AMES အိးစတတလယါတ ၢ်က ဘ
ၢ်
ၢ်က သ
ၢ် အတ ၢ်ဟ က
ၢ် ဒါစအဖလစံ ၢ်
1. AMES

Australia

ကဟ ၢ်ကဒါကအလဲအလ အပဲီၤဖဲ တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤတခါတ ၢ်မ ၢ်ထိးသံကံ ၢ်အီၤမတမ ၢ်ပဟ ၢ်တ ၢ်

ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤမ ၢ်တသလ ီၤအခါန ၢ်လီၤ .

2. တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲီၤပ ဆ အလဲလ အမ ၢ်စ

$50.00

န ၢ်တ ၢ်ကထ အီၤလ တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစတခါလ ၢ်လ ၢ်အဂ ၢ်

တပ ၢ်ဃ ၢ်(

တ ၢ်မီၤလ အမ ၢ် AMES Australia ထိးသံကံ ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤန ၢ်ဘ ၢ်.)

3. တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစတဖ ၢ်တ ၢ်တထိးထ ၢ်ဟ ၢ်အီၤဖဲ စလ ကဘ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါမ ၢ်စီၤန ၢ်

$50.00

အခါန ၢ်လီၤ

.လ တ ၢ်အ ၢ်

သိးဒၢ်အီၤံ တဖ ၢ်အပီၤစန ၢ်တ ၢ်ကထ န ၢ်လီၤအီၤဆကဖအစရအပီၤလီၤ.

4. တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစအံီၤတ ၢ်တထိးထ ၢ်ဟ ၢ်အီၤလ ယ ၢ်နိးံ တ ၢ်မီၤလတဖ ၢ်လ တ ၢ်မ ၢ်မီၤန ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်အစ လ ခံကတ ၢ်
တဖ ၢ်အဂ ၢ်အခါန ၢ်ဘ ၢ် .

5. တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစခဲလ ၢ်န ၢ်တ ၢ်ကဟ ၢ်အီၤဆပီၤမီၤလတ ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်ကရ ကရလ အဟ ၢ်တ ၢ်အလဲတဖ ၢ်အအ ၢ်န ၢ်လီၤ .
6. တ ၢ်မီၤလလ ပဒ ၢ်ထ န ၢ်လီၤမီၤစ ီၤတ ၢ်တဖ ၢ်-

AMES
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ကဖတဖ ၢ်တက ိးဘ ၢ်တီၤထ ၢ်ထ ၢ်ဘိး၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒိးန ၢ်ကဒါစလ ကအလဲလ အဟ ၢ်

လီၤဃ ၢ်၀ဲအဂ ၢ် 100% ဖဲတ ၢ်ထိးကံ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစ,့အလံ ၢ်ပတံထ ၢ်အီၤံ တ ၢ်မ ၢ်တ ၢ်အီၤလ တ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤ အသ ၁၀
ဖဲတ ၢ်မီၤလစိးထ ၢ်အသိးအကတ ၢ်န ၢ်လီၤ.

7. တ ၢ်အလဲလ တ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤအတ ၢ်မီၤလတဖ ၢ်အဂ ၢ် -

AMES
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ကဖတဖ ၢ်တက ိးဘ ၢ်တီၤထ ၢ်ထ ၢ်ဘိး၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒိးန ၢ်ကဒါစလ ကအလဲဒိးပိးလ

အလဲလ အဟ ၢ်လီၤဃ ၢ်၀ဲအဂ ၢ် 100% ဖဲတ ၢ်ထိးကံ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစအလံ ၢ်ပတံထ ၢ် အံီၤတ ၢ်မ ၢ်တ ၢ်အီၤ လ ,
.တ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤ အသ ၁၀ ဖဲတ ၢ်မီၤလစိးထ ၢ်အသိးအမ ၢ်နံီၤန ၢ်လီၤ

8. တ ၢ်အပိးအလအလဲတဖ ၢ်-

တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစန ၢ်တ ၢ်တထိးထ ၢ်ဟ ၢ်အီၤလ တ ၢ်ပိးအတ ၢ်လအလဲအဂ ၢ်ဖဲတ ၢ်ပိးတ ၢ်လတဖ ၢ်ကဲထ ၢ်ကဖ
အတ ၢ်အခါ ,အဒ(eBook မတမ ၢ် eResources), မတမ ၢ်ဖဲ ကဖထိးကံ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်အါန ၢ်အသ ၁၀ ဖဲအတ ၢ်စိးထ ၢ်
အခ ၢ်ထိးံ ဖဲတ ၢ်မီၤလအပီၤလ တနံ ၢ်အဂ ၢ်အခါန ၢ်လီၤ.

-

ဖဲကဖတဂီၤမ ၢ်ဆ ကီၤပိးလလ အမ ၢ်တ ၢ်လ အကီၤတဖ ၢ်က ၢ်လ တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါတခါလ

၁၀

အတ ၢ်အ ၢ်သိးကဘ ၢ်မ တ
ၢ် ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစတခါလ တ ၢ်ဂ ၢ်တခါအံီၤတ ၢ်သအီၤသလ

သအတ ၢ်ပီၤန ၢ်

.န ၢ်လီၤ"ဒၢ်အသအသိး"

-တ ၢ်မီၤလလ လ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ်လီၤ

a.

တ ၢ်မီၤလလ အဖ ၢ်လ အမ ၢ် အန ံ ၁၀ မတမ ၢ်စီၤန ၢ်အန ၢ်

b.

တ ၢ်အ ၢ်ကတဲ ၢ်ကတီၤသိးလ Occupational English Test (OET)

c.

ထံဂီၤက ၢ်ဂီၤအဲိးကလံိးက ၢ်တ ၢ်ဒိးစဲိးအသန

(English

Language

Testing

System

(IELTS))

အတ ၢ်အ ၢ်ကတဲ ၢ်ကတီၤသိး
ဖိးသဲစိး TDM-35 တ ၢ်နဲ ၢ်လီၤ 1 တ ၢ်က ၢ်သမံသမိးကီၤ: မ ၢ်ရိး 2022 လံ အ
ၢ် ဒလ တ ၢ်ဖ ၢ်ဃိးံ အီၤအ လ
ၢ် လအက ၢ်အဂီၤတ ၢ်အဒလ တ ၢ်စဲိး ,က ံိးထိးထ အ
ၢ် ီၤအခဲအီၤံ န ၢ်မ ၢ်ထဲဒ ၢ်ဖဲ
တ ၢ်စဲိးက ံိးထိးထ အ
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d.

တ ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်စဲ ၢ်နီၤတ ၢ်သိးလ ၢ်သိးက ဲဃဖံိးဃမီၤအတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤတဖ ၢ်

(Skilled

Professional

Migrant Programs (SPMP))
9. တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ီၤလီၤတံ ၢ်ဘ ၢ်ထဲဒိးတ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစတဖ ၢ်တ ၢ်ကဟ ၢ်စ ၢ်ကိးအီၤလ တ ၢ်အလဲအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ

Skills

First

ဆ ၢ်ထက
ဲ ဖတဖ ၢ်အပီၤတ ၢ်အခအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါဒိးတ ၢ်တဲလီၤတံ ၢ် ,မ ၢ်ကဖအတ ၢ်ဆဲိးလီၤမံီၤ (Student Confirmation of

Enrolment .အပီၤန ၢ်လီၤ)
10. ဖဲထ ၢ်အိးဲ ကလံိးက ၢ်အတီၤအတ ၢ်မီၤလအခ ၢ်ထိးံ ခံနနံ ၢ်
အတီၤအဂီၤအခါ

,ဖဲတ ၢ်အ ၢ်သိးလ ကဖတဂီၤမ ၢ်ဆတလဲဆအဲိးကလံိး

,ကအလဲလ တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲီၤအခ ၢ်ထိးံ န ၢ်တ ၢ်ကဟံိးန ၢ်အီၤလ တ ၢ်ကဟ ၢ်တ ၢ်မီၤလအတ ၢ်ရဲ ၢ်

တ ၢ်က ဲီၤလ အဆဲိးလီၤ၀ဲအမံီၤအဂ ၢ်လီၤ .

11. တ ၢ်ဟ ၢ်ကဒါစလ တ ၢ်မီၤအီၤခဖ EFT ဒိးကယံ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ ၢ်ထ ဘ
ၢ် ိး လံ ၢ်နလ
ံ တ ၢ်ကရဲ ၢ်က ဲီၤမီၤအီၤန ၢ်လီၤ .
12. AMES Australia အ ၢ်ဒိးတ ၢ်ခဲိးတ ၢ်ယ ၢ်လ ကဘဘ ၢ်တ ၢ်ဘ သ ၢ်တဖ ၢ်အီၤံ လ တ ၢ်ဆ ကတ ၢ်တခါလ ၢ် လ ၢ်န ၢ်လီၤ .

မၤန ီၣ်-တၢ ီၣ်ဂၢ ီၣ်တၢ ီၣ်က ၤတခါအၤဘ ီၣ်၀ဲဒ ီၣ်ဖဲတၢ ီၣ်ထုးထ ီၣ်ရၤလၤတၢ ီၣ်အဆၢကတၢ ီၣ်လၤ.
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အ ီၣ်ဒုးခဲုးယ ီၣ်လၢကဆတလဲအတၢ ီၣ်ဟ ီၣ်ကဒါစအဖလစ ီၣ်လၢတၢ ီၣ်ဆၢကတၢ ီၣ်တခါလၢ ီၣ်လၢ ီၣ်န ီၣ်လၤ .

ဖိးသဲစိး TDM-35 တ ၢ်နဲ ၢ်လီၤ 1 တ ၢ်က ၢ်သမံသမိးကီၤ: မ ၢ်ရိး 2022 လံ အ
ၢ် ဒလ တ ၢ်ဖ ၢ်ဃိးံ အီၤအ လ
ၢ် လအက ၢ်အဂီၤတ ၢ်အဒလ တ ၢ်စဲိး ,က ံိးထိးထ အ
ၢ် ီၤအခဲအီၤံ န ၢ်မ ၢ်ထဲဒ ၢ်ဖဲ
တ ၢ်စဲိးက ံိးထိးထ အ
ၢ် နံီၤ 16/05/2022
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