
“Where the World Comes to Learn”

Superintendent Cash and the  
Buffalo Public Schools present... 

Lafayette International High School [IHS]

jcstarkey@buffaloschools.org
716-816-4340 :فتاهلا
917-623-7054 :يويلخلا فتاهلا
 ملاعلا هيلإ يتأي يذلا ناكملا“
”ملعتلل

“Where the World Comes to Learn”

 
 

 تقدم مدرسة الفاييت الثانوية الدولية
LAFAYETTE IHS 

والمليئة  هامةالمثيرة والمشاريع الالتعلم من خالل  •
 بالتحديات

 مدرسة المجتمع اآلمنة والراعية •
 تهيئة للكليات والمهن •
 ت  بما تدريب داخلي وتوجيه في مختلف المجاال •
 التعليم وقطاع األعمال في ذلك  
 الرياضة والموسيقى والفنون •
 مساعدة بلغة األصل •
 مع مختلف المنظمات والكلياتشراكة  •

 
 شبكة عالمية من المدارس العامة

  
 والية نيويورك

 وركجامعة والية نيوي
 

 
 

 "المكان الذي يأتي إليه العالم للتعلم"

 
 

 كيف أتسجل في المدرسة؟
Lafayette IHS 
370 Lafayette Ave 

Buffalo, NY 14213 
 يمكن أن يجري التسجيل شخصياً على •

33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 
تحدث إلى . Dr. Frazierفي مكاتب الدكتور فرازير 

 لك للمزيد من المعلومات.اإلستشاري المخصص 
 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات
 2016أبريل/نيسان  22هو 

 

 
 

 إتصل بنا
 

 

إتصل  أوبالبريد األلكتروني 
مدرسة الفاييت الثانوية  بمدير

 Johnجون ستاركي الدولية 
Starkey  لتعرف المزيد عن

البرنامج. يمكنك القيام بذلك 
   !بلغتك األصلية وسنترجمها لك

 
 jcstarkey@buffaloschools.orgالبريد األلكتروني: 

 716-816-4340الهاتف: 
 917-623-7054الهاتف الخليوي: 

 
 ""المكان الذي يأتي إليه العالم للتعلم

 
 

ألي طالب/ة  مدرسة الفاييت الثانوية الدوليةصلح ت
جاء من بلد آخر أو بوتوريكو خالل األربع سنوات 

تتعلم اإلنكليزية ويدخل/ تدخل الذي يتعلم/و الماضية
. 2016سبتمبر/ إيلول بـ: في الصف التاسع 

 
 

 بها! اً تملك مدرسة الفاييت زياً مدرسياً خاص
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البرنامج. يمكنك القيام بذلك 
   !بلغتك األصلية وسنترجمها لك

 
 jcstarkey@buffaloschools.orgالبريد األلكتروني: 

 716-816-4340الهاتف: 
 917-623-7054الهاتف الخليوي: 

 
 ""المكان الذي يأتي إليه العالم للتعلم

 
 

ألي طالب/ة  مدرسة الفاييت الثانوية الدوليةصلح ت
جاء من بلد آخر أو بوتوريكو خالل األربع سنوات 

تتعلم اإلنكليزية ويدخل/ تدخل الذي يتعلم/و الماضية
. 2016سبتمبر/ إيلول بـ: في الصف التاسع 

 
 

 بها! اً تملك مدرسة الفاييت زياً مدرسياً خاص
 

 "المكان الذي يأتي إليه العالم للتعلم"

 
 

 تقدم مدرسة الفاييت الثانوية الدولية
LAFAYETTE IHS 

والمليئة  هامةالمثيرة والمشاريع الالتعلم من خالل  •
 بالتحديات

 مدرسة المجتمع اآلمنة والراعية •
 تهيئة للكليات والمهن •
 ت  بما تدريب داخلي وتوجيه في مختلف المجاال •
 التعليم وقطاع األعمال في ذلك  
 الرياضة والموسيقى والفنون •
 مساعدة بلغة األصل •
 مع مختلف المنظمات والكلياتشراكة  •

 
 شبكة عالمية من المدارس العامة

  
 والية نيويورك

 وركجامعة والية نيوي
 

 
 

 "المكان الذي يأتي إليه العالم للتعلم"

 
 

 كيف أتسجل في المدرسة؟
Lafayette IHS 
370 Lafayette Ave 

Buffalo, NY 14213 
 يمكن أن يجري التسجيل شخصياً على •

33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 
تحدث إلى . Dr. Frazierفي مكاتب الدكتور فرازير 

 لك للمزيد من المعلومات.اإلستشاري المخصص 
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