
 
အုိက္အုိဝါ ပညာေရးဌာန 

*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 

 

      2015-2016 Approved SES Provider List DMPS Final in Burmese 
 

! Achieve Success  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ ဘာသာေဗဒ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ မ်ား၊ အဂၤ 

လိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင ္
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ခရုိင္တစ္ခုတြင္၊ အမ်ားဆုံး ၂၅၀ ဦး၊ အနည္းဆုံး ၃ ဦး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kyle Gaddie, M.Ed. 
လိပ္စာ 5001 1st Ave. SE #105-266 Cedar Rapids, IA 

52402 
ဖုန္း ၈၀၀-၇၃၂-၃၀၈၄ 
အီးေမးလ္ successachieve@yahoo.com  

 

1 to 1 Tutoring   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ၁၀၀၀ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၅၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၄ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ လူကုိယ္တုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၆၅ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Melissa Hawthorne 
လိပ္စာ 2901 Magnolia Drive 

Bettendorf, Iowa 52722 
ဖုန္း ဖုန္း-၅၆၃.၃၇၀.၂၆၆၉ 
အီးေမးလ္ melissa@1to1tutoring.com 

 

123 Math & Reading   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ ဘာသာေဗဒ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း (online) 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ ၁၂၃ သခ်ာၤႏွင့္ စာဖတ္ 
လိပ္စာ 8721 Santa Monica #1445 Los Angeles, CA 

90069 
ဖုန္း ၈၀၀-၆၃၄-၃၈၀၃ 
အီးေမးလ္ 123mathreading@gmail.com  

 
 
 
 
 

A+ In Home Tutoring   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူမ်ား၊ အဂၤ 

လိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Tony Martinez 
လိပ္စာ PO Box 364 Placida, FL  33946 
ဖုန္း ၈၈၈-၅၄၀-၅၅၅၆ 
အီးေမးလ္ ses@aplusinhometutoring.org  

 

Academic Tutoring Service   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ အဂၤလိပ္၊ ဘာသာေဗဒ၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား  
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ သုိ ့မဟုတ္ ၁:၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္  
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္  
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Carey Chrisman 
လိပ္စာ 2550 Corporate Pl. C108 Monterey Park, CA 

91754 
ဖုန္း ၈၀၀-၂၉၃-၃၀၉၁  
အီးေမးလ္ academictutoringservice@gmail.com  

 

Achieve HighPoints   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ ၂-၁၂ 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ၆၈ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ သုိ ့မဟုတ္ ၁:၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္းျဖင့္ အိမ္တြင္ပင္သင္ေပးမည္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Devina Singh 
လိပ္စာ 4375 River Green Pkwy. #200 Duluth, GA 

30096 
ဖုန္း ၇၇၀-၆၂၃-၆၉၆၉ 
အီးေမးလ္ sesia@achieveses.com  
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*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 
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Arrowhead Online  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ အကန္ ့အသတ္မရိွ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

အားလပ္ရက္ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၅၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kathleen Wruk 
လိပ္စာ 220 N. Larkin #100 Joliet, IL 60435 
ဖုန္း ၈၆၆-၉၆၀-၉၆၆၈ 
အီးေမးလ္ info@ahtutors.com  

 

Arrowhead Tutors  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ အကန္ ့အသတ္မရိွ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းမစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

အားလပ္ရက္ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၉ (အမ်ားဆံုး) 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၅၃.၃၃ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kathleen Wruk 
လိပ္စာ 220 N. Larkin #100 
ဖုန္း ၈၁၅-၂၇၂-၂၆၀၅ 
အီးေမးလ္ manager@ahtutors.com  

 

ATS Project Success (Online Services)   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ ဘာသာေဗဒ၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၈ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူ 

ေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

ညေနပုိင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Renee Weaver-Wright 
လိပ္စာ 20674 Hall Rd. Clinton Township, MI 48038 
ဖုန္း ၈၀၀-၂၉၇-၂၁၁၉ 
အီးေမးလ္ info@atsedu.net 

Believe To Achieve   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၈ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

တျခားအခ်ိန္မ်ား 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၅-၈ (အုပ္စုငယ္) သုိ ့မဟုတ္ ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တစ္နာရီကုိ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Damian Harvey 
လိပ္စာ 1951 NW South River Dr. Suite 913 Miami, FL 

33125 
ဖုန္း ၈၅၅-၈၆၂-၂၄၄၃ သုိ ့မဟုတ္ ၃၀၅-၉၇၅-၈၂၈၁ 
အီးေမးလ္ damian.harvey@achieveeducation.net  

 

Brain Hurricane  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀,၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ အြန္လုိင္း၊ ၁:၄ ပ်မ္းမွ် မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၈၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Paige Woolery 
လိပ္စာ PO Box 6686 Chicago, IL 60699 
ဖုန္း ၇၇၃-၈၅၈-၁၂၆၇ 
အီးေမးလ္ paige@brainhurricane.com  
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အုိက္အုိဝါ ပညာေရးဌာန 

*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 

 

      2015-2016 Approved SES Provider List DMPS Final in Burmese 
 

Brave The Elements- 
The Children's Carousel Charitable Foundation, Inc. 
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူမ်ား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန သူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း၊ အျခား (အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ 

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း) 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္ဦးကုိ တစ္နာရီ ၇၀ ေဒၚလာ၊ အုပ္စုလုိက္အတြက္ 

တစ္နာရီ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Karen Williamson Johnson  M.Ed. 
လိပ္စာ www.bravetheelements.org 
ဖုန္း ၄၆၉-၂၂၆-၉၈၁၁၊ ၄၆၉-၄၀၁-၄၂၄၁၊ ၈၇၇-၆၃၃-၇၁၅၅  
အီးေမးလ္ phenomenalacademics@yahoo.com  
  

Bright Futures  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ မ်ား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန သူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၃ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၅၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Burtrend Edwards 
လိပ္စာ 849 W. PCH #111 
ဖုန္း ၈၀၀-၅၉၉-၁၆၈၈ 
အီးေမးလ္ burtrende@gmail.com  
Des Moines Public Schools (DMPS) 
Extended Learning Program  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၈ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန 
သူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း၊ ေခါင္းစဥ္ ၁ ေက်ာင္းမ်ား 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၂ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၁၅ ေဒၚလာနီးပါးခန္ ့ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Wilma Gajdel 
လိပ္စာ DMPS 2323 Grand Ave Des Moines, IA  50312 
ဖုန္း ၅၁၅-၂၄၂-၇၉၃၇ 
အီးေမးလ္ Wilma.gajdel@dmschools.org  

 

EduCare Learning Centers, Inc.   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ မ်ား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ေနရာအမ်ားစုတြင္ ၁:၃၊ 

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၁:၆ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ အုပ္စုေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ၂၅ ေဒၚလာ-

၇၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kevin J. McCarville, Ph,D. 
လိပ္စာ 1965 51st St. NE Cedar Rapids, IA 52402 
ဖုန္း ၃၁၉-၈၃၂-၁၉၆၅ 
အီးေမးလ္ kmccarville@educarelearning.com  

Eduwizards    
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ အျခား 
အတန္းအဆင့္  
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ                
မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း  
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၆၀ မိနစ္တစ္ခ်ိန္ကုိ ၅၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Shailendra Chainani 
လိပ္စာ 48 Hunting Dr. Dumont, NJ 07628 
ဖုန္း ၂၀၁-၇၀၆-၇၈၇၂ 
အီးေမးလ္ ses@eduwizards.com  

Envision Learning   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ မ်ား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၅၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Yancena Perry 
လိပ္စာ 180 Olmstead Trace, Newnan, GA 30263 
ဖုန္း ၆၇၈-၅၂၃-၁၄၆၂ 
အီးေမးလ္ yperry@envisionlearning.us  

http://www.bravetheelements.org/
mailto:phenomenalacademics@yahoo.com
mailto:burtrende@gmail.com
mailto:Wilma.gajdel@dmschools.org
mailto:kmccarville@educarelearning.com
mailto:ses@eduwizards.com
mailto:yperry@envisionlearning.us


 
အုိက္အုိဝါ ပညာေရးဌာန 

*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 
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Huntington Learning Centers, Inc.   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ ဘာသာေဗဒ၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသား
မ်ား 

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ မ်ား၊ အဂၤ 
လိပဘ္ာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ေအာက္ပါခရုိင္မ်ားတြင္ ေပးသည္၊ Dallas, Polk, 

Warren, Johnson, Linn, Scott, Dubuque, Black 
Hawk, Bremer, Pottawattamie, Woodbury 

ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၆ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္  
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္  
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Ariana Nieves 
လိပ္စာ 496 Kinderkamack Rd  Oradell, NJ 07649 
ဖုန္း ၂၀၁-၉၇၅-၉၄၀၃ 
အီးေမးလ္ huntingtonses@hlcmail.com  

 

I Can Achieve   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန 

သူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 
ေက်ာင္းသားဦးေရ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

တျခားအခ်ိန္မ်ား 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၂ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kamaria Finch, Jae Brown 
လိပ္စာ 72 Belmonte Cir. Atlanta, GA 30311 
ဖုန္း ၇၇၀-၇၄၄-၅၄၂၇ 
အီးေမးလ္ kfinch@icanachieveinc.com 

jbrown@icanachieveinc.com  
 

Mobile Minds Tutoring  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ  မ်ား၊ အဂၤ 

လိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ ေက်ာင္းစာလုံးဝမလုိက္ႏိုင္သူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

ညေနပုိင္းမ်ား 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၆ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Charles Purdom IV 
လိပ္စာ 12400 Ventura Blvd. #1343 Studio City, CA 
ဖုန္း ၃၂၃-၈၄၂-၀၇၇၄ 
အီးေမးလ္ cpurdom@mobilemindstutoring.com  

One On One Learning  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀,၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၊ ၁:၆၊ ၁:၁၀ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၇၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Marcel Monnar 
လိပ္စာ 8900 SW 117 Ave. C-103 Miami, FL  33186 
ဖုန္း ၃၀၅-၂၇၃-၈၉၉၉ 
အီးေမးလ္ mmonnar@oneononelearning.com  

 

One Smart Kid   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ ဘာသာေဗဒ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁-၆ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၁:၁ သင္တန္းအတြက္ ၆၅ ေဒၚလာ၊ 

အုပ္စုငယ္အတန္းအတြက္ ၄၅ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Bethany Sweeney 
လိပ္စာ 313 S. Russell Ave.  Ames, IA  50010 
ဖုန္း ၅၁၅-၂၃၃-၃၄၂၇ 
အီးေမးလ္ iowa@onesmartkid.com  

 

Professional Tutors of America  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ ဘာသာေဗဒ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန ္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၈ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Robert Gordon 
လိပ္စာ 3350 E. Birch St #108  Brea, CA 92821 
ဖုန္း ၈၀၀-၈၃၂-၂၄၈၇ 
အီးေမးလ္ rgordon@professionaltutors.com 

 

mailto:huntingtonses@hlcmail.com
mailto:kfinch@icanachieveinc.com
mailto:jbrown@icanachieveinc.com
mailto:cpurdom@mobilemindstutoring.com
mailto:mmonnar@oneononelearning.com
mailto:iowa@onesmartkid.com
mailto:rgordon@professionaltutors.com


 
အုိက္အုိဝါ ပညာေရးဌာန 

*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 
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Promise Tutorial  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန 

သူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၀ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ေဒၚလာ ၉၀ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ S. Larie Simmons 
လိပ္စာ P.O. Box 442134 Detroit, MI 48244 
ဖုန္း ၃၁၃-၂၀၇-၅၃၆၂ 
အီးေမးလ္ promisetutorial@yahoo.com  

 

S.T.E.A.M. Room Fab Lab  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ အႏုပညာ၊ သိပၸံ၊ စက္မုွပညာ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

စကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

တျခားအခ်ိန္မ်ား 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၀ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၅၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Kirk Cheyney 
လိပ္စာ 2312 Wayne Ave Iowa City, IA 52240 
ဖုန္း ၃၁၉-၂၁၄-၅၅၅၉ 
အီးေမးလ္ kirk@thesteamroom.org  

 

Studentnest  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

စကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္ရသူမ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ 
ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ၊ 

အားလပ္ရက္မ်ား 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁-၁:၁၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၆၉ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Chander Joshi 
လိပ္စာ 2121 Merced St. Fresno, CA 93721 
ဖုန္း ၅၅၉-၄၈၆-၁၂၅၁ 
အီးေမးလ္ Chanderjoshi88@gmail.com  

Sylvan Learning Centers of Iowa  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ၊ Sylvan prep 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေနသူမ်ား၊ 
အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ အကန္ ့အသတ္မရိွ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန ္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၈ ေယာက္အထိ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ မိနစ္ ၆၀ တစ္ခ်ိန္အတြက္  ၄၃ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Barbara Carroll 
လိပ္စာ 8707 Northpark Ct. Johnston, IA 50131 
ဖုန္း ၅၁၅-၈၀၂-၈၄၂၀ 
အီးေမးလ္ Barbara.carroll@iowa-sylvan.com 

 

TC Tech Tutor  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေျပာင္းေရႊ ့လာသူ 

မ်ား၊ အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၊ ၁:၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ TC Tech Tutor 
လိပ္စာ 4225 Fleur Drive #145 Des Moines, IA 50321 
ဖုန္း ၅၆၃-၂၆၅-၅၃၅၂ 
အီးေမးလ္ admin@tctechtutor.com  

 

Tutorial Services   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ၁၀၀၀ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ အကန္ ့အသတ္မရိွ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ ညေနပုိင္း၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ အြန္လုိင္း 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Jeannie Schultz 
လိပ္စာ 166 S. Industrial Dr. Saline, MI 48176 
ဖုန္း ၇၃၄-၄၇၀-၆၃၈၇ 
အီးေမးလ္ jschultz@tutorialservices.org  

 
 
 
 
 

mailto:promisetutorial@yahoo.com
mailto:kirk@thesteamroom.org
mailto:Chanderjoshi88@gmail.com
mailto:Barbara.carroll@iowa-sylvan.com
mailto:admin@tctechtutor.com
mailto:jschultz@tutorialservices.org


 
အုိက္အုိဝါ ပညာေရးဌာန 

*ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္း (ဒီအမ္ပီအက္စ္)အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္စြက္ပညာေရးဝန္ေဆာင္မွ ု(အက္စ္အီးအက္စ္) ေပးသူမ်ား 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေက်ာင္းႏွစ္ 

 

      2015-2016 Approved SES Provider List DMPS Final in Burmese 
 

Vanessa Steib. LLC  
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန 

သူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၅၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ ဒီေမာရီစ္လူထုစာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ ေႏြရာသီ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၁၊ ၁:၅၊ ၁:၉ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၆၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Vanessa Steib 
လိပ္စာ 1725 Everest Pkwy. 
ဖုန္း ၉၅၄-၂၉၀-၈၁၁၆ 
အီးေမးလ္ vansteib@aol.com  

 

Variations Educational Services   
သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္ စာဖတ္၊ သခ်ာၤ 
အတန္းအဆင့္ မူႀကိဳမွ ၁၂ တန္း 
သင္ၾကားေပးမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူေန 

သူမ်ား၊ အထူးပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရသူမ်ား၊ 
အေထြေထြပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား 

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၀၀၀ 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္ေဒသ တစ္ျပည္နယ္လုံး 
ဝန္ေဆာင္မုွေပးသည့္အခ်ိန္ ေက်ာင္း မစမီ/ၿပီးခ်ိန္၊ ေႏြရာသီ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ 
ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ဳိး ၁:၅ 
သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းစနစ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ အြန္လုိင္း၊ အျခား 

(ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းသင္ၾကားျခင္း) 
သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏စရိတ္ တစ္နာရီ ၅၀ ေဒၚလာ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ Eloka Okonkwo 
လိပ္စာ 2534 State St. STE 424 San Diego CA 92101 
ဖုန္း ၈၈၈-၅၃၇-၃၉၇၇ 
အီးေမးလ္ iowa@variationsprep.com  
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