
HOW DO I REGISTER FOR THE SCHOOL? 
Lafayette IHS 

 370 Lafayette Ave 
Buffalo, NY 14213

•  Registration can be done in person at 33 Ash 
Street, Buffalo, NY 14204, At our Student 
Placement offices. 

•  Speak to your Guidance Counselor for more 
information.

Application Deadline  
is April 22nd, 2016

Superintendent Cash and the  
Buffalo Public Schools present... 

Lafayette International High School [IHS]

“Where the World Comes to Learn”“Where the World Comes to Learn”

LAFAYETTE HAS SCHOOL UNIFORMS!

“Where the World Comes to Learn”

LAFAYETTE IHS မွေပးအပ္သည္မွာ... 

 စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အေရးပါၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား 

႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္း 

 ေဘးကင္းၿပီး ဂ႐ုစုိက္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္႐ိွသည့္ 

စာသင္ေက်ာင္း 

 ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ မတူညီေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းျပသ ပဲ့ျပင္ျခင္း 

 အားကစား၊ ဂီတႏွင့္ အႏုပညာ 

 မူလ ဘာသာစကား အေထာက္အပံ့ 

 အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေကာလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈ 

ေက်ာင္းအတြက္ မည္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရမည္နည္း? 

Lafayette IHS

370 Lafayette Ave

Buffalo, NY 14213

 စာရင္းသြင္းျခင္းအား လူကိုယ္တုိင္ Dr. Frazier ၏ 

႐ုံးခန္း၊ 33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 တြင္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 

အတြက္ သင့္ညႊန္ၾကားမႈ အႀကံေပးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္မွာ  

ဧၿပီလ 29 ရက္ 2016 ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ ္ရန ္  

အစီအစဥ္အတြက္ ပုိမုိသိ႐ိွလုိပါက

Lafayette IHS ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး John 

Starkey ကုိ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္မိခင္ ဘာသာစကား 

ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054

LAFAYETTE IHS သည္ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆို 

သို႔မဟုတ္ Puerto Rico မွ ေရာက္လာၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)
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ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054

LAFAYETTE IHS သည္ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆို 

သို႔မဟုတ္ Puerto Rico မွ ေရာက္လာၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)

LAFAYETTE IHS မွေပးအပ္သည္မွာ... 

 စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အေရးပါၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား 

႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္း 

 ေဘးကင္းၿပီး ဂ႐ုစုိက္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္႐ိွသည့္ 

စာသင္ေက်ာင္း 

 ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ မတူညီေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းျပသ ပဲ့ျပင္ျခင္း 

 အားကစား၊ ဂီတႏွင့္ အႏုပညာ 

 မူလ ဘာသာစကား အေထာက္အပံ့ 

 အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေကာလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈ 

ေက်ာင္းအတြက္ မည္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရမည္နည္း? 

Lafayette IHS

370 Lafayette Ave

Buffalo, NY 14213

 စာရင္းသြင္းျခင္းအား လူကိုယ္တုိင္ Dr. Frazier ၏ 

႐ုံးခန္း၊ 33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 တြင္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 

အတြက္ သင့္ညႊန္ၾကားမႈ အႀကံေပးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္မွာ  

ဧၿပီလ 29 ရက္ 2016 ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ ္ရန ္  

အစီအစဥ္အတြက္ ပုိမုိသိ႐ိွလုိပါက

Lafayette IHS ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး John 

Starkey ကုိ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္မိခင္ ဘာသာစကား 

ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054
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အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)

LAFAYETTE IHS မွေပးအပ္သည္မွာ... 
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႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္း 
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ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 

အတြက္ သင့္ညႊန္ၾကားမႈ အႀကံေပးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္မွာ  

ဧၿပီလ 29 ရက္ 2016 ျဖစ္ပါသည္။ 
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အစီအစဥ္အတြက္ ပုိမုိသိ႐ိွလုိပါက

Lafayette IHS ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး John 

Starkey ကုိ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္မိခင္ ဘာသာစကား 

ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054

LAFAYETTE IHS သည္ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆို 

သို႔မဟုတ္ Puerto Rico မွ ေရာက္လာၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)

LAFAYETTE IHS မွေပးအပ္သည္မွာ... 

 စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အေရးပါၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား 

႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္း 

 ေဘးကင္းၿပီး ဂ႐ုစုိက္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္႐ိွသည့္ 

စာသင္ေက်ာင္း 

 ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ မတူညီေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းျပသ ပဲ့ျပင္ျခင္း 

 အားကစား၊ ဂီတႏွင့္ အႏုပညာ 

 မူလ ဘာသာစကား အေထာက္အပံ့ 

 အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေကာလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈ 

ေက်ာင္းအတြက္ မည္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရမည္နည္း? 
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 စာရင္းသြင္းျခင္းအား လူကိုယ္တုိင္ Dr. Frazier ၏ 

႐ုံးခန္း၊ 33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 တြင္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 

အတြက္ သင့္ညႊန္ၾကားမႈ အႀကံေပးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္မွာ  

ဧၿပီလ 29 ရက္ 2016 ျဖစ္ပါသည္။ 
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အစီအစဥ္အတြက္ ပုိမုိသိ႐ိွလုိပါက

Lafayette IHS ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး John 

Starkey ကုိ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္မိခင္ ဘာသာစကား 

ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054

LAFAYETTE IHS သည္ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆို 

သို႔မဟုတ္ Puerto Rico မွ ေရာက္လာၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)

LAFAYETTE IHS မွေပးအပ္သည္မွာ... 

 စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အေရးပါၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား 

႐ိွေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္း 

 ေဘးကင္းၿပီး ဂ႐ုစုိက္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္႐ိွသည့္ 

စာသင္ေက်ာင္း 

 ေကာလိပ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ မတူညီေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းျပသ ပဲ့ျပင္ျခင္း 

 အားကစား၊ ဂီတႏွင့္ အႏုပညာ 

 မူလ ဘာသာစကား အေထာက္အပံ့ 

 အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေကာလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈ 

ေက်ာင္းအတြက္ မည္သုိ႔ စာရင္းသြင္းရမည္နည္း? 

Lafayette IHS

370 Lafayette Ave

Buffalo, NY 14213

 စာရင္းသြင္းျခင္းအား လူကိုယ္တုိင္ Dr. Frazier ၏ 

႐ုံးခန္း၊ 33 Ash Street, Buffalo, NY 14204 တြင္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 

အတြက္ သင့္ညႊန္ၾကားမႈ အႀကံေပးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္မွာ  

ဧၿပီလ 29 ရက္ 2016 ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ ္ရန ္  

အစီအစဥ္အတြက္ ပုိမုိသိ႐ိွလုိပါက

Lafayette IHS ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး John 

Starkey ကုိ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္မိခင္ ဘာသာစကား 

ျဖင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာသာ 

ျပန္ဆုိပါမည္။  

အီးေမးလ္- jcstarkey@buffaloschools.org

တယ္လီဖုန္း- 716-816-4340

ဆလဲ္ဖုန္း- 917-623-7054

LAFAYETTE IHS သည္ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံမဆို 

သို႔မဟုတ္ Puerto Rico မွ ေရာက္လာၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း 

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနကာ စက္တင္ဘာ 2016 တြင္ 9 

တန္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

LAFAYETTE တြင္ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္း ႐ိွပါသည္! 

"သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ" "သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ""သင္ယူရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စုစည္းရာ"

LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)
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LAFAYETTE INTERNATIONAL

HIGH SCHOOL (IHS)
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