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AMES အ ိးစတတ လယါတ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ အတ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ အဖ လစ ံၢ် 

 

1. AMES Australia ကဟ  ၢ်ကဒါက  အလဲအလ အပ ဲီၤဖဲတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤတခါတ ၢ်မ  ၢ်ထ ိးသကံ ံ ၢ်အ ီၤမ တမ  ၢ်ပဟ  ၢ်တ ၢ် 

ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤမ  ၢ်တသ လ ီၤအခါန   ၢ်လ ီၤ . 

2. တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲီၤပ ဆ  အလဲလ အမ  ၢ်စ  $50.00 န   ၢ်တ ၢ်ကထ အ ီၤလ တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ တခါလ ၢ်လ ၢ်အဂ  ၢ် (တပ ၢ်ဃ  ၢ်  

တ ၢ်မီၤလ အမ  ၢ် AMES Australia ထ ိးသကံ ံ ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤန   ၢ်ဘ ၢ်.) 

3. တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ တဖ ၢ်တ ၢ်တထ ိးထ  ၢ်ဟ  ၢ်အ ီၤဖဲစ လ ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါမ  ၢ်စ ီၤန   ၢ် $50.00 အခါန   ၢ်လ ီၤ .လ တ ၢ်အ  ၢ် 

သိးဒၢ်အီံၤတဖ ၢ်အပ ီၤစ န   ၢ်တ ၢ်ကထ န  ၢ်လ ီၤအ ီၤဆ က  ဖ အစရ အပ ီၤလ ီၤ. 

4. တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ အီံၤတ ၢ်တထ ိးထ  ၢ်ဟ  ၢ်အ ီၤလ ယ  ၢ်နိံးတ ၢ်မီၤလ တဖ ၢ်လ တ ၢ်မ  ၢ်မီၤန  ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်အစ လ ခံကတ  ၢ် 

တဖ ၢ်အဂ  ၢ်အခါန   ၢ်ဘ ၢ် . 

5. တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ ခဲလ  ၢ်န   ၢ်တ ၢ်ကဟ  ၢ်အ ီၤဆ ပ ီၤမီၤလ တ ၢ်မ တမ  ၢ်တ ၢ်ကရ ကရ လ အဟ  ၢ်တ ၢ်အလတဲဖ ၢ်အအ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ . 

6. တ ၢ်မီၤလ လ ပဒ  ၢ်ထ န  ၢ်လ ီၤမီၤစ ီၤတ ၢ်တဖ ၢ်-  

- AMES Australia က  ဖ တဖ ၢ်တက ိးဘ ၢ်တ ီၤထ  ၢ်ထ  ၢ်ဘိး၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒ ိးန   ၢ်ကဒါစ လ က  အလဲလ အဟ  ၢ် 

လ ီၤဃ ၢ်၀ဲအဂ  ၢ် 100% ဖဲတ ၢ်ထ ိးက ံ ၢ် ,တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ ့  အလံ ၢ်ပတံထ  ၢ်အီံၤတ ၢ်မ  ၢ်တ  ၢ်အ ီၤလ  တ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤ အသ  ၁၀ 

ဖဲတ ၢ်မီၤလ စိးထ  ၢ်အသိးအကတ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

7. တ ၢ်အလဲလ တ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤအတ ၢ်မီၤလ တဖ ၢ်အဂ  ၢ် - 

- AMES Australia က  ဖ တဖ ၢ်တက ိးဘ ၢ်တ ီၤထ  ၢ်ထ  ၢ်ဘိး၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒ ိးန   ၢ်ကဒါစ လ က  အလဲဒ ိးပ ိးလ  

အလဲလ အဟ  ၢ်လ ီၤဃ ၢ်၀ဲအဂ  ၢ် 100% 

ဖဲတ ၢ်ထ ိးက ံ ၢ် ,အသ  ၁၀တ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤလ အံီၤတ ၢ်မ  ၢ်တ  ၢ်အ ီၤတ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ အလံ ၢ်ပတံထ  ၢ် 

ဖဲတ ၢ်မီၤလ စိးထ  ၢ်အသိးအမ  ၢ်နီံၤန   ၢ်လ ီၤ..  

- တ ၢ်အလဲတဖ ၢ်န   ၢ်တ ၢ်ဒ ိးအ ီၤလ အအ  ၢ်လ ီၤလ ီၤဒ ိးည န  ၢ်န ၢ်ရံ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ တ ၢ်မီၤလ တခါစ  ၢ်စ  ၢ်လ အမ  ၢ်တ ၢ်သ 

ထ  ၢ်ဘ ၢ်ထ  ၢ်လ ကံ ၢ်စ တ ၢ်မီၤလ အပ ီၤဒ ိးတ ၢ်အံီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်လ န ဲၢ်ယ ီၤလ တ ၢ်ဟံိးစ န ဲၢ်က ဲအ ီၤဒ ိးတ ၢ်သ  ၢ်လ န ဲၢ်

ယ ီၤလ တ ၢ်တသ  ၢ်လ န ဲၢ်ယ ီၤအ ီၤအန ၢ်ရံ ၢ်တဖ ၢ်ခံခါလ  ၢ်အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ . 

8. တ ၢ်အပ ိးအလ အလဲတဖ ၢ်- 

- တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ န   ၢ်တ ၢ်တထ ိးထ  ၢ်ဟ  ၢ်အ ီၤလ တ ၢ်ပ ိးအတ ၢ်လ အလဲအဂ  ၢ်ဖဲတ ၢ်ပ ိးတ ၢ်လ တဖ ၢ်ကဲထ  ၢ်က  ဖ  

အတ ၢ်အခါ (အဒ  , eBook မ တမ  ၢ် eResources), မ တမ  ၢ်ဖဲက  ဖ ထ ိးက ံ ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်အါန   ၢ်အသ  ၁၀ ဖဲအတ ၢ်စိးထ  ၢ် 

အခ  ၢ်ထိံးဖဲတ ၢ်မီၤလ အပ ီၤလ တန ံၢ်အဂ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ီၤ.  

- ဖဲက  ဖ တဂီၤမ  ၢ်ဆ  က ီၤပ ိးလ လ အမ  ၢ်တ ၢ်လ အက ီၤတဖ ၢ်က  ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါတခါလ  ၁၀ သ အတ  ၢ်ပ ီၤန   ၢ် 

အတ ၢ်အ  ၢ်သိးကဘ ၢ်မ  ၢ် "ဒၢ်အသ အသ ိး"န   ၢ်လ ီၤ .တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ တခါလ တ ၢ်ဂ  ၢ်တခါအီံၤတ ၢ်သ အ ီၤသ လ  

တ ၢ်မီၤလ လ လ ၢ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်လ ီၤ-  
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a. တ ၢ်မီၤလ လ အဖ  ၢ်လ  အမ  ၢ် အန  ံ၁၀ မ တမ  ၢ်စ ီၤန   ၢ်အန   ၢ်  

b. တ ၢ်အ  ၢ်ကတဲ ၢ်ကတ ီၤသိးလ  Occupational English Test (OET) 

c. ထဂံ ီၤက  ၢ်ဂီၤအိဲးကလံိးက   ၢ်တ ၢ်ဒ ိးစဲိးအသန  (English Language Testing System (IELTS)) 

အတ ၢ်အ  ၢ်ကတဲ ၢ်ကတ ီၤသိး  

d. တ ၢ်သ တ ၢ်ဘ ၢ်စဲ ၢ်န ီၤတ ၢ်သ ိးလ  ၢ်သ ိးက ဲဃ ဖံိးဃ မီၤအတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤတဖ ၢ် (Skilled Professional 

Migrant Programs (SPMP)) 

9. တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤလ ီၤတံ ၢ်ဘ ၢ်ထ ဲဒ ိးတ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ တဖ ၢ်တ ၢ်ကဟ  ၢ်စ  ၢ်က ိးအ ီၤလ တ ၢ်အလဲအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ  Skills First 

ဆ  ၢ်ထ ကဲ  ဖ တဖ ၢ်အပ ီၤ  ,တ ၢ်အခ အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါဒ ိးတ ၢ်တဲလ ီၤတံ ၢ် မ  ၢ်က  ဖ အတ ၢ်ဆိဲးလ ီၤမံီၤ (Student Confirmation of 

Enrolment  )အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ .  

10.  ဖဲထ  ၢ်တ ီၤအတ ၢ်မီၤလ တခါအခ  ၢ်ထိံးခံန နံ   ၢ် ,ဖဲတ ၢ်အ  ၢ်သိးလ က  ဖ တဂီၤမ  ၢ်ဆ တလဲဆ အတ ီၤအဂီၤအခါ ,က  အလဲလ တ ၢ် 

ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤအခ  ၢ်ထိံးန   ၢ်တ ၢ်ကဟံိးန   ၢ်အ ီၤလ တ ၢ်ကဟ  ၢ်တ ၢ်မီၤလ အတ ၢ်ရဲ ၢ် တ ၢ်က ဲီၤလ အဆိဲးလ ီၤ၀ဲအ မံီၤအဂ  ၢ်လ ီၤ . 

11.  တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ လ တ ၢ်မီၤအ ီၤခ ဖ   EFT ဒ ိးကယံ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်ထ  ၢ်ဘိး လ ံ ၢ်န လံ တ ၢ်ကရဲ ၢ်က ဲီၤမီၤအ ီၤန   ၢ်လ ီၤ . 

12.  AMES Australia အ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ခ ဲိးတ ၢ်ယ ၢ်လ ကဘ  ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ  သ  ၢ်တဖ ၢ်အီံၤလ တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်တခါလ ၢ် လ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ . 

 

မီၤန  ၢ်= 

 တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤတခါအ ျိၤဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ထ ုးထ  ၢ်ရျိၤလ ျိၤတၢ ၢ်အဆၢကတ ၢ ၢ်လ ျိၤ.  AMES Australia 

အ  ၢ်ဒ ုးခ ဲုးယ ၢ်လၢကဆ  တလဲအတၢ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါစ အဖ လစ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်တခါလၢ ၢ်လၢ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ . 


