
ယဉ်ကျေး�း�မုှုကျေး�ါင်းး�စုံံ� �မှုး�လင်း်းကျေး�ာ�း�ခူြ�င်းး�နှငှ်း်း လစူုံ�ကျေး�ာင်းး�မုှု  
MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT (MOR) ကျေး�းာင်းး�သားာ�သားအံမှုတ်းမှုးာ�

“UW သားည်း �ွနှး��း၏ စုံတိ်းဝင်းးစုံာ�မုှုမှုးာ��ိ� အခြ�ာ�တ်စုံး��
အကျေး�် ကျေး�း ��းယးကျေးစုံကျေးအာင်းး မှုခြ�ုလ��းကျေးစုံ�့သ်ားည််း အလံ��စုံံ�
လမှှုး�ခြ�ံုကျေးသားာ ကျေး�းာင်းး�တ်စုံးကျေး�းာင်းး� ခြ�စုံး�့�်ါသားည်း။ �ွနှး��း
သားည်း အ�း့ �အစုံည်း�ကြီး�း�တ်စုံး��၏ အ�းင်း်းအကျေး��၊ စုံတိ်းဓာာတ်းနှငှ်း်း 
�တ်းဝန်းး��းင်းးမှုးို��ိ� �ရိှှိ�့ပ်ြီး�း� — အ�း့ �အစုံည်း�င်းယးတ်စုံး��၏ 
စုံည်း�လံ��ည်းညွးတ်းသားည််း စုံတိ်းဓာာတ်း�ိ� �ရိှှိ�့�်ါသားည်း။”

“ဘယးလိ�လ�့ိ�တ်ာ �ွန်းးကျေးတ်ား တ်�ယး မှုသား�့ိ�်ါဘ�ူ 
— ဒါါမှှုမှုဟု�တ်း  တ်�ယးလိ� ် — အ�င်းးခြမှုင်း်း�ည်ာကျေး���ိ� 
�ွန်းးကျေးတ်ား တ်တ်းနှိ�င်းး�ါမ်ှုလာ��ိ�တ်ာ မှုသား�့ိ�်ါဘ�ူ။ 
အံဩ်စုံ�ာကျေး�ာင်းး�တ့် ်MOR ဝန်းး�မှုး�ကျေးတ်း� �ွန်းး
ကျေးတ်ာ်း�ိ� �ိ�ယး�ိ�င်းး�ည်ာသားင်းး��� စုံာအ��း�ိ� ကျေး��လိ��း
တ့်က်ျေးန်းမှ်ှုာ အာ�လံ�� ကျေးခြ�ာင်းး�လ�့့�်ါတ်ယး”

“��မှုပဏီးကျေးတ်းန့်း ် အင်းးတ်ာဗျူးးး�ကျေးတ်းမှှုာ  �ွန်းးကျေးတ်ာ်း�ိ� 
အင်းးတ်ာဗျူးးး�သားကူျေးတ်းဟုာ  UW မှှုာ သားင်းးရိိုး� �ကျေးတ်း�တ်စုံး�င်း်း 
�ွန်းးကျေးတ်ား �ရိှှိ�့တ့်် ်အကျေးတ်း�အကြုံ�ံု မှုးာ�စုံးာကျေးကြုံ�ာင်း်း အ�မှုး�
�ိ� အ�င်းးကြီး�း��့က်ြုံ��ါတ်ယး”   

“�ွန်းးကျေးတ်ာ်း�့ ် အသားိ�င်းး�အဝိ�င်းး�� �ွန်းးကျေးတ်ာ်း�ိ� ကျေးတ်း� ရိှှိ�့တ််ယး။ 
Polynesian Student Alliance � ကျေး�းာင်းး�သားာ�ကျေးတ်း� 
ကျေး�းာင်းး�ဝင်းး��မှ့ှုာသားးာ�ကျေးန်း�တ့်�်�းကျေးတ်းမှှုာ ကျေး�းာင်းး�ဝင်းး�
တ်စုံးဝိ��း ကျေးလာာ�းသားးာ�ကျေးန်း�့ပ်ြီး�း� �ွန်းးကျေးတ်ာ်း�ိ� 
ကျေး�ာင်းး�ကျေး�ာင်းး� ကျေးစုံာင်း်းကျေးရှှိာ�း�့�်ါတ်ယး။ အ�� သားတူ်ိ�ဟ်ုာ 
�ွန်းးကျေးတ်ာ်း�့ ်  အ�းစုံး�ံ��သားငူ်းယး�းင်းး� တ်�းို � ခြ�စုံးကျေးန်းကြုံ��ါပြီး�း”

�ါဝင်းး�့တ့််�ံ်�စုံ၊ံ �ွန်းးကျေးတ်ာ်း�ိ�သားာမှု� �ွန်းးကျေးတ်ာ်းမိှုသားာ�စုံ��ိ� ကြီး�ို �ိ�
�့တ့််�ံ်�စုံကံျေးကြုံ�ာင်း်း UW ဟုာ �ွန်းးကျေးတ်ာ်းအတ်း�း မှှုန်းး�န်းးတ့် ်
�ံ��ခြ�တ်း�း�း ခြ�စုံး�့တ််ာ သား�့ိ�်ါတ်ယး။ �ွန်းးကျေးတ်ာ်းအကျေးမှု�ိ�  
သားူ�့်မိ်ှု�င်းးဘာသားာစုံ�ာ� — စုံ�ိန်းးဘာသားာန့်း ်  
ကြီး�ို �ိ��့တ််ယး။ �ွန်းးကျေးတ်ား ဘာသားာမှုခြ�န်းး�့�်ဘ�ူ”

Julia Jannon-Shields, ’21 

Santa Clara, CA 

ဆက်သ်ွယွ်ရ်ေး�းနှငှ့်် ်CEP 

(အသွု�င့်း်အဝုို�င့်း်၊ 
ပတ်ဝ်ိုန်းး်က်ျင့်န်ှငှ့်် ်စီီမံံချျက်)် Ammara Touch, ’21 

Kent, WA 

ဇီီဝိုရေးေဒနှငှ့်် ်အရေးမံ�ုက်န်း ်
လူမူံျု�းစီ� ရေးလူလ်ူာမံမုံျား

Letauaeletise Hunkin, ’23 

Spanaway, WA 

အရေးမံ�ုက်န်း ်လူမူံျု�းစီ� 
ရေးလူလ်ူာမံမုံျားနှငှ့်် ်မံနှ�ဿ
ရေးေဒ  

Rosario Ocampo, ’22 
Mt. Vernon, WA 

နှု�င့်င့််ရံေး�း သွပုံံ   
နှငှ့်် ်ဒဿန်းကု်ရေးေဒ  

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21 

Black Diamond, WA 

စီီးပာွးရေး�း စီီမံံချန်း ်ခ်ျွ�မံ ု(ရေး�းက်ကွ်မ်ြှမှံင့်််
တ်င့်ရ်ေး�း) 

Tina Nguyen, ’22 

Seattle, WA 

သွတ်င့်း်အချျက်အ်လူက်မ်ံျားနှငှ့်် ်
စုီတ်ပ်ညာာ

Favian Mares, ’22 

Toppenish, WA 

ပညာာရေး�း၊ အသွု�င့်း်အဝုို�င့်း်နှငှ့်် ်အဖွွဲ့��
အစီညား်မံျား

Mahilet Abraha, ’23 

Shoreline, WA 

လူူစ်ီမ်ွံးအားအ�င့်း်အမြှမံစ်ီ စီီမံံချန်း ်ခ်ျွ�
ရေး�းနှငှ့်် ်အချျက်အ်လူက် ်စီန်းစ်ီမံျား 

Andy V. Manzano, ’23 

Palmdale, CA 

စီီးပာွးရေး�း စီီမံံချန်း ်ခ်ျွ�မံနုှငှ့်် ်မံ
တ်ကူ်ွ�မြှပားမံု

သားူတ်ုိ်၏�ိုယး�ိုင်းးဘာသားာစုံ�ာ��ခြင်း်းသားူတ်ုိ်၏�ိုယး�ိုင်းးဘာသားာစုံ�ာ��ခြင်း်း



သင့်
်အ်ိပ်ိ်မက်

မ်များ းးက်ိ ုယုံံကုက်ည်လ်ိုိကု်ပ််ါ

က်ွန်ု်ပ်ု်တို့ို ် ယုံံကုက်ည်ပ််ါတို့ယုံ်
သင့်

်အ်ိပ်ိ်မက်
မ်များ းးက်ိ ုယုံံကုက်ည်လ်ိုိကု်ပ််ါ

က်ွန်ု်ပ်ု်တို့ို ် ယုံံကုက်ည်ပ််ါတို့ယုံ်



သင်�တ်ငွ် ်ကြို�းးမိုားကောသာ �ပ်ိ်မို�မ်ို�ားရိိှိပြီးပ်းး ရရိိှိကော�ာင် ်ပ်င်ပ််ေ်းစာွ ကြို�ို းစားကောေကြ�
သည်�်ိ� �ွန်ု်�ပ််တိ� � သပိ်ါသည်။်  �ထဲ�တ်ေ်းကော��ာင်း်ပြီးပ်းးကောော� ်ဘွဲ့ဝ�ကောကြ�ာင်း် 
သင် ်စဉ်းးစားစဉ်း ထဲိ��ပ်ိ်မို�မ်ို�ား �မိိုေ်တ�ယ် ်ဖြ�စလ်ိာန်ုိ�င်က်ောစသည်�  ်University 
of Washington �ကောကြ�ာင်း် ကောလိ�လိာရေ် သင်��်ိ� �ိတက်ြ�ားပ်ါသည်။်

ယ်ဉ်းကော��းမုိုကောပ်ါင်း်စး� �မ်ိုးလိင်�က်ောထဲာ��်ဖူြခင်း်န်ုငိ်� ်လိစူ�ကော�ာင်း်မုို The 
Multicultural Outreach & Recruitment (MOR) ��ဲွ�� သင်၏်မိိုတ်
��န််ုငိ်� ်သင်၏် �ကြို�းးမိုား�း�း �ားကောပ်းသ ူဖြ�စလ်ိာရေ် ရိိှိကောေပ်ါသည်။် �ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ 
MOR ကော��ာင်း်ဝင် ်�ကြ�းကောပ်းပ်�ဂိုုုလိမ်ို�ားန်ုငိ်� ်ယ်ကောေ � ခ�ိတ�်�ပ််ါ။ ကောလိှာ�ထ်ဲားမုို 
လိ�ပ််င်ေ်းစဉ်း၊ ကောင်ကွောကြ�း ���ူည်း �ကောကြ�ာင်း် ကောမိုးခွေ်းမို�ား ကောဖြ�ကြ�ားရေ် ၎င်း်တိ� � 
��င်သ်င်�ရိိ်ှိကောေပ်ါသည်။် သင်သ်ည် ်တရားဝင် ်Husky တစဦ်းး ဖြ�စသ်ည်န််ုငိ်� ်ဘွဲ့ွဲ�ရ
သည်�်ထဲ ိတစက်ောလိှာ�လ်ိး�း လိေူည်း်စ�ကောရးရာန်ုငိ်� ်�ွဖဲြပ်ားကောရးရှုး� း� သင်၏် 
ကော�ာင်ဖ်ြမိုင်မု်ိုတငွ် ်ရင်း်န်ုိးးဖြမိုုပ််န်ုိးပ်ါသည်။်

သင်၏်�ောဂုတန််ုငိ်� ်ပ်တသ်�၍် �ွန်ု်�ပ််တိ� � စတိလ်ိပ်ု်ရိှိားပ်ါသည်။် — UW �ိ� 
သင်၏်ခရးး တစစ်တိတ်စပိ််�င်း်ဖြ�စက်ောစရေ် �ွန်ု်�ပ််တိ� � မိုကောစာင်��်ိ�င်း်န်ုိ�င်က်ောတာ�ပ်ါ။ 
�ွန်ု်�ပ််တိ� �ထဲး ပ်ါဝင်ပ််ါ။

သင်း်အ်ပ်ိ်များ�မ်ျား�း��ိ� အများနှ့််
တွ�ယ်ဖ်ြ�စ််လိးကောစ်သည််
သင်း်အ်ပ်ိ်များ�မ်ျား�း��ိ� အများနှ့််
တွ�ယ်ဖ်ြ�စ််လိးကောစ်သည််



University of Washington
Multicultural Outreach & Recruitment
Box 355845
Seattle, WA 98195
(206) 221-6463
reach@uw.edu
depts.washington.edu/reach

@uwmor
@uwomadmor
@uwmor

ကော�ာလိပ်ိ်တ�ဖ်ြခင်း်သည် ်ဝင်က်ောင်ေွည်း်ကောသာ  
ကောရှုှ �ကောဖြပ်ာင်း် မိိုသားစ�တစစ်��ကောေဖြ�င်� ်�ွန်ု်�ပ််တိ� �
�တ�ွ ်လိး�းဝမိုရရိိှိခဲ�ကောသာ �ခွင်��်လိမ်ိုးမို�ားသိ� � 
တးခါးမို�ား�ိ� �ွင်�က်ောပ်းမိုည် ်ဖြ�စပ််ါသည်။် �ွန်ု်�ပ််
စတိဝ်င်စ်ားခဲ�သည်� ်ပ်ရိှု�ဂုရမ်ိုမို�ား�ားလိး�း�ိ� 
�မ်ိုးလိမ်ိိုးခဲ�ဖြခင်း်ကောကြ�ာင်�န််ုငိ် � ်— ကောင်ကွောကြ�း
���ူည်း �မို�ား�း�းကောကြ�ာင်� ်UW သိ� � �ွန်ု်�ပ်် 
လိာခဲ�ပ်ါသည်။်

“

”

Favian Mares, ’22 
Toppenish, WA 

ပ်ည်းကောရ�၊ အသိ�င်း�်အဝိ�င်း�်
နှငှ်း် ်အ�့��အစ်ည်�်များ�း�  



ကော�ာလိပ်ိ်�ိ� ပိ်�မိို�လိယွ်�်ကူော�ာင် ်လိ�ပ််ကော�ာင်က်ြ�ရကော�ာင် ်
သင်သ်ည် ်စတင်၍် စဉ်းးစားကောေသည်ဖ်ြ�စက်ောစ သိ� �မိုဟု�တ ်သင်၏်�ပ်ိ်မို�မ်ို�ားထဲ�ဲ ကော�ာလိပ်ိ်�ိ� ကောတွ� ရိိှိ
ထဲားပြီးပ်းးဖြ�စက်ောစ ရုှုပ််ကောထဲးွတယ်�်ိ�တာ �ွန်ု်�ပ််တိ� � ေားလိည်ပ််ါသည်။် ဒါါကောကြ�ာင်� ်ဒါါ� �ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ 
�တ�ိဝတဖ်ြ�စပ််ါသည်။် သင်သ်ည် ်မိုည်သ်ည်�  ်လိမ်ိုးခရးးကောေရာတငွ် ်ရိိှိကောေပ်ါကောစ �ွန်ု်�ပ််တိ� �� သင်��်ိ� 
လိမ်ိုးညွှှေ်ကောပ်းပြီးပ်းး ��င်က်ောဖြပ်ကော�ာင် ်�ညူ်းကောပ်းပ်ါမိုည်။် သင်�် UW မိိုာ ရိိှိပ်ါသည်။် — �ွန်ု်�ပ််တိ� � သင်��်ိ� 
ဤကောေရာတငွ် ်ဖြမိုင်က်ောတွ�ခ�င်ပ််ါသည်။် 

UW သည် ်သင်��်တ�ွ ်ဖြ�စပ််ါသည် ်

Puget Sound မိို Spokane �ထဲ၊ိ Bellingham မိို Walla Walla �ထဲနိ်ုငိ်� ်ကော��ာ်လိေ်ွ၍ 
UW သည် ်ဝါရိှိင်တ်ေ်သားမို�ား �ားလိး�း�တ�ွ ်တ�က သိ�လိဖ်ြ�စရ်သည်မိ်ိုာ ဂု�ဏ််ယ်ပူ်ါသည်။် ၂၀၂၀ 
တငွ် ်�ိ�ယ်စ်ားဖြပ်ုမုို ေည်း်ပ်ါးကောသာ �သိ�င်း်�ဝိ�င်း်မို�ားမိို မိိုတတ်မ်ိုးတင်ထ်ဲားသည်�  ်ကော��ာင်း်သားသစ်
မို�ား�ိ� ကြို�ို �ိ�ခဲ�သည်။် — မို�ားစာွသည် ်ကောလိးန်ုစိက်ော�ာလိပ်ိ် တ�က်ောရာ�ရ်ေ် မိိုသားစ�မို�ားတငွ် ်
ပ်ထဲမို�း�းဖြ�စသ်မူို�ား �ပ်ါ�ဝင်ဖ်ြ�စသ်ည်။် �ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ ကြို�းးမိုား၍ �ွဖဲြပ်ားကောသာ Husky မိိုသားစ�
တငွ် ်သင်��်တ�ွ ်ကောေရာတစက်ောေရာ ရိိှိပ်ါသည်။်

UW ၌ Huskies များ�း�သည် ်
ကော�းလိပ်ိ်ကော��းင်း�်သး�
များ�း�၏ ပ်ထများများ�ိ��ဆ�ဖ်ြ�စ််
ကြ�သည်။်

UW ကော��းင်း�်သး�များ�း��ိ� 
ဘွဲ့့��ရပြီးပ်း� ကောဖြ�း�လ်ိအတွင့်း�် 
အလိ�ပ််�န့် ်က်ြ�ပ်ါသည်။် 

စိ်တွ�်း�အပ်ိ်များ�မ်ျား�ရ်�ကောစ်သည််စိ်တွ�်း�အပ်ိ်များ�မ်ျား�ရ်�ကောစ်သည််



�ပြီးပ်းးသတစ်ာကောကြ�ာင်း်�းသိ� � 

�မ်ိုးလိမ်ိိုးစာ�ိ� သင်�ရ်ရိိှိသည်�တ်ိ�င် ်�ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ပ်း�ပိ်�းမုိုသည် ်��း�းမိုသတပ််ါ။ �ိ�ယ်စ်ားဖြပ်ုမုိုေည်း်ပ်ါးကောသာ��ပ််စ�မို�ားမိို ပိ်�မိို�မို�ားဖြပ်ားကောသာ
ကော��ာင်း်သားကော��ာင်း်သ�ူကောရ�တ�ွမ်ို�ားသည် ်ဝါရိှိင်တ်ေ်ရိိှိ �ဖြခားကောလိးန်ုစိ�်မို�ားဖြပ်ည်သ် ူတ�က သိ�လိတ်စခ်�ခ�မိိုထဲ� ်Seattle ရိိှိ UW 
ကော��ာင်း်ဝင်း်မိို ဘွဲ့ွဲ�ရပ်ါသည်။် သင်၏် �သ�က်ောမွိုး�လိ�ပ််��ိ�င် ်စတင်၍် �မိုာာကြို�းးတငွ် ်ဖြခားေားမုို�ိ� ဖြ�စက်ောစကော�ာင် ်ဖြပ်ုလိ�ပ််သည်�  ်သင်��်ိ� 
ဖြမိုင်က်ောတွ�ရေ် �ွန်ု်�ပ််တိ� � စတိလ်ိပ်ု်ရိှိားကောေပ်ါသည်။် သင်၏် ကြို�ို းပ်မ်ိုး�ားထဲ�တမု်ိုမို�ား �ရာထဲင်မ်ိုည်မိ်ိုာ ကောသခ�ာပ်ါသည်။်  

�ိ�ယ်စ်ားဖြပ်ုမုို ေည်း်ပ်ါးကောသာ ��ပ််စ�မို�ားတငွ် ်�သား�ကောရာင်�်ွဖဲြပ်ားကောသာကော��ာင်း်သားမို�ား (�ကောမိုရိ�ေ် �နိ်ုိယိ်/ �လိာစ�ာ ကောဒါသခး၊ 
လိမူိုည်း်/�ာ�ရိ�ေ် �ကောမိုရိ�ေ်၊ ဟုစစပဲ်ေစ/်လိာတးန်ုိ�၊ ဟုာဝိ�င်ယ််ေ်ဌာာကောေသား/ ပ်စ�ိိတ�်ွေ်းသားန်ုငိ်� ်�ကောရိှိ�ကောတာင် ်�ာရိှိသား) န်ုငိ်� ် 
��င်�ဖ်ြမိုင်�ပ််ည်ာကောရးမိို သမိို�င်း်ကောကြ�ာင်း်�ရ မဲိုကောပ်းပိ်�င်ခွ်င်� ်ရှု�ပ််သမ်ိိုးခးထဲားခဲ�ရသည်� ်��ပ််စ�မို�ားမိို ကော��ာင်း်သားမို�ား ပ်ါဝင်ပ််ါသည်။် 

ကော��ာင်း်ဝင်း်�တငွ်း် �ကောသးစား လိမုူို�သိ�င်း်�ဝိ�င်း်
မို�ားစာွ ရိိှိပ်ါသည်။် UW �မ်ိုးလိမ်ိိုးသည်�ပ််ရိှု�ဂုရမ်ို
မို�ားကောကြ�ာင်� ်�ွန်ု်�ပ််၏ကောမိုဂု�ာ�ိ� �လိ�င်�်ဖြမိုေ် ကောတွ�
ရိိှိခဲ�သည်မိ်ိုာ �းကော�ာင်း်ပ်ါသည်။် ထဲိ� �ကောကြ�ာင်� ်�ွန်ု်�ပ််
သပိြီးပ်းးသား လိမူို�ား ရိိှိခဲ�ပ်ါသည်။်

Mahilet Abraha, ’23  
Shoreline, WA 

လိးစ််မ့်ျား�အး�အရင်း�်အဖြများစ်် 
စ်းမံျား�န့် ်�့်�ကောရ�နှငှ်း် ်
အ���အ်လိ� ်စ်န့်စ််များ�း� 

“

”



ကောင်ကွောကြ�း ကော�းွကောန်ုးွမုို 
ယ်း�တမ်ိုးစ�ားမို�ား - ပ်ည်ာသင်�်�မို�ားသည် ်ထဲပ်ိ်တေ်းကော��ာင်း်သားမို�ားန်ုငိ်� ်�ား�စားသမိုားမို�ား
�တ�ွသ်ာ ဖြ�စသ်ည်။်  

�ခ���်လိ� ်- UW � ကောဖြမိုာ��်ကောမိုရိ�ေ် ကော��ာင်း်သားမို�ားန်ုငိ်� ်တ�က သိ�လိ�်ား�စားသမိုား
ကော��ာင်း်သားမို�ား�ိ� ကြို�ို �ိ�ပ်ါသည်။် — သိ� �ကောသာ် �ွန်ု်�ပ််တိ� �တငွ် ်ပ်ည်ာသင်�်� �ခွင်��်လိမ်ိုးမို�ား
န်ုငိ်� ်ကော��ာင်း်သားမို�ား �ားလိး�း�တ�ွ ်ကောရး�ွထဲဲားကောသာ ကောထဲာ�ပ််း�ကောကြ�းမို�ား ရိိှိပ်ါသည်။်  

ယ်း�တမ်ိုးစ�ားမို�ား - ကော�ာလိပ်ိ်တ�ဖ်ြခင်း်သည် ်ကော��ာင်း်သားကောခ�းကောင် ွမို�ားစာွ�ိ� �ိ�လိိ�ပ်ါသည်။် 

�ခ���်လိ� ်- UW ကော��ာင်း်သားမို�ားသည် ်တစန််ုိ�င်င််းလိး�း၏ပ်�မ်ိုးမိုှ�ကော��းပ်မိုာဏ်ထဲ� ်
ေည်း်ကောသာ���းဖြ�င်� ်ဘွဲ့ွဲ�ရပြီးပ်းး — UW မိိုဘွဲ့ွဲ�ရကောသာသ၏ူ ၆၃% သည် ်�ကော��းမိုရိိှိဘွဲ့ ဲဘွဲ့ွဲ�ရကြ�
ပ်ါသည်။် 

ကော�ာလိပ်ိ်�တ�ွ ်ကောင်ကွောပ်းဖြခင်း်သည် ်ဘွဲ့ဏ််�ိ� ကော�ာ�ရ်တာမို�ိုး မိုဖြ�စသ်င်�ပ််ါ။ �လိ�ပ််လိ�ပ််ရင်း် 
ကော��ာင်း်တ�ရ်ေ် ကောေရာမို�ား�တ�ွ ်ပ်ည်ာသင်�်�န်ုငိ်� ်ကောထဲာ�ပ််း�ကောကြ�းမို�ားမိို ကောရွးခ�ယ်စ်ရာမို�ားစွာ 
ရိိှိပ်ါသည်။် �ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ ကောင်ကွောကြ�း�ိ�င်ရ်ာ ���ူည်း �ကြ�းကောပ်းပ်�ဂိုုုလိမ်ို�ား� သင်န််ုငိ်� ်သင်�မိ်ိုသားစ�
�ိ� လိိ��ပ််သည်မ်ို�ား�ိ��ညူ်းလိမ်ိုးဖြပ်ကောပ်းမိုည်ဖ်ြ�စသ်ည်��်တ�ွ ်သင်��်ကောေဖြ�င်��်ကော��းကောလိ�ာ�ေည်း်
စာွဖြ�င်�ပ််ည်ာသင်ယ််နူ်ုိ�င်ပ်ြီးပ်းး  ဘွဲ့ွဲ�ရန်ုိ�င်ပ််ါသည်။်  

ပ်ည်းသင်းဆ်��ိ� နှစ်ှ်
အလိိ��က်ောပ်�အပ််သး့�
များည် ်

MILLION

အများ�း�ဆံ��
အ��ိ��ဖြ�စ််ထန့့်�် 
ကောစ်သည်် ်

(CNBC Make It)

ကော�းလိပ်ိ် 

ဖြ�စ််ကောအးင်းလ်ိ�ပ််ကောဆးင်းက်ြ�ပ်ါစိ်� ်ဖြ�စ််ကောအးင်းလ်ိ�ပ််ကောဆးင်းက်ြ�ပ်ါစိ်� ်

$400$400

#1#1



�ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ HUSKY PROMISE  

�ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ Husky Promise သည် ်ဝါရိှိင်တ်ေ် ဖြပ်ည်ေ်ယ် ်ကော��ာင်း်သားမို�ား�တ�ွ ်�ွန်ု်�ပ််တိ� �၏ �ာမိုခးဖြ�စသ်ည် ်- ကောင်ကွောကြ�း 
�ခ��်ခဲမို�ားသည် ်UW ဘွဲ့ွဲ�ရသည်�  ်လိမ်ိုးကောကြ�ာင်း်တငွ် ်�ွန်ု်�ပ််တိ� �� �ဟုေ �်�တား ဖြ�စခွ်င်�က်ောပ်းမိုည် ်မိုဟု�တပ််ါ။ သင်သ်ည် ်Husky 
Promise �တ�ွ ်�ရည်�်ခ�င်း် ဖြပ်ည်�မ်ိုးပ်ါ� သင်၏်ကော��ာင်း်လိခန်ုငိ်� ်လိစဉ်းကောကြ�းမို�ား�ိ� ကောလိးန်ုစိက်ြ�ာကော�ာင် ်�ဖြပ်ည်��်ဝ ���းုးဝင််
ပ်ါမိုည်။် (ဟု�တပ််ါသည် ်— �ဖြပ်ည်��်ဝ ���းုးဝင်ပ််ါသည်။်) Husky Promise ၏ကော��းဇူူးးကောကြ�ာင်� ်န်ုစိစ်ဉ်း ဝါရိှိင်တ်ေ်မိိုကော��ာင်း်သား 
၁၀,၀၀၀ ေးးပ်ါးသည် ်UW သိ� � ကော��ာင်း်လိခမိုကောပ်းရပ်ါ။ ၎င်း်သည် ်သင်ဖ်ြ�စန််ုိ�င်ပ််ါသည်။် 

ကောော�ထ်ဲပ်် ရိှိာကော�ွရေ် - uw.edu/huskypromise    

�ွန်ု်�ပ််သည် ်Husky Promise န်ုငိ်��်တ ူ
Costco Diversity Scholarship န်ုငိ်� ်
ကောထဲာ�ပ််း�ကောကြ�းမို�ားစွာ�ိ� လိ�ခ်းရရိိှိသ ူဖြ�စခဲ်�
သည်။် ဤပ်ည်ာသင်�်�မို�ားသည် ်UW ၌ တ�်
ကောရာ�သ်ည်�  ်�ွန်ု်�ပ််၏ ��ေ်��စရိတ�်ိ� 
ကောထဲာ�ပ််း�ကောပ်းပ်ါသည်။် — စားဝတက်ောေကောရး 
ရှု�ေ်း�ေ်ကောေရကောသာ မိိုသားစ�မိိုလိတူစက်ောယ်ာ�်
�ကောေဖြ�င်� ်မိုဖြ�စန််ုိ�င်က်ောသာ�ကောဖြခ�ကောေတစခ်��ိ� 
ရရိိှိခဲ�ပ်ါသည်။် 

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21  
Black Diamond, WA 

စ်း�ပ်း့�ကောရ� စ်းမံျား�န့် ်�့်�များ ု(ကော����့ဖ်ြမှျားင်း််
တွင်းက်ောရ�) 

“

”



သင်န််ုငိ်�သ်��်ိ�င်က်ောသာကောေရာ 
UW သည် ်ကောေရာတစခ်�သာ မိုဟု�တပ််ါ၊ မိိုသားစ�တစခ်� ဖြ�စသ်ည်။် ယ်ဉ်းကော��းမုို�ိ�င်ရ်ာ ��ဲွ��စည်း်မို�ားမိို ဂုရိဘွဲ့ဝ၊ ကောလိးပ်စေ်ည်း်မိို 
�ပ််ပ်းလိာ�ထဲ ိ—  ကော��ာင်း်သား�သင်း် ၁၀၀၀ ကော��ာ်တငွ် ်သင်�်ဲ�သိ� �ကောသာသမူို�ား�ိ� ရိှိာကောတွ� န်ုိ�င်ပ််ါသည်။် သင်သ်ည် ်မိုည်သ်ည်�်
�ရာ�ိ� စတိဝ်င်စ်ားပ်ါကောစ သင်၏်ဝါသော�ိ� မိုှကောဝသည်�  ်�ဖြခားသမူို�ား�ိ� ရိှိာကောတွ�မိုည်�  ်�ခွင်��်ကောရးရိိှိပ်ါသည်။်  

သင်၏်ဒါ�တယိ်�မ်ိို  
UW ကော��ာင်း်ဝင်း်သည် ်လိမုူို�သိ�င်း်�ဝိ�င်း်တစခ်� ဖြ�စပ်ြီးပ်းး — ကောေ�မ်ိို�ကောဝးမိို သင်၏်�မ်ိို ဖြ�စသ်ည်။် ကော��ာင်း်ဝင်း်�န်ုိး �တငွ် ်
ဧည်�သ်ည်က်ောတွ�ခေ်းမိုမို�ားမိို Samuel E. Kelly  Ethnic Cultural Center (န်ုိ�င်င််းတငွ် ်�ကြို�းး�း�း ကော�ာလိပ်ိ် ယ်ဉ်းကော��းမုို စင််
တာ) န်ုငိ်� ်  wǝɫǝbʔaltxʷ – �ကောမိုရိ�ေ် �ာ�ရိ�ေ်န်ုငိ်� ်�လိာစ�ာ ကောဒါသခး ကော��ာင်း်သားမို�ား�တ�ွ ်ရိှိည်လ်ိ�ားသည်�  ်�မ်ိို
ပ်း�စး စ�ကောဝးကောေရာဖြ�စသ်ည်�  ်Intellectual House �ထဲ ိကြို�ို �ိ�ကောေရာမို�ား�ိ� ကောတွ� ရိိှိရမိုည်ဖ်ြ�စပ််ါသည်။်  

သင်�က်ောော��်ယွ်�် လိမုူို�သိ�င်း်�ဝိ�င်း်  

UW ၌ သင်သ်ည် ်သင်�ဘ်ွဲ့ာသာသင် ်ဖြ�စက်ောေမိုည် ်မိုဟု�တပ််ါ။ သင် ်ဤကောေရာသိ� � မိုကောရာ�ခ်င်က်ောတာင် ်သင်ရ်င်�်ိ�င်က်ောေရတဲ�
ဘွဲ့ဝထဲမိဲိုာ ဘွဲ့ာရိိှိမိုလိ�ဲိ�တာ�ိ� သတိဲ� ေည်း်ဖြပ်မို�ား�ိ� �ား�ိ�း�ားထဲားဖြပ်ုန်ုိ�င်ပ််ါသည်။် လိေူည်း်စ�ကောရးရာရှုး� း �စိစရပ််
မို�ားန်ုငိ်�မ်ိုတ�ူွဖဲြပ်ားကောရးဌာာေန်ုငိ်� ်ယ်ဉ်းကော��းမုိုကောပ်ါင်း်စး� �မ်ိုးလိင်�က်ောထဲာ��်ဖူြခင်း်န်ုငိ်� ်လိစူ�ကော�ာင်း်မုို ��ဲွ�� လိတူိ�င်း် 
ကော�ာင်ဖ်ြမိုင်န််ုိ�င်သ်ည်�  ်မိုတ�ူွဖဲြပ်ား�လိး�းစး�ပ်ါဝင်သ်ည်�  ်ကော��ာင်း်ဝင်း်တစခ်��ိ� �ေ်တးးရေ် ပူ်းကောပ်ါင်း်ကော�ာင်ရွ်�ပ််ါသည်။် 

သင်း်မိ်ျားသး�စ်��ိ� ရှားှကော�့ပ်ါသင်း်မိ်ျားသး�စ်��ိ� ရှားှကော�့ပ်ါ



ကော��ာင်း်သားန်ုငိ်� ်ယ်ဉ်းကော��းမုို�ိ�င်ရ်ာ ��ဲွ��စည်း်မို�ားတငွ် ်ပ်ါဝင်သ်ည်မ်ို�ားမိိုာ -  
လိမူိုည်း်ကော��ာင်း်သား သမိုဂုု

မိုသေ်မိုစွမ်ိုး ကောထဲာ�ခ်း�ားကောပ်းမုို ကော��ာင်း်သား မိုဟုာမိိုတ်

�ိလိစပိ််�င် ်�ကောမိုရိ�ေ်ကော��ာင်း်သား�သင်း်

UW ရိိှိ ပ်ထဲမိုန်ုိ�င်င််းမို�ား

ခမိုာကော��ာင်း်သား �သင်း် 

MEChA de UW

ပိ်�လိးေးးရိှိား ကော��ာင်း်သား မိုဟုာမိိုတ ်

ခရမ်ိုးကောရာင်�်သင်း် Purple Group 

ကောရာင်စ်း� မိုဟုာမိိုတ�်�ဲွ�၏ လိငိ်တ်ခူ�စက်ြို�ို �သ်မူို�ား 

... န်ုငိ်� ်ကောော�ထ်ဲပ််မို�ားစွာကောသာ 

ကော�ာလိပ်ိ်မို�ားစာွသည် ်�ဓိိ��ားဖြ�င်� ်လိဖူြ�ူ ��ဲွ��စည်း်မို�ား 
ဖြ�စက်ြ�ပြီးပ်းး �ွန်ု်�ပ််န်ုငိ်� ်မို�ိ�င်သ်�ဲ�သိ� � ခးစားရသည်မိ်ိုာ စတိလ်ိပ်ု်ရိှိား
မိိုပ်ါသည်။် �သ�ိမိိုတဖ်ြပ်ုဖြခင်း်မိို လိာကောသာ န်ုစိသ်မိို�်မုိုသည် ်�ွန်ု်�ပ််
တစက်ောယ်ာ�တ်ည်း် မိုဟု�တပ််ါ။ ပ်ထဲမိုမို�ိုး��၊် �ိ�ယ်စ်ားဖြပ်ုမုို 
ေည်း်ပ်ါးကောသာ ကော��ာင်း်သားမို�ား�ိ� ပ်း�ပိ်�းရေ် လိေူည်း်စ�ကောရးရာန်ုငိ်� ် 
�ွဖဲြပ်ားကောရးရှုး� း�ဲ�သိ� � �စး�စဉ်းမို�ား ရိိှိပ်ါသည်။် 

Ammara Touch, ’21 
Kent, WA 

ဇီးဝကောေဒနှငှ်း် ်အကောများရိ�န့် ်
လိးများ��ိ�စ်� ကောလိလ်ိးများမုျား�း� 

“

”



MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT
BOX #355845
SEATTLE, WA 98195

သင့််�အိပ်�မက်�မ�း�က် သင့််�က်ိ�ဖိတ်�ခေါ်�်ခေါ်ေပ်ါပြီပ် သင့််�အိပ်�မက်�မ�း�က် သင့််�က်ိ�ဖိတ်�ခေါ်�်ခေါ်ေပ်ါပြီပ်

FIRST LAST NAME
ADDRESS LINE 1
ADDRESS LINE 2
CITY, STATE ZIP


