Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း
အကယ္၍ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား မေျပာဆိုလွ်င္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းသည္ ေၾကာက္လန္႔ထိတ္လန္႔ဖို့ေကာင္းပံုရသည္
ဟု ထင္မွတ္ေကာင္း ထင္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ အနီးအနားသြားလာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအား ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားသို႔ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ ရႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ သင္၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း အသစ္တြင္ သင္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိန္ညွိေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ လံုး၀ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏
အသက္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ လိင္ အမ်ိဳးအစား မည္သို႔ပင္ရွိပါေစ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္
သင့္အား မိမိကိုယ္ကို ပိုမို အားကိုးရပ္တည္လာႏိုင္ေစရန္၊ ပိုမိုလုပ္ခေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အသစ္မ်ားျဖင့္
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္ေစရန္ အစရွိသည္တို႔တြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုအား မရွာေတြ႕ မွီအခ်ိန္၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား
ေလ့လာရန္ သင့္အတြက္ အခ်ိန္ ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ အလုပ္တစ္ခုအား ရွာေဖြေတြ႕ ရွိျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္မူ သင္သည္ အဂၤလိပ္စာအား
ေလ့လာသင္ယူျခင္း ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကား တိုးတက္လာခ်ိန္အထိ
ေဆးရံုမ်ား ႏွင့္ တရားရံုးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အဂၤလိပ္စာသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တြင္က်ယ္စြာ လူအသံုးျပဳအမ်ားဆံုးေသာ
ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍ သင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား မသင္ယူထားပါက
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူအမ်ားစုသည္ သင္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္
သင့္အား နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္ ႏွင့္ ၾကီးပြားတိုးတက္ရန္အတြက္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား သင္ သင္ယူေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္
ကေလးမ်ား ရွိလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားအား နားလည္သိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္
သင့္ကေလးမ်ား၏ေက်ာင္း၌ ညွိႏိႈင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သင္ ေနထိုင္သည့္
ျမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားသူငွာျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သိရွိထားေသာ အရပ္သားေနထိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ငွာ သင့္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအား
သင္ယူေလ့လာထားဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယူအက္စ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သင္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌လည္း
စာေမးပြဲစစ္ေဆးခ်က္အား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သင္ အဂၤလိပ္စာအား သင္ယူေလ့လားထားဖို႔
လုိအပ္ေပသည္။

အဂၤလိပ္စာ
သင္ယူေလ့လာျခင္း

ဘာသာစကားအား သင္ယူရန္ ျပင္းျပသည့္ စိတ္ဆႏၵ သင့္တြင္ ရွိပါက
အဂၤလိပ္စာအား သင္ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဤသည္တို႔မွာ အဂၤလိပ္စာအား သင္ယူေလ့လာရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
အေရးၾကီးေၾကာင္း အေၾကာင္းအရင္း အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပသည္ 88
88
88
88
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အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရရွိရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္။
သင့္ကေလးမ်ား၏ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္။
သင္၏ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ေျမးမ်ား ေျပာဆိုေနၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သိရွိႏိုင္ရန္။
လြတ္လပ္စြာ သြားလာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ - အမ်ားျပည္သူ
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္
သင္၏မိသားစုအတြက္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ရန္။
သင္၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္။
တယ္လီေဗးရွင္း၊ သတင္းစာ ႏွင့္ အင္တာနက္တို႔မွတဆင့္ ကမၻာေပၚ၌
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တိုင္းတစ္ပါးသားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္
လက္ခံျခင္း စစ္ေဆးမႈအား ေအာင္ျမင္ရန္၊ သို႔မွသာ သင္သည္
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ
အျခားေသာသူမ်ားျဖင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္။
ဆရာ၀န္ျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ စကားျပန္တစ္ဦး မလိုအပ္ဘဲ
၎တို႔ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျပသႏိုင္ရန္။

အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ကမွ
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား
ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအား
ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ျပီး၊ သင့္အနီးတြင္
ရရွိႏိုင္သည့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သင္၏
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ကူညီ ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အသက္အရြယ္ရွိသည့္
ပညာေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေနာက္ခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းအသီးသီးမွ
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ အတူထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အစပိုင္းအဆင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္
အသစ္ေရာက္ရွိလာသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အနီးအနားသြားလာသည့္အခါတြင္
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ရိုးရွင္းျပီး လက္ေတြ႕ က်သည့္ အဂၤလိပ္စာအား
သင္ယူေလ့လာၾကရသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ စတိုးဆိုင္တစ္ခုတြင္ သင္
ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ဘတ္စ္ကား အခ်ိန္စာရင္းတစ္ခုအား ဖတ္ရႈျခင္း
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအား ရွာေဖြျခင္း အစရွိသည္တို႔တြင္
သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာ စကားစုမ်ားကို
သင္ သင္ယူေလ့လာေကာင္း ေလ့လာရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
အတန္းမ်ားတြင္မူ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕
အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္စာအား
သင္ၾကားၾကရသည္။ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ အတန္းမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
အဂၤလိပ္စာ သဒၵါ၊ စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စာအေရးအသားပိုင္းတို႔ကို ပိုမို
အာရံုစိုက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္
ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာရန္ အျခားေသာ
နည္းလမ္းမ်ား
အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ရွိေပသည္။ နည္းလမ္းမ်ားအား
ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ျဖစ္တတ္ေပသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ စာသင္ခန္းျပင္ပ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား
သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ဥပမာအခ်ိဳ႕ ပင္ ျဖစ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း။ သင္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအား
ရရွိခ်ိန္တြင္ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္အတြက္ အသံုး၀င္သည့္ အဂၤလိပ္စာ
ေ၀ါဟာရမ်ား ႏွင့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား သင္ ေလ့လာသင္ယူေကာင္း
သင္ယူရေပမည္။ သင့္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည့္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ရွိေပမည္၊ ထို႔ျပင္ အမႈသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲသူ
ေဖာက္သည္မ်ားတို႔ ရွိႏိုင္ေပသည္။ ၎တို႔ျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းသည္ သင္၏
အဂၤလိပ္စာအား တိုးတက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။
သင္၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာျခင္း။
လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ၀င္ဆံ့မႈရွိျပီး၊ လူအသစ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုသိကြ်မ္းရန္
စိတ္အားထက္သန္မႈရွိပါ။ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ လူစိမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း
ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားတို႔ျဖင့္
အဂၤလိပ္စာ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ အစပထမပိုင္း၌ ခက္ခဲႏိုင္ေသာ္လည္း
လူအမ်ားစုသည္ ခင္မင္တတ္ၾကျပီး အကူအညီေပးလိုၾကေပသည္။
သင္၏ ရပ္ကြက္အိမ္နီးခ်င္းအတြင္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဖလွယ္မႈ ကလပ္တစ္ခုအား စတင္ပါ သို႔မဟုတ္
၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္သာလွ်င္
ေျပာဆိုရန္အတြက္ ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုပါ။ အဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ျပတိုက္တစ္ခုသို႔
လည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပန္းျခံတစ္ခုအတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ
သင္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ျခိဳက္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္
ေရးဆြဲပါ။ ဤသည္မွာ ဘာသာစကားအား သင္ယူေလ့လာေနသည့္ သို႔မဟုတ္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား ေျပာဆိုႏိုင္ျပီးသားျဖစ္သည့္ အျခားေသာသူမ်ားျဖင့္
အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပမည္။
ဤသည္မွာ အေမရီကန္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား
သင္ယူေလ့လာရန္အတြက္လည္း နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
လြတ္လပ္စြာ သင္ယူေလ့လာျခင္း။ သင္တတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္ေနရာ၊
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အဂၤလိပ္စာအား သင္ယူေလ့လာရန္
သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈ ျပဳပါ။ အဂၤလိပ္ ရုပ္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္
တီဗီရွိဳးအစီအစဥ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ အစီအစဥ္မ်ားအား
ေရဒီယိုေပၚတြင္ နားေထာင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔အားျဖင့္ ဤသင္ကို သင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။ သင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ေသာ စကားလံုး အသစ္မ်ား
စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားျပီး၊ သင့္အနီး၀န္းက်င္ရွိ လမ္းဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊
ဘတ္စ္ကားမ်ား ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ျပတင္းေပါက္မ်ားတို႔တြင္ သင္ ေတြ႕ ရွိရသည့္
အဂၤလိပ္စာမ်ားအား ၾကိဳးစားဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။
မိသားစုလိုက္ သင္ယူေလ့လာျခင္း။ သင့္မိသားစုအတြင္းမွ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ သင္ႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာအား
သင္ယူေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဂိမ္းမ်ားအား
ေဆာ့ကစားျခင္း ႏွင့္ ေနအိမ္တြင္ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တစ္ခုအား “အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားသာလွ်င္” အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း
အစရွိသည္တို႔အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေသာ မိသားစုလိုက္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအား ျပဳလုပ္ဖန္တီးပါ။ စာသင္ခန္းအတြင္း သို႔မဟုတ္
အထူး ပြဲအစီအစဥ္မ်ား၌ အကူအညီေပးရန္ လုပ္အားေပးျခင္းအားျဖင့္
သင့္ကေလး၏ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကေလးမ်ားသည္
ဘာသာစကားအသစ္မ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၾကေပသည္၊
သို႔ျဖစ္ရာ ၎တို႔ေနာက္ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္
အခ်ိန္ေပးရေပသည္
အစပိုင္းတြင္ သင့္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူရန္ အခက္အခဲ
ရွိႏိုင္ျပီး၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကို ခံစားေကာင္း ခံစားရေပမည္။ ဤသို႔
ခံစားရျခင္းမွာ ပံုမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္
မတူညီေသာ စည္းခ်က္ႏႈန္း၊ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
သင္ယူတတ္ေျမာက္ၾကသည္။ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္
နည္းလမ္းအား ရွာေဖြရန္အတြက္ငွာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ပါ။ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုအား သင္ယူရာ၌
အဓိက ေသာ့ခ်က္က်သည့္အရာမွာ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္မႈျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
တစ္ရက္လွ်င္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔မွ် အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရဒီယိုအား
နားေထာင္ရံုျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တီဗီၾကည့္ရႈရံုျဖင့္ အေထာက္အကူ မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပံုမွန္ေလ့က်င့္မႈႏွင့္အတူ သင္သည္
အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုရာ၌ ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤသည္မွာ
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သင္၏ ေနသားက်ခ်ိန္ညွိေနထိုင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
လြယ္ကူလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ
အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္အမွ်
ပိုမိုလြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Cultural Orientation Resource Exchange
8719 Colesville Road, 3rd Floor c Silver Spring, MD 20910
For more information, visit the CORE Resettlement Navigator website at corenav.org.
The contents of this fact sheet were developed under an agreement financed by the Bureau
of Population, Refugees, and Migration, United States Department of State, but do not
necessarily represent the policy of that agency and should not assume endorsement by the
Federal Government. This material is in the public domain and may be reproduced.

