
Hormel Foods သည် ကျ နွ ် ပု ်တ ို၏့ ဂဏု ်ယ ူ
လေးစားဖယွ ် အဖ ွဲဝ့င ်မျ ား၏ကလေးမျ ားအတကွ်
 ကောလပိ ်ပညာရေး အခငွ ့ ်အလမ်းက ို ဖော ်
ဆောင ်ပေးနေသည် 

ကောလပိပ်ညာရေးအတကွ် ငေွကုနက်ြေးက ျခရံန် လူတ ို င း်
သ ို မ့ဟုတ် လူမ ျားစ ာွ အခကအ်ခဖဲြစန်ေပြ းီ အမေရကိန်
ပြ ညထ်ောငစ်ုအတငွ း်ရ ှိ လူမ ှုအသ ို င း်အဝ ို င း် မ ျားစ ာွ၏ 
အခြေခအံုတမ်ြစဖ်ြစသ်ည့် လူမ ှုအသ ို င း်အဝ ို င း် ကောလပိမ် ျ ား
လညး် အလားတူအခြေအနေန ှင ့် ကြ ုတံေွ ့ နေရသည့အ်ခ ျနိ ်၌ ဤ
အစအီစဉက် ို  က ျ နွ ်ု ပတ် ို စ့တငခ်ဲ့ ပါသည်။ 

Inspired Pathways သည် ယခုန ှစန် ှောင း်ပ ို င း်မ ှ စတငက်ာ
အမေရကိနန် ို ငင်အံတငွ း်ရ ှိ Hormel Foods အဖ ွဲဝ့ငမ် ျ ား၏ မ ှခီ ို
ကလေးငယမ် ျား ဖြစပ်ြ းီ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသငန် ှစတ်ငွ ် ကော
လပိတ်ကရ်ောကမ်ည့သ်ူမ ျား အတကွ် န ှစန် ှစတ်ာ ကောလပိ ်
ပညာရေး အစအီစဉ် ဆ ို ငရ်ာ ကျောင း်လခအား ပေးအပသ် ာွး
မည် ဖြစပ်ါသည်။ 

Inspired Pathways အား Hormel Foods အဖ ွဲဝ့ငမ် ျ ား မ ှခီ ို
ကလေးငယမ် ျားအားလု းံပါဝငန် ို ငစ်ေရန် ပုဖံောဖ် ွဲစ့ညး် ထားခြင း်
ဖြစပ်ြ းီ အခ ျ ို ့သောစာမေးပ ွရဲလဒမ် ျ ား သ ို မ့ဟုတ် GPA ရလဒ ်

မ ျားအပေါ တ်ငွ ် အခြေခထံားခြင း် မရ ှပိါ။ ပညာရေးအရ တစ်
ခုတညး်သော လ ိုအပခ် ျကမ် ှာ သကဆ် ို ငရ်ာက ျောင း်သားက
အထကတ်နး် ပညာရေးပြ းီဆု းံထားပြ းီ ၎င း်တကရ်ောကမ်ည့်
လူမ ှုအသ ို င း်အဝ ို င း် ကောလပိ၏် ဝငခ်ငွ ့လ် ို အပခ် ျက် မ ျားန ှင ့် 
က ိုကည်ရီခြင း်ပင ် ဖြစပ်ါသည်။ 

ကျ နွ ်ု ပတ် ို ့အနေဖြင ့် က ျ နွ ်ု ပတ် ို ၏့ လုပင်နး်မ ျ ားက ိုဆောငရ် ကွ ်
နေသော မြ ို က့ြ းီမ ျ ားရ ှိ လူမ ှုအသ ို င း်အဝ ို င း်ကောလပိမ် ျ ားန ှင ့် 
ပူးပေါင း်ဆောငရ် ကွသ် ာွးပါမည်။ 

က ျောင း်လခထောကပ် ံက့ြေးအစအီစဉဖ်ြင ့သ်ာမက အစအီစဉ်
အရငး်မြစမ် ျ ားန ှင ့် လူမ ှုအသ ို င း်အဝ ို င း်ရေးရာ လမး်ည ွ နှ ်
ကောမ်တမီ ျားကလညး် လျ ှောကလ် ွ ှာမ ျ ား၊ အလုပသ်င ်
ကစိစ္ရပမ် ျ ားန ှင ့် အခြားသော အသကမ်ေွးဝမ း်ကြောင း်မ ှု 
အခငွ ့အ်လမး်မ ျားအပါအဝင ် က ျောင း်သားမ ျားအတကွ်  
အရငး်မြစမ် ျ ား ဖောဆ်ောငပ်ေးသာွးပါမည်။

မတှစဆ်င့် ပ ိုမ ိုလေလ့ာလ ိုကပ်ါ သ ို မ့ဟုတ် 
ကျ နွ်ုပတ် ို ထ့ ံ ဆကသ်ယွလ် ိုကပ်ါ 

HormelInspiredPathways.com
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ပါဝငခ်ြငး် 

မဘိများ နငှ ့် ကျောငး်သားမ ျား
ဤသညတ် ို မ့ ှာ လျ ေှာကလ် ွ ှာတငသ်ငွ း်ခြငး် လုပင်နး်စဉန်ငှ ့် 
အခ ျနိဇ်ယားတ ို ဖ့ြင ့် သကဆ် ို ငသ်ည့် အရေးကြ းီသော 
အချကအ်လကအ်ခ ျ ို ့ ဖြစပ်ါသည။် အသေးစတိ ် အခ ျကအ်လက်
အပြ ည့အ်စုအံား ဤအစအီစဉဝ်ဘဆ် ိုက် သ ို မ့ဟုတ် သင၏် 
လူစမွ း်အား အရငး်မြစဌ်ာနတငွ ် ရရ ှနိ ို ငပ်ါသည။် 

• ကျောငး်သားမ ျားအနေဖြင ့် ၎ငး်၏ မဘိ သ ို မ့ဟုတ် တရားဝင ်
အုပထ်နိး်ခငွ ့ရ် ှသိူသည် ၂၀၂၁ ခုနစှ ် န ို ဝငဘ်ာလ ၁ ရကန်ေမ့တ ိုငမ် ီ
၌ Hormel Foods ၏ အချနိပ်ြ ည့် သ ို မ့ဟုတ် အချနိပ် ို ငး်ဝနထ်မး်
အဖြစ် (၁) နစှန်ငှ ့အ်ထက် တာဝနထ်မး်ဆောငထ်ားပြ းီသူ ဖြစ ်
ပါက ၂၀၂၁ ခုနစှ ် ဆောငး်ဦးကာလ ပညာသငန်စှဝ်ငခ်ငွ ့အ်တကွ်
ထောကပ် ံက့ြေးလျေှာကထ်ားန ို ငပ်ါသည။် ဤအချနိန်ောကပ် ို ငး်
ကာလများအတကွဆ် ို ပါက လုပသ်ကတ်စန်စှ ် လ ိုအပခ် ျကသ်ည်
သကဆ် ို ငရ်ာနစှ၏် သြဂုတလ် ၁ ရကန်ေမ့တ ိုငမ်တီငွ ် ဖြစရ်ပါမည။်   

• ၂၀၂၁ ခုနစှ ် ဆောငး်ဦးကာလတငွ ် စတငမ်ည့် ကျောငး်မ ျား
၏ ကျောငး်သားမ ျားအတကွ် လျ ေှာကလ် ွ ှာမ ျားအား ၂၀၂၀ ခု
နစှ ် န ို ဝငဘ်ာလတငွ ် ရရ ှပိါမည။် ဦးစာွအားဖြင ့် ကျောငး်သားမ ျား
က လျ ေှာကလ် ွ ှာဖြ ည့စ်ကွပ်ြ းီ ၎ငး်တ ို ၏့ FAFSA လျ ေှာကလ် ွ ှာ
နငှ ့် ပူးတ ွတဲငပ်ြပေးရပါမည။် ဤအရာသည် ခကခ်လဲေးနကသ်ော
အလုပက်စိစ္တစခ်ုဖြစန် ို ငက်ြောငး် ကျ နွ်ု ပတ် ို သ့ရိ ှထိားသောကြောင့်
ဤလုပင်နး်စဉတ်ငွ ် မဘိမ ျားနငှ ့် ကျောငး်သားမ ျားက ို  ကူညရီန်
အတကွ် အရငး်မြစမ် ျား ဖောဆ်ောငပ်ေးအပသ်ာွးပါမည။် 

• လျေှာကထ်ားသူမ ျားအနေဖြင ့် ဤလျေှာကလ် ွ ှာအား မမိ ိ
တ ို ၏့ FAFSA ကျောငး်သား အကူအညီ အစအီရငခ်စံာနငှ ့်
အတူ တငသ်ငွး်ခြငး်အားဖြင ့် ပြ ညထ်ောငစ်ုအဆင့၊် ပြ ညန်ယ်
အဆင့န်ငှ ့် ဒေသနတ္ရအဆင့် ငေွကြေး အကူအညမီ ျားအားလုးံက ို  
လျ ေှာကထ်ားကြောငး် ဖောပ်ြပေးရမည။်

HormelInspiredPathways.com
မတှစဆ်င့် ပ ိုမ ိုလေလ့ာပါ (သ ို )့ ကျ နွ်ုပတ် ို ထ့ ံ ဆကသ်ယွပ်ါ

• သကဆ် ို ငရ်ာအဖ ွဲသ့ည် ပြ ညန်ယတ်ငွး် ကျောငး်လခ အတကွ်
အကျုးံဝငသ်ော ကျောငး်သားက တကရ်ောက် မည့် လူမ
အသ ို ငး်အဝ ို ငး်ကောလပိတ်စခ်ု ဖြစရ်ပါမည။် အများပြ ညသ်ူ
နငှ ့သ်ကဆ် ို ငပ်ြ းီ အကျ ို းအမြတမ်ယူသော ကောလပိမ် ျားသာ
 အကျုးံဝငပ်ါသည။် သကဆ် ို ငရ်ာ ကျောငး်သည် အမေရကိနန် ို ငင် ံ
တငွး်ရ ှိ အသမိတှပ်ြ ု အဖ ွဲအ့စညး်တစရ်ပ ် ဖြစရ်မညဖ်ြစပ်ြ းီ အမေရ ိ
ကန် ပညာရေး ဝနက်ြ းီဌာန၏ တရားဝငဝ်ဘဆ် ိုကတ်ငွ ် စာရငး်
သာွးထားရမည။်  

• Hormel Foods သည် ကျောငး်လခမ ျားအား တကက္သ ိုလ်
ပညာရေးဆ ို ငရ်ာ ပညာသငန်စှဝ်က် လေးခုစာ အတကွ် ပေးအပ်
သာွးပါမည။် ထောကပ် ံင့ေွ ပေးအပရ်န် အတကွ် အခြားသော
ထောကပ် ံင့ေွမ ျားအားလုးံက ို  ထည့သ်ငွ း်စဉး်စား၍ တကွခ် ျက်
ပါမည။် ကျောငး်သားမ ျား အနေဖြင ့် ပညာသငန်စှဝ်က် လေးခု
စာ ကျောငး်လခ ထောကပ် ံက့ြေးအား အထကတ်နး်ပညာရေး
ပြ းီဆုးံပြ းီနောက် လေးနစှ ် (ပညာသငန်စှဝ်က် ၈ ခု) အတငွး် 
လျ ေှာကထ်ားရယူန ို ငပ်ါသည။် 

• ကျောငး်သားမ ျားအနေဖြင ့် အခ ျနိပ်ြ ည့သ်ငက်ြားပေးသည့်
ဘာသာရပမ် ျားက ို  သငယ်ူလေလ့ာရမညဖ်ြစပ်ြ းီ ၎ငး်တ ို ့ တက်
ရောကသ်ငက်ြားနေသည့် ပညာရေးအဖ ွဲအ့စညး်ရ ှိ  ကောငး်မနွသ်ော 
ပညာရညအ်ဆင့အ်တနး်တစခ်ုက ို  ထနိး်သမိး်ထားရမည။် 

• Austin သ ို မ့ဟုတ် Pacelli အထကတ်နး်ကျောငး်မ ျားတငွတ်က်
ရောက် ပညာသငက်ြားနေသော ကျောငး်သားမ ျားအနေဖြင ့် 
Riverland လူမ ှုအသ ို ငး်အဝ ို ငး်ကောလပိတ်ငွ ် ကျောငး်လခနငှ ့
အခကြေးငေွမ ျား ပေးအပန်ေသည့် AustinAssurance.org တငွ ် 
Austin ထောကပ် ံက့ြေးက ို  ဦးစာွလျ ေှာကထ်ားရပါမည။် 

အသ ိုငး်အဝ ိုငး်
ကျ နွ်ုပတ် ို ၏့ လူမှုအသ ိုငး်အဝ ိုငး် ကောလပိမ် ျားသည် ကျ နွ်ုပ ်
တ ို၏့ လေးစားအားကျဖယွ် အသ ိုငး်အဝ ိုငး်မ ျား အတကွ် အဓကိ
အားထားရာတစခ်ု ဖြစပ်ါသည။်  

ဤအစအီစဉ် အောငမ်ြငမ် ှုအတကွ် အတတန်ိုငဆ်ုးံ ကြ ို းပမး်
ရန် ဒေသနတ္ရ လူမှုအသ ိုငး်အဝ ိုငး် ကောလပိမ် ျား၊ လူမှု
အသ ိုငး်အဝ ိုငး် အဖ ွဲဝ့ငမ် ျားနငှ ့် အစမွး်ကုန် ပူးပေါငး်ဆောငရ်ကွသ်ာွးပါ

ဤအစအီစဉတ်ငွ ် ပါဝငက်ူညရီန် စတိဝ်ငစ်ားပါသလား။
• လူမှုအသ ိုငး်အဝ ိုငး်ရေးရာ အကြ ပံေးကောမ်တတီစရ်ပ၏် စေတနာဝ့နထ်မး် 

• ကောလပိန်ညး်ပြ / နညး်ပြသငက်ြားသူတစ်ဦး ဖြစလ်ာစေရန် 

• HormelInspiredPathways.com မတှစဆ်င့် ကျ နွ်ုပတ် ို ထ့ ံဆကသ်ယွပ်ါ
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