com/watch?v=1GWeinAG3No
V332
https://www.youtube.com/watch?v=cz-RwckbdSc
V333
https://www.youtube.com/watch?v=Xsg7UHynOZA
V334
https://www.youtube.com/watch?v=7IJl64tMb5o
V335
https://www.youtube.com/watch?v=1uX6pxu9vOc
V336
https://www.youtube.com/watch?v=Fdsfthh70qQ
V337
https://www.youtube.com/watch?v=qR8Gj27ga1U
V338
https://www.youtube.com/watch?v=qR8Gj27ga1U
V339
https://www.youtube.com/watch?v=4Vt-rwFK0LI

SHBHCUT005 - Cut hair using over-comb techniques

SHBHCUT005 -

ပ
ံ င်ညပ် ြေင််း၊

V340
https://www.youtube.com/watch?v=SujzdWcee28
V341
https://www.youtube.com/watch?v=YWQ7uX0n000
V342
https://www.youtube.com/watch?v=bIkEAmH0wLg
V343
https://www.youtube.com/watch?v=UwjHdPMcwUc
V344
https://www.youtube.com/watch?v=0_IT5sy6wiM
V345
https://www.youtube.com/watch?v=mukc6xY8cWc
V346
https://www.youtube.com/watch?v=EJXMF8h5e2Q
V347
https://www.youtube.com/watch?v=IWvnXomaBmE

SHBHCUT006 Create combined haircut structures

SHBHCUT006 ကပါင််းစပ်

ပ
ံ င်ပံိုစံမ ာ်းကိိုြန်တ်းပါ

V348
https://www.youtube.com/watch?v=t57byOnueBw
V349
https://www.youtube.com/watch?v=LQSTk_n2MPs
V350
https://www.youtube.com/watch?v=MM8E9A7YaJM

SHBHCUT007 - Create combined traditional and classic men's haircut structures

SHBHCUT007 - အမ ိ ်းသာ်းတိ၏ရိ
ို ို့ ို ်းရာနှငဂ
ံ င်ပံိုစံမ ာ်းကိိုကပါင််းစပ်ပါ
ို့် နထဝင် ပ
V351
https://www.youtube.com/watch?v=MwJjtutSO9Y
V352
https://www.youtube.com/watch?v=QmtPlbxB7rA
V353
https://www.youtube.com/watch?v=X7t6ZzNVTDA
V354
https://www.youtube.com/watch?v=OrBEQAezm2w
V355
https://www.youtube.com/watch?v=wcVVXUV0YUY
V356
https://www.youtube.com/watch?v=SujzdWcee28
V357
https://www.youtube.com/watch?v=0iQKbGe2Z0A

SHBHCUT011 - Design and maintain beards and moustaches

SHBHCUT011 - မိုတ်

တ
ိ ်မ ာ်းနှငန
ှု ်ြေမ််းကမ်းမ ာ်းကိိုဒဇိိုင်း်
ို့် တ

V358
https://www.youtube.com/watch?v=To9LRbpqJUo
V359
https://www.youtube.com/watch?v=u2xrEkKAW40
V360
https://www.youtube.com/watch?v=ZI-J_EIPxXA
V361
https://www.youtube.com/watch?v=BiwJDHnWGwc
V362
https://www.youtube.com/watch?v=Ym2Mn5wV0Kw
V363
https://www.youtube.com/watch?v=nor6hywFwLo

။ ထိန်း် သိမ််းပါ

SHBHDES002 Braid hair.

SHBHDES002 က စ်

ပ
ံ င်။

V364
https://www.youtube.com/watch?v=wnIHKiPaeUQ
V365
https://www.youtube.com/watch?v=bVk0G-TQPEE
V366
https://www.youtube.com/watch?v=7yDEqP6FsQs
V367
https://www.youtube.com/watch?v=CyipTHZ63Tc
V368
https://www.youtube.com/watch?v=xCUA4iS6hOE
V369
https://www.youtube.com/watch?v=2uFYmXA7M9o
V370
https://www.youtube.com/watch?v=TZVNXd71b58
V371
https://www.youtube.com/watch?v=Kh8MTdgIDaA

SHBHDES003 Create finished hair designs

HBHDES003 လချာလသာဆံပင်ပံုစ္ံမျာေးကိုဖန်တေးပ
V372
https://www.youtube.com/watch?v=HeDzAKgo3fs
V373
https://www.youtube.com/watch?v=xuff653vot0
V374
https://www.youtube.com/watch?v=q8-eloTGEH4
V375
https://www.youtube.com/watch?v=EiwVJwA9Ahg
V376

https://www.youtube.com/watch?v=Ks1KWdxZ_G0
V377
https://www.youtube.com/watch?v=xVK_GmSd7xo

SHBHDES004 - Create classic long hair up-styles

SHBHDES004 -

ပ
ံ င်ပံိုစံရှညရ
် ှညြ
် န်တ်းပါ

V378
https://www.youtube.com/watch?v=2R8BMjo3VS4
V379
https://www.youtube.com/watch?v=iHKvJ8xZQAA
V380
https://www.youtube.com/watch?v=ySB5mOKnTD4
V381
https://www.youtube.com/watch?v=pbMDCLCd90g
V382
https://www.youtube.com/watch?v=xG8-nmHsQtU

SHBHIND001 - Maintain and organise tools, equipment and work

SHBHIND001 - ကိရိယာမ ာ်း၊ ကိရိယာမ ာ်းနှငအ
ိ ်း် သိမ််းရန်နင
ှ စ
ို့် လိုပ်မ ာ်းကိိုထန
ို့် ိုစည််းရန်
V383

https://www.youtube.com/watch?v=71942Uui1bQ

SHBHIND002 Research and use hairdressing industry information

SHBHIND002 ဆံပင်အလှခပ ခပင်ခခင်ေးဆိုငရ
် ာသတင်ေးအချက်အလက်မျာေးကိသ
ု လ
ု တသနခပ ပ
V384
https://www.youtube.com/watch?v=dHBbTvd8M-E
V385
https://www.youtube.com/watch?v=Rtp9u3qJqrM

V386
https://www.youtube.com/watch?v=-GXfNGHSOgA
V387
https://www.youtube.com/watch?v=lJiVFuArjG8

SHBHIND003 - Develop and expand a client base

SHBHIND003 - ၀ န်က

ာင်မှုြေံယူသက
ူ ိိုတိို်းြေ ွံ့ရန်နင
ှ တ
ို့် ိို်းြေ ွံ့ရန်

V388
https://www.youtube.com/watch?v=vJ_0oIpCpX4

SHBHIND004 - Participate in session styling teams.

SHBHIND004 - အစအစဉ်ပံိုစံအြွံ့မ ာ်းတင်ပါ ၀င်ပါ။
V389
https://www.youtube.com/watch?v=J69bLasEsRw

SHBHREF001 Curl and volumise hair with chemical treatments

SHBHREF001

ပ
ံ င်ကဓ
ိို ာတိုကိုသမှု ြင ို့်

ပ
ံ င်ကကာက်၊

V390
https://www.youtube.com/watch?v=VXx_r86FmY8
V391
https://www.youtube.com/watch?v=ruUrkLBI-1Y
V392
https://www.youtube.com/watch?v=EYvAsYDDYhI
V393
https://www.youtube.com/watch?v=-YWAmwhrSB4
V394
https://www.youtube.com/watch?v=eNl7mdHYk1k
V395

https://www.youtube.com/watch?v=sTK9GQxp1ck
V396
https://www.youtube.com/watch?v=0SmA1cGocz4
V397
https://www.youtube.com/watch?v=kAjO-MMPc4c

SHBHREF002 Straighten and relax hair with chemical treatments

SHBHREF002 ဓာတုကသ
ု မှုခဖငဆ
ံ င်ကိုလခဖာငလ
ေ့် ပ
ေ့် အာင်လလ ာခ
ေ့ ျပ
V398
https://www.youtube.com/watch?v=EYvAsYDDYhI
V399
https://www.youtube.com/watch?v=CH_4IMgfXV0
V400
https://www.youtube.com/watch?v=QMosPCq3jmU

SHBHREF003 Straighten and relax hair with protein treatments

SHBHREF003 ပရိိုတိန်း် ကိုသမှု ြင ်ို့

ပ
ံ င်ကိိုက ြာငက
်ို့ အာင်ကလ ာြေ
ို့ ပါ

V401
https://www.youtube.com/watch?v=_YGu0AIaZjU
V402
https://www.youtube.com/watch?v=_XFNsuHK-o0
V403
https://www.youtube.com/watch?v=Z774KuNFWjQ
V404
https://www.youtube.com/watch?v=__cgcVRXogQ
V405
https://www.youtube.com/watch?v=3zxpnVKaRF4
V406
https://www.youtube.com/watch?v=7gsQZBcHK0U

V407
https://www.youtube.com/watch?v=kwt1giC6F0k
V408
https://www.youtube.com/watch?v=iLfQuN8RDek

SHBHTRI001 Identify and treat hair and scalp conditions.

SHBHTRI001

ပ
ံ င်နင
ှ ို့် ဦ်း ကရ ပာ်းအက ြေအကနကိိုကြာ်ထတ
ို ်ဖပ်းကိုသပါ။

V409
https://www.youtube.com/watch?v=kL_ioyhOmkI
V410
https://www.youtube.com/watch?v=REyvOXlXvAI
V411
https://www.youtube.com/watch?v=n9u_7R-0BiA

SHBXCCS001 - Conduct salon financial transactions

SHBXCCS001 - အလှ ပင် ိုင
ိ ် ဘဏ္ဍာကရ်းအကရာင််းအ ၀ ယ်လိုပ် ြေင််း
V412
https://www.youtube.com/watch?v=EHKKv2nDeY4
V413
https://www.youtube.com/watch?v=jtDitWl7jhA
V414
https://www.youtube.com/watch?v=hhoX6Vl2HTs
V415
https://www.youtube.com/watch?v=lwnvpOvlAwE

SHBXCCS002 Provide salon services to clients.

SHBXCCS002 လဖာက်သည်မျာေးအာေးအလှခပင်ဆုင
ိ ဝ
် န်လဆာင်မှုမျာေးလပေးခခင်ေး။

V416

https://www.youtube.com/watch?v=heMkRmLpRKg
V417
https://www.youtube.com/watch?v=1-CDBPJiRhY
V418
https://www.youtube.com/watch?v=w5cLJxdlCkE
V419
https://www.youtube.com/watch?v=A8UV1x4oqxs
V420
https://www.youtube.com/watch?v=xRU2jvLm8Gk
V421
https://www.youtube.com/watch?v=2rxupUKyM9U
V422
https://www.youtube.com/watch?v=xRU2jvLm8Gk
V423
https://www.youtube.com/watch?v=6BW6Q_MU4eo
V424
https://www.youtube.com/watch?v=2rxupUKyM9U

SHBXCCS004 - Recommend products and services

SHBXCCS004 - ကိုနပ
် စစည်း် နှင ို့် ၀ န်က

ာင်မှုမ ာ်းကိိုအ ကံ ပ ပါ

V425
https://www.youtube.com/watch?v=7HTMcYfr32w

SHBXIND001 - Comply with organisational requirements within a personal services environment

SHBXIND001 - ကိိုယ်ကရ်းကိိုယ်တာ ၀ န်က

ာင်မပ
ှု တ်ဝန််းက င်အတင််းရှိအြွံ့အ စည််း

လိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းနှငက
် ပါ
ို့် ိိုကည
V426
https://www.youtube.com/watch?v=gVgG-Yn7e_o

SHBXIND002 Communicate as part of a salon team
V427

ိုင
ိ ရ
် ာ

https://www.youtube.com/watch?v=65FohsR10U4
V428
https://www.youtube.com/watch?v=Ml_q6kGfL7A
V429
https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team?l
anguage=en

HBXWHS001 - Apply safe hygiene, health and work practices

HBXWHS001 - လံို ြေံ ကသာတစ်ကိိုယ်ကရသနရ
် ို့ ှင်း် မှု၊ က န််းမာကရ်းနှငအ
ို့် လိုပ်ြေင် အကလို့အက င ို့်
မ ာ်းကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V430
https://www.youtube.com/watch?v=ENO1g405UDo

SIRRMER002 Merchandise food products

SIRRMER002 ကိုနပ
် စစည်း် အစာ်းအစာမ ာ်း
V431
https://www.youtube.com/watch?v=Hhm5f-Znskk
SHBBINF001 Maintain Infection Control Standards

SHBBINF001 ကရာဂါကူ်းစက်မှုထန
ိ ်း် ြေ ပ်ကရ်းစံနန
ှု ်း် မ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V198
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
V199
https://www.youtube.com/watch?v=ckQXwa9DwQo
V200
https://www.youtube.com/watch?v=56q1ocCUpPc

SHB60118 - Advanced Diploma of Intense Pulsed Light and Laser for Hair Reduction

SHB60118 - ပင််းထန်ကသာ Pulsed Light ကလ

ာသံေးု ၍

ပ
ံ င်ကိိုကလ ာြေ
ို့ ရန်အ

င ို့် မငဒ
ို့် ပလိိုမာ

V149
https://www.youtube.com/watch?v=4zHYfjjAeWA
V150
https://www.youtube.com/watch?v=v3mkVbVG8Ic
V151
https://www.youtube.com/watch?v=b2c0ENnkdXQ
V152
https://www.youtube.com/watch?v=YfJOFKJIzY0
V153
https://www.youtube.com/watch?v=hVn9VWxJ9S0
V154
https://www.youtube.com/watch?v=hVn9VWxJ9S0
V155
https://www.youtube.com/watch?v=DffK9vX0gRQ
V156
https://www.youtube.com/watch?v=uPJmQMz4ps4
V157
https://www.youtube.com/watch?v=WssDx1R8qAU
V158
https://www.youtube.com/watch?v=KcsIIrhKL2w

SHBBHRS007 - Provide laser hair reduction treatments

SHBBHRS007 - ကလ

ာကရာင် ြေည်သေးံု ၍

ပ
ံ င်ကက
ိို လ ာြေ
ို့ ကိုသမှုမ ာ်းကိို ပ လိုပ်ပါ

V184
https://www.youtube.com/watch?v=bToioeMDrfE
V185
https://www.youtube.com/watch?v=S20-1_XqVPM
V186

https://www.youtube.com/watch?v=YPYc0nS5i9M
V187
https://www.youtube.com/watch?v=PP4Hlhbd8g4
V188
https://www.youtube.com/watch?v=vec81BScSs0
V189
https://www.youtube.com/watch?v=2S_iKdl5iuU
V190
https://www.youtube.com/watch?v=CU4lyplvnRE
V191
https://www.youtube.com/watch?v=XBp2wWVZO8k
V192
https://www.youtube.com/watch?v=xeJgeRZ9ibA

SHBBHRS008 - Design intense pulsed light hair reduction treatment programs
V193
https://www.youtube.com/watch?v=nhsb8rXI-mQ

SHBBHRS009 - Provide intense pulsed light hair reduction treatments
V194
https://www.youtube.com/watch?v=i7SqpTq_eww
V195
https://www.youtube.com/watch?v=4wgDncCIx0M
V196
https://www.youtube.com/watch?v=C8qIY0cNL88
V197
https://www.youtube.com/watch?v=v3mkVbVG8Ic

SHBBINF001 Maintain Infection Control Standards

SHBBINF001 ကရာဂါကူ်းစက်မှုထန
ိ ်း် ြေ ပ်ကရ်းစံနန
ှု ်း် မ ာ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ
V198
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q

V199
https://www.youtube.com/watch?v=ckQXwa9DwQo
V200
https://www.youtube.com/watch?v=56q1ocCUpPc

SIT20316 - Certificate II in Hospitality
V432
https://www.youtube.com/watch?v=Ltg2zIBTl88
V433
https://www.youtube.com/watch?v=3DR25Flc87o
V434
https://www.youtube.com/watch?v=Tx7pGY-EmWc
V435
https://www.youtube.com/watch?v=K_Z8LqsSN8E
V436
https://www.youtube.com/watch?v=k0zP41So93A
V437
https://www.youtube.com/watch?v=S8a48Wci8i0
V438
https://www.youtube.com/watch?v=u0bqEeCVI_A
SIT40116 Certificate IV in Travel and Tourism
V444
https://www.youtube.com/watch?v=xVRb9EU-bkE
V445
https://www.youtube.com/watch?v=m-xpXhrOc_w
V446
https://www.youtube.com/watch?v=iZs9iRyVOEE
V447
https://www.youtube.com/watch?v=0KwUeFIPc-Y
V448
https://www.youtube.com/watch?v=UAUgXvOzmkc
V449

https://www.youtube.com/watch?v=-XaH6kY08bo
V450
https://www.youtube.com/watch?v=WCK9zQyW9pc
V451
https://www.youtube.com/watch?v=mvXfNEtQ2hA
SIT50416 Diploma of Hospitality Management
V458
https://www.youtube.com/watch?v=K_Z8LqsSN8E
V459
https://www.youtube.com/watch?v=7W2qA6JZU3U
V460
https://www.youtube.com/watch?v=WCK9zQyW9pc
V461
https://www.youtube.com/watch?v=Hz9LN4-wXxY
V462
https://www.youtube.com/watch?v=iP0yfOfR79w
V463
https://www.youtube.com/watch?v=5yjaj5UZRlY
V464
https://www.youtube.com/watch?v=8eo3tTURHFU
V465
https://www.youtube.com/watch?v=z8Kz4iYwTqo
SITTTSL003 Provide advice on international destinations

SITTTSL003 နိင
ို င
် တ
ံ ကာြေရ်းစဉ်မ ာ်းနှင ို့် ပတ်သက်၍ အ ကံဥာဏ်မ ာ်းကပ်းပါ
V559
https://www.youtube.com/watch?v=eFgFpbM3hAk
V560
https://www.youtube.com/watch?v=B_fGEkNsWfc

SITTTSL004 Provide advice on Australian destinations

SITTTSL004 သစက တ်းလ ာ်းကနရာမ ာ်းအတက်အ ကံဥာဏ်ကပ်းပါ

V561
https://www.youtube.com/watch?v=Sb-WI_dWFVw

SITTTSL005 Sell tourism products and services

SITTTSL005 ြေရ်းသာ်းထိုတ်ကိုနန
် င
ှ ို့် ၀ န်က

ာင်မမ
ှု ာ်းကိိုကရာင််းြေ ပါ

V562
https://www.youtube.com/watch?v=F6iFAS_O32U
V563
https://www.youtube.com/watch?v=zAHiGlMO-mA

SITTTSL006 Prepare quotations

SITTTSL006 ကုနက
် ျစ္ရိတ် ပင် င်ပါ
V564
https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU

SITTTSL007 Process reservations.

SITTTSL007 လိုပ်ငန််းစဉ်ကကိ တင်မှာ ကာ်းမှုမ ာ်း။
V565
https://www.youtube.com/watch?v=wyqfYJX23lg
V566’
https://www.youtube.com/watch?v=zKeIMFMlae0
V567
https://www.youtube.com/watch?v=BGjLog7m4RU
V568
https://www.youtube.com/watch?v=ovrzq0QEJQg
V569
https://www.youtube.com/watch?v=KY0K5f06adg
V570
https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU

V571
https://www.youtube.com/watch?v=Qhp_DcXTCAk
V572
https://www.youtube.com/watch?v=8vH5yTXvWpI

SITTTSL008 Book supplier products and services.

SITTTSL008 ကပ်းသင််းသူမ ာ်း၏ထိုတ်ကိုနမ
် ာ်းနှင ို့် ၀ န်က

ာင်မှုမ ာ်းကိုကကိ တင်မှာထာေးခခင်ေး

V573
https://www.youtube.com/watch?v=bHS0kZGApPE

SITTTSL009 Process travel-related documentation

SITTTSL009 ခရေးသာေးခခင်ေးန္ှငသ
ိ လ
် သာစ္ာရက်စ္ာတမ်ေးမျာေးကိုလုပ်လဆာင်ပ
ေ့် က်ဆုင
V574
https://www.youtube.com/watch?v=mm5q7fcXEdw

SITTTSL010 - Use a computerised reservations or operations system

SITTTSL010 - ကန် ပျူတာ ြငကို့် ကိ တင်စာရင််းသင််းထာ်းသညို့စ
် နစ်ကိိုသ်းံို ပါ
V575
https://www.youtube.com/watch?v=ctHsysHkvno
V576
https://www.youtube.com/watch?v=n-jtS5BBUb0
V577
https://www.youtube.com/watch?v=tANyy8JQGkw

SITTTSL012 Construct normal international airfares

SITTTSL012 ပံိုမှနအ
် ပည် ပည်

ိုင
ိ ရ
် ာကလက ကာင််းြေရ်းစဉ်မ ာ်းကိိုတည်က

ာက်ပါ

V578
https://www.youtube.com/watch?v=SlbACII7m-Y
V579
https://www.youtube.com/watch?v=72hlr-E7KA0
V580
https://www.youtube.com/watch?v=BzB5xtGGsTc

SITTTSL013 Construct promotional international airfares.

SITTTSL012 ပံိုမှနအ
် ပည် ပည်

ိုင
ိ ရ
် ာကလက ကာင််းြေရ်းစဉ်မ ာ်းကိိုတည်က

ာက်ပါ

V581
https://www.youtube.com/watch?v=VYxMVS7fZmg
V582
https://www.youtube.com/watch?v=eBxkYP-Cax0
V583
https://www.youtube.com/watch?v=LXb28mVZiJo

SITTTSL016 Provide specialist advice on cruises

SITTTSL016 အလပျာ်စ္ေးသကဘဘာခရေးစ္ဥ်နင
ှ ပ
် ထူ်းအ ကံဥာဏ်မ ာ်းကပ်းပါ
ို့် တ်သက်သညို့အ
V584
https://www.youtube.com/watch?v=2EFJvNuw9K8
V585
https://www.youtube.com/watch?v=Wi1N8fI9d5o

SITXCCS006 Provide service to customers.

SITXCCS006 ကြာက်သည်မ ာ်းအာ်း ၀ န်က

ာင်မှုကပ်းပါ။

V586
https://www.insightsquared.com/blog/the-top-10-customer-service-videos-on-youtube/

https://www.youtube.com/watch?v=tn0veQ7_stI

SITXCCS007 Enhance customer service experiences

SITXCCS007 လဖာက်သည်ဝန်လဆာင်မှုအလတွံ့အကကံ မျာေးကိုတေးို ခမင ေ့်
V587
https://www.youtube.com/watch?v=bL_D-qyva0c
V588
https://www.youtube.com/watch?v=tn0veQ7_stI
V589
https://www.youtube.com/watch?v=yYA55C6g7mQ
V590
https://www.youtube.com/watch?v=FGQBXf_ZS0Y
V591
https://www.youtube.com/watch?v=a85L4zOLjKk

SITXCOM002 Show social and cultural sensitivity.

SITXCOM002 လူမှုကရ်းနှငယ
ို့် ဉ်ကက ်းမှု

ိုင
ိ ရ
် ာအထိြေိိုက်မြေံမှုကိို ပပါ။

V592
https://www.youtube.com/watch?v=WUS23ZU8Wzk

SITXCOM005 Manage conflict. Modification

SITXCOM005 ပဋိပကခလခဖရှငေး် မှုကို ခပ ခပင်မမ်ေးမံစ္မံပ ။
V593
https://www.youtube.com/watch?v=7hoxYSV_EN4

SITXEBS001 Use social media in a business

SITXEBS001 စ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းတစ်ြေိုတင် ိုရ
ိ ှယမ
် ဒယာကိိုသ်းံို ပါ
V594
https://www.youtube.com/watch?v=0Hznt_FCT70
SITTTSL002 Access and interpret product information

SITTTSL002 ထိုတ်ကိုနသ
် တင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုရယူသ်းံို စနိင
ို သ
် ည်

V553
https://www.youtube.com/watch?v=2zSI_gbCwvc
V554
https://www.youtube.com/watch?v=RxSv8SmSq_U
V555
https://www.youtube.com/watch?v=F6iFAS_O32U
V556
https://www.youtube.com/watch?v=R_DOX7h7Mz4
V557
https://www.youtube.com/watch?v=xVRb9EU-bkE
V558
https://www.youtube.com/watch?v=YyN4QnWVJ6A
https://www.tourismtribe.com/examples-best-practice-tourism-videos/

SITXFIN001 Process financial transactions.
SITXFIN001 လငလကကေးလလခပာင်ေးခခင်ေး
V595
https://www.youtube.com/watch?v=EHKKv2nDeY4
V596
https://www.youtube.com/watch?v=KwAub0p0O_c

SITXFIN002 Interpret financial information.

SITXFIN002 ဘဏ္ဍာကရ်း အြေ က်အလက်ကိိုအနက် ပန် ိုိ
V597
https://www.youtube.com/watch?v=8F5wW26SHD8
V598
https://www.youtube.com/watch?v=yA93sPlG53w
V599
https://www.youtube.com/watch?v=1CtK-Zp9zKM
V600
https://www.youtube.com/watch?v=rK5JMKdfJcU
V601
https://www.youtube.com/watch?v=f-N2hVWvzaM
V602
https://www.youtube.com/watch?v=x6dd0IHuC98

SITXFIN003 Manage finances within a budget Assessment

SITXFIN003 ဘတ်ေျက်အကခဖတ်မှုအတင်ေး ဘဏ္ဍာကရ်းမျာေးကိုစ္မံပ
V603
https://www.youtube.com/watch?v=18G2GE7Qw5I
V604
https://www.youtube.com/watch?v=laZuMIFUxzg
V605
https://www.youtube.com/watch?v=VfhmzqDHM4w

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

V439
https://www.youtube.com/watch?v=OkdJO5Ea4r4
V440

https://www.youtube.com/watch?v=9hzEygvmidI
V441
https://www.youtube.com/watch?v=C22edvdc54s
V442
https://www.youtube.com/watch?v=Qz7duUZ5jws
V443
https://www.youtube.com/watch?v=AeaTKcBmT80

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery
SIT50316 Diploma of Event Management
V452
https://www.youtube.com/watch?v=PSDlJ7LNpbw
V453
https://www.youtube.com/watch?v=gnAsLyGzh_4
V454
https://www.youtube.com/watch?v=ZbDNT5sZXuQ
V455
https://www.youtube.com/watch?v=XiXhgimP6-E
V456
https://www.youtube.com/watch?v=ZQtJ-hYA5pc
V457
https://www.youtube.com/watch?v=gCD_4UbqQIA

SITHCCC014 Prepare meat dishes

SITHCCC014 အသာ်းဟင််းလ ာမ ာ်းကိို ပင်

င်ပါ

V466

https://www.youtube.com/watch?v=T_UklW9LKz4
V467
https://www.youtube.com/watch?v=2uIw2Jk99K0
V468
https://www.youtube.com/watch?v=BiSzu9e1s5g

V469
https://www.youtube.com/watch?v=xp8_whO3zPU
V470
https://www.youtube.com/watch?v=gOC_gllE-rg
V471
https://www.youtube.com/watch?v=6GE2gt-eKpU

SITHCCC001 Use food preparation equipment

SITHCCC001 အစာ်းအစာ ပင် င်မှုကိရိယာမ ာ်းကိိုသ်းံို ပါ
V472
https://www.youtube.com/watch?v=up9ud03BG3s
V473
https://www.youtube.com/watch?v=laJ6GhK4au0
V474
https://www.youtube.com/watch?v=wbUaMbDv07s
V475
https://www.youtube.com/watch?v=wbUaMbDv07s
V476
https://www.youtube.com/watch?v=_sVmBv8Pj4Q
V477
https://www.youtube.com/watch?v=ECA1YJDVb1A
V478
https://www.youtube.com/watch?v=VWUr7Y-r6z0
V479
https://www.youtube.com/watch?v=DvUC7xCL6Pc
V480
https://www.youtube.com/watch?v=s8URTp1Kcc0

SITHCCC004 - Package prepared foodstuffs,

SITHCCC004 - ထိုပ်ပိို်းထာ်းကသာအစာ်းအစာမ ာ်း၊
V481
https://www.youtube.com/watch?v=mLXfZGAV5Gw
V482
https://www.youtube.com/watch?v=D3TiR8-WzzU
V483
https://www.youtube.com/watch?v=iS4q7HD9RHw
V484
https://www.youtube.com/watch?v=iS4q7HD9RHw
V485
https://www.youtube.com/watch?v=xLzEdtwnCFk
V486
https://www.youtube.com/watch?v=vU4rQdy9WJM
V487
https://www.youtube.com/watch?v=wt32GgQGTcI
V488
https://www.youtube.com/watch?v=y__Agr17tek

SITHCCC005 Prepare dishes using basic methods of cookery.

SITHCCC005 ြေ က် ပ တ် ြေင််း၏အက ြေြေံနည််းလမ််းမ ာ်းကိို အသံ်းို ပ ၍ ဟင််းလ ာမ ာ်း
ကိို ပင်

င်ပါ။

V489
https://www.youtube.com/watch?v=mBT5O3OXXkY
V490
https://www.youtube.com/watch?v=14qc7F_rJcY
V491
https://www.youtube.com/watch?v=CO1kNxZYarI
V492
https://www.youtube.com/watch?v=CO1kNxZYarI
V493

https://www.youtube.com/watch?v=_QuU6rs-n5Q
V494
https://www.youtube.com/watch?v=ZJy1ajvMU1k
V495
https://www.youtube.com/watch?v=hFL39JjH0dY
V496
https://www.youtube.com/watch?v=sKKyZPs_jEg
V497
https://www.youtube.com/watch?v=AgHosaTSZic
V498
https://www.youtube.com/watch?v=rgceGEuCI5w
V499
https://www.youtube.com/watch?v=4TQamoQpIUY

SITHCCC006 Prepare appetisers and salads

SITHCCC006 အစာ်းအစာနှငအ
ို့် သိုပ်မ ာ်းကိို ပင်

င်ပါ

V500
https://www.youtube.com/watch?v=k3cZ9OW0SOo
V501
https://www.youtube.com/watch?v=tzBYPdwBiaQ

SITHCCC007 - Prepare stocks, sauces and soups

SITHCCC007 - ထမင််း၊ ဟင််းြေ ိ နှငဟ
ို့် င််းြေ ိ ကိို ပင် င်ပါ
V502
https://www.youtube.com/watch?v=yLqm1DLduuA
V503
https://www.youtube.com/watch?v=nI9hxScEBCg
https://www.bbcgoodfood.com/videos/techniques/how-make-stock

SITHCCC008 Prepare vegetable, fruit, eggs and farinaceous dishes

SITHCCC008 ဟင်ေးသေးဟင်ေးရက်၊ သစ္်သေး၊ ဥန္ှငကေ့် ကက်ဥလကကာ်မျာေးကိုခပင်ဆင်ပ
V504
https://www.youtube.com/watch?v=_PkFUk99eJA

SITHCCC012 Prepare poultry dishes

SITHCCC012 ကက်သာေး ဟင််းလ ာမ ာ်း ကိို ပင်

င်ပါ။

V505
https://www.youtube.com/watch?v=jPOxWOE-3Xk
V506
https://www.youtube.com/watch?v=AST04MCRKOQ
V507
https://www.youtube.com/watch?v=HGUXn3CcqMA

SITHCCC013 Prepare seafood dishes

SITHCCC013 ပင်လယ်စာဟင််းလ ာမ ာ်းကိို ပင်
V508
https://www.youtube.com/watch?v=IwkHyDZynF0
V509
https://www.youtube.com/watch?v=7SGzQt6cXtQ
V510
https://www.youtube.com/watch?v=s-kdkh-AgLo
V511
https://www.youtube.com/watch?v=4Jdf_FtmCU4
V512
https://www.youtube.com/watch?v=vXc1lgd-COM
V513
https://www.youtube.com/watch?v=zDz7ep6nIc4

င်ပါ

V514
https://www.youtube.com/watch?v=GCxlWP7XGh4
V515
https://www.youtube.com/watch?v=9-Ss5_OCQFw
V516
https://www.youtube.com/watch?v=itgpaGCWQCU
V517
https://www.youtube.com/watch?v=itgpaGCWQCU
V518
https://www.youtube.com/watch?v=7Lwh4DHc6rs

SITHCCC019 Produce Cake

SITHCCC019 ကိတ်မန
ို ထ
် ို့ တ
ို ်လိုပ်
V519
https://www.youtube.com/watch?v=Xh_Neg-Hp84
V520
https://www.youtube.com/watch?v=xPrYE3ZbfAQ
V521
https://www.youtube.com/watch?v=FkCAls2KW_g
V522
https://www.youtube.com/watch?v=xwKGZS3EE7Q
V523
https://upload.latest.facebook.com/PhoebesPastryCafe/videos/143730626789315/
V524
https://www.youtube.com/watch?v=ZKH8SYuenEw&list=LLMQUwKoGpkkk8AloOzGXa1w&index
=176

SITHFAB001 Clean and tidy bar areas

SITHFAB001 ဘာ်းသနရ
် ို့ င
ှ ်း် သပ်ရပ်ခခင်ေး
V525
https://www.youtube.com/watch?v=Jqxs9y0GdDU

V526
https://www.youtube.com/watch?v=_B1PLQKH1xk

SITHFAB005 Prepare and serve espresso coffee

SITHFAB005ကကာ်ြခပင်ခခင်ေး
V527
https://www.youtube.com/watch?v=jXYgVAfPoBE
V528
https://www.youtube.com/watch?v=d29bPgaxzE0

SITHIND002 - Source and use information on the hospitality industry

SITHIND002 -ၕ ညို့ဝ
် တ် ပ ြေင််းလိုပ်ငန််းနှငသ
်ို့ က်

ိုင
ိ က
် သာသတင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိရ
ို ယူပါ

V529
https://www.youtube.com/watch?v=WYlvm-Q3IDQ

SITHKOP001 - Clean kitchen premises and equipment

SITHKOP001 - သနရ
် ေ့ ှငေး် လသာမေးဖိုလချာင်သေးံု ပစ္စညေး် ကိရိယာမျာေး
V530
https://www.youtube.com/watch?v=XI7GV5ya4Mc
V531
https://www.youtube.com/watch?v=3Vryfeo7rrE
V532
https://www.youtube.com/watch?v=cv15rRuIGvY
V533
https://www.youtube.com/watch?v=BHjzjReJFjE
V534
https://www.youtube.com/watch?v=nIY28aSrTYs

SITHKOP002 Plan and Cost Basic Menu

SITHKOP002 အစအစဉ်နှငက
် စရိတ်အက ြေြေံမနူ
ို့် ိုနက
V535
https://www.youtube.com/watch?v=dS6J7C8VY1U
V536
https://www.youtube.com/watch?v=5_BkkadC2Ok

SITHKOP004 Develop Menus for Special Dietary Requirement

SITHKOP004 အထူ်းအစာ်းအကသာက်လိိုအပ်ြေ က်မ ာ်းအတက်မနူ်းမ ာ်းကိိုတထင်ပါ
V537
https://www.youtube.com/watch?v=FJNyuzspyjM
V538
https://www.youtube.com/watch?v=-ORf87qd7NQ

SITHKOP005 Coordinate cooking operations

SITHKOP005 ြေ က် ပ တ် ြေင််းလိုပ်ငန််းမ ာ်းကိိုညန
ိ င
ိှု ်း် က
V539
https://www.youtube.com/watch?v=laJ6GhK4au0
V540
https://www.youtube.com/watch?v=TU1VhCyyC6g
V541
https://www.youtube.com/watch?v=s0OfLT4fchs
V542
https://www.youtube.com/watch?v=GmE1Pl2-Zg0

SITHPAT002 Produce gateaux, torten and cakes.

SITHPAT002 torten နှငက
် ို့ ာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။
ို့် ိတ်မိုနမ
V543
https://www.youtube.com/watch?v=BzFxApY5Frw

ာင်ရက်သည်

V544
https://www.youtube.com/watch?v=TZ52WWHtIyI

SITHPAT006 Produce desserts

SITHPAT006 အြေ ိ ပထိုတ်လိုပ်သည်
V545
https://www.youtube.com/watch?v=15ebFoOSRR0
V546
https://www.youtube.com/watch?v=qC4e6k0F8cM
V547
https://www.youtube.com/watch?v=4Cm5qUOS7g0
V548
https://www.youtube.com/watch?v=bjr7-Q8iLmY

SITTIND001 Source and use information on the tourism and travel industry.

SITTIND001 ြေရ်းသာ်းလိုပ်ငန််းနှငြေ
ို့် ရ်းသာ်းလိုပ်ငန််း

ိုင
ိ ရ
် ာသတင််း အြေ က်အလက်

ရင််း မစ်နင
ှ အ
ို့် သံ်းို ပ ပါ။
V549
https://www.youtube.com/watch?v=xVRb9EU-bkE
V550
https://www.youtube.com/watch?v=U_lnyDQlKis
V551
https://www.youtube.com/watch?v=yTureNYCMo4
V552
https://www.youtube.com/watch?v=SkIwTyYAzaw

SITTTS002. Access and interpret product information.
SITTTSL002 Access and interpret product information

SITTTSL002 ထိုတ်ကိုနသ
် တင််းအြေ က်အလက်မ ာ်းကိိုရယူသ်းံို စနိင
ို သ
် ည်

V553
https://www.youtube.com/watch?v=2zSI_gbCwvc
V554
https://www.youtube.com/watch?v=RxSv8SmSq_U
V555
https://www.youtube.com/watch?v=F6iFAS_O32U
V556
https://www.youtube.com/watch?v=R_DOX7h7Mz4
V557
https://www.youtube.com/watch?v=xVRb9EU-bkE
V558
https://www.youtube.com/watch?v=YyN4QnWVJ6A
https://www.tourismtribe.com/examples-best-practice-tourism-videos/

SITXFIN001 Process financial transactions.
SITXFIN001 ရငွေရ ကားလရ
ွှဲ ပြောင်ားပြင်ား
V595
https://www.youtube.com/watch?v=EHKKv2nDeY4
V596
https://www.youtube.com/watch?v=KwAub0p0O_c

SITXFIN002 Interpret financial information.

SITXFIN002 ဘဏ္ဍာကရ်းအချက်အလက်ကအ
ို နက်ခပန်ဆု။ိ
V597
https://www.youtube.com/watch?v=8F5wW26SHD8
V598
https://www.youtube.com/watch?v=yA93sPlG53w

V599
https://www.youtube.com/watch?v=1CtK-Zp9zKM
V600
https://www.youtube.com/watch?v=rK5JMKdfJcU
V601
https://www.youtube.com/watch?v=f-N2hVWvzaM
V602
https://www.youtube.com/watch?v=x6dd0IHuC98

SITXFIN003 Manage finances within a budget Assessment

SITXFIN003 ဘတ်ဂ က်အက ြတ်မှုအတင််းဘဏ္ဍာကရ်းမ ာ်းကိိုစမံပါ
V603
https://www.youtube.com/watch?v=18G2GE7Qw5I
V604
https://www.youtube.com/watch?v=laZuMIFUxzg
V605
https://www.youtube.com/watch?v=VfhmzqDHM4w

SITXFSA001 - Use hygienic practices for food safety

SITXFSA001 - အစာ်းအစာကဘ်းကင််းကရ်းအတက်သနရ
် ို့ ှင်း် ကသာအကလို့အက ငမ
ို့် ာ်းကိိုအသံ်းို ပ ပါ
V606
https://www.youtube.com/watch?v=zaHuHubvvfU
V607
https://www.youtube.com/watch?v=AGz4U_OX2iU

SITXFSA002 Participate in Safe Food Handling

SITXFSA002 အစာ်းအစာကိုလဘေးကင်ေးစ္ာကိိုငတ
် ယ် ြေင််းတင်ပါ၀င်ပါ
V608
https://www.youtube.com/watch?v=oI89tL768VI

V609
https://www.youtube.com/watch?v=KBvU4Bmu5O0
V610
https://www.youtube.com/watch?v=uaTUx29BDic
V611
https://www.youtube.com/watch?v=Qt1RnZcKYxU

http://www.australianfoodsafety.com.au/blog/2011/07/food-safety-rap-video/

SITXHRM001 Coach others in job skills

SITXHRM001 အ ြော်းသူမ ာ်းကိိုအလိုပ်ကျွမ််းက င်မန
ှု ည််း ပ
V612
https://www.youtube.com/watch?v=9FGDTpojqjI
V613
https://www.youtube.com/watch?v=yzqpXz4YEcY
V614
https://www.youtube.com/watch?v=XK6pnOOu_R4
V615
https://www.youtube.com/watch?v=bYZZQigqZQs
V616
https://www.youtube.com/watch?v=e14EZlDT73o
V617
https://www.youtube.com/watch?v=J41YdcVJ5dI
V618
https://www.youtube.com/watch?v=75tqKlR-CPM
V619
https://www.youtube.com/watch?v=6KBthHSm_bY
V620
https://www.youtube.com/watch?v=J41YdcVJ5dI

SITXHRM002 Roster Staff.

SITXHRM002 တန််းစဇယာ်းဝန်ထမ််း။
V621
https://www.youtube.com/watch?v=UzROS7iVVCI
V622
https://www.youtube.com/watch?v=5TYfPHbu9ZU
V623
https://www.youtube.com/watch?v=uU7Zr-QTuUQ
V624
https://www.youtube.com/watch?v=h92LjoqOe3c

SITXHRM003 Lead and manage people.

SITXHRM003 လူကတကိို ဦ်း က

ာင်ဖပ်းစမံြေနြေ
် ို့ ပါ။

V625
https://www.youtube.com/watch?v=MQmzIM11yWg

SITXHRM006 Monitor staff performance

SITXHRM006 ၀ န်ထမ််းမ ာ်း၏စမ််းက

ာင်ရည်ကိိုစစ်က

V626
https://www.youtube.com/watch?v=A1ei9CAmEVw

SITXINV001 Receive and store stock

SITXINV001 ပစစည်း် မ ာ်းလက်ခံသမ
ိ ်ေးဆည်ေးပ
V627
https://www.youtube.com/watch?v=gEGyhKPIdXw

်းပါ

SITXINV002 Maintain the Quality of Perishable Items.

SITXINV002 ပ က်စ်းလယ်လသာကိုနပ
် စစည်း် မ ာ်း၏အရည်အကသ်းကိိုထန
ိ ်း် သိမ််းပါ။
V628
https://www.youtube.com/watch?v=ZTnYa4o5kyE

SITXINV003 Purchase Goods.

SITXINV003 ကုနပ
် စ္စညေး် မျာေး ၀ယ်ပ ။
V629
https://www.youtube.com/watch?v=Kb2oNHtbfDE
V630
https://www.youtube.com/watch?v=SVBkG6DR3tY

SITXINV004 Control stock

SITXINV004 ကုနပ
် စ္စညေး် မျာေး ထိန်း် ြေ ပ်ကရ်း
V631
https://www.youtube.com/watch?v=68KFDW2HHGw

https://www.istockphoto.com/videos/quality-control

SITXMGT001: Monitor work operations

SITXMGT001: အလိုပ်လုပ်ကိုငလ
် နခခင်ေးကိိုကစာင ို့် ကညို့်
V632
https://www.youtube.com/watch?v=tZoVQ3IICtw
V633
https://www.youtube.com/watch?v=puPkKNDJmq4

SITXMGT002 - Establish and conduct business relationships
V634

https://www.youtube.com/watch?v=kfpv3ZedSiU
V635
https://www.youtube.com/watch?v=dKRDqynjKR0
V636
https://www.youtube.com/watch?v=o5Ws2ftvTq4
V637
https://www.youtube.com/watch?v=HqaqYP2xPQA

SITXWHS001 Participate in safe work practices

SITXWHS001 လံုခခံ လသာအလုပ်ခင်မျာေးတင်ပ ၀ င်ပ
V638
https://www.youtube.com/watch?v=eGvyP2WS78Q

SITXWHS002 Identify hazards, assess and control safety risks

SITXWHS002 ကဘ်းအနတရာယ်မ ာ်းကိိုကြာ်ထတ
ို ်ပါ၊ ကဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင်း် ကရ်း
အလာေးအလာမျာေးကိိုစစ်က

်းပါ

V 639
https://www.youtube.com/watch?v=M8-rYiVrm7g

SITXWHS003 Implement and monitor work health and safety practices

SITXWHS003 အလိုပ်က န််းမာကရ်းနှငက
ို့် ဘ်းကင််းကရ်းအကလို့အက ငမ
ို့် ာ်း ကိိုအကကာင်
အထည်ကြာ်ရန်နင
ှ က
် န်
ို့် စာင ို့် ကညို့ရ
V640
https://www.youtube.com/watch?v=Fl-pEckAwiM
V641
https://www.youtube.com/watch?v=-jlmbskAr1w
https://www.safeworkaustralia.gov.au/media-centre/work-health-and-safety-what-it-meansvolunteers-video

V642
https://www.youtube.com/watch?v=3C6js5JtCIQ

