
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!

EMAIL or CALL Lafayette IHS 
principal John Starkey to find out 
more about the program. You can 
do this in your native language 
and we will translate it!

“Where the World Comes to Learn”

 

 

 
लाफायेटे्ट अन्तरास्ट्रिय उच्च माध्यममक रकूल 
(आइ.एच.यस) ले प्रदान गने सेवाहरु...... 

 रोचक, महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण पररयोजनाहरु 
माफण त मसक्ने अवसर 

 राम्रो हेरववचार गने तथा सुरक्षित सामुदाययक रकूल 

 कलेज र कररयरको तयारी 
 मििा र व्यापार लगायत बिमिन्न िेत्रहरुमा 
इन्टनणमसप र परामिण  

 खेलकूद, संगीत, कला 
 आददवासी िाषामा समथणन 

 ववमिन्न सगंठन तथा कलेजहरुसंग 
साझेदारी 

 

 

 
यस स्कूलको लागि कसरी दर्ाा िरे्न? 

लाफायेटे्ट IHS 
३७० लाफायेटे्ट एमिन्यू  
िफलो, NY १४२१३ 

 ३३ एि स्ट्रिट (Ash Street ), िफलो, NY १४२०४ 
स्ट्रथत डा. फ्राजीएरको कायाणलयमा व्यस्ट्क्तगत रुपले 
पयन दताण गनण सककन्छ . अयतररक्त जानकारीको लागग 

आफ्नो मागणयनदेिन गने सल्लाहकारसंग कुरा गनुणहोस ्.   

आवेदर्नको लागि अन्तर्म ममतर् २२ 
अप्रिल २०१६ 

 

सम्पका  िर्ननाहोस  ्
 

यस कायणक्रमको िारेमा अन्य 
जानकारीको लागग लाफायेटे्ट IHS को 
वप्रस्ट्न्सपल जर्न स्टाकीलाई ईमेल वा 
फोन गनुणहोस ् .  तपाईले सो कायण 
आफ्नो मातिृाषामा गनण सक्नुहुन्छ 
र हामी त्यसको अनुवाद गनेछौ  

ईमेल: 
jcstarkey@buffaloschools.org 

टेमलफोर्न: ७१६-८१६-४३४० 

मोबाइल: ९१७-६२३-७०५४ 
 

पयछल्लो चार वषणमा अन्य देि वा पुएतो ररकोिाट 
आइपुगेका ववद्याथी जसले अंगे्रजी पढ्दैछन ्र सेप्टेम्िर 
२०१६ मा किा ९ मा प्रवेि गने लागेकाहरुको लागग 
लाफायेटे्ट IHS एक उगचत रकूल हो . 

 
लाफायेटे्ट स्कूलको आफ्र्न ैपोशाक छ! 

 

 

 
 

 

“जहााँ संसार पढ्र्नको लागि आउछ” “जहााँ ससंार पढ्र्नको लागि आउछ” 
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वप्रस्ट्न्सपल जर्न स्टाकीलाई ईमेल वा 
फोन गनुणहोस ् .  तपाईले सो कायण 
आफ्नो मातिृाषामा गनण सक्नुहुन्छ 
र हामी त्यसको अनुवाद गनेछौ  

ईमेल: 
jcstarkey@buffaloschools.org 

टेमलफोर्न: ७१६-८१६-४३४० 

मोबाइल: ९१७-६२३-७०५४ 
 

पयछल्लो चार वषणमा अन्य देि वा पुएतो ररकोिाट 
आइपुगेका ववद्याथी जसले अंगे्रजी पढ्दैछन ्र सेप्टेम्िर 
२०१६ मा किा ९ मा प्रवेि गने लागेकाहरुको लागग 
लाफायेटे्ट IHS एक उगचत रकूल हो . 

 
लाफायेटे्ट स्कूलको आफ्र्न ैपोशाक छ! 
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लाफायेटे्ट अन्तरास्ट्रिय उच्च माध्यममक रकूल 
(आइ.एच.यस) ले प्रदान गने सेवाहरु...... 

 रोचक, महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण पररयोजनाहरु 
माफण त मसक्ने अवसर 

 राम्रो हेरववचार गने तथा सुरक्षित सामुदाययक रकूल 

 कलेज र कररयरको तयारी 
 मििा र व्यापार लगायत बिमिन्न िेत्रहरुमा 
इन्टनणमसप र परामिण  

 खेलकूद, संगीत, कला 
 आददवासी िाषामा समथणन 

 ववमिन्न सगंठन तथा कलेजहरुसंग 
साझेदारी 

 

 

 
यस स्कूलको लागि कसरी दर्ाा िरे्न? 

लाफायेटे्ट IHS 
३७० लाफायेटे्ट एमिन्यू  
िफलो, NY १४२१३ 

 ३३ एि स्ट्रिट (Ash Street ), िफलो, NY १४२०४ 
स्ट्रथत डा. फ्राजीएरको कायाणलयमा व्यस्ट्क्तगत रुपले 
पयन दताण गनण सककन्छ . अयतररक्त जानकारीको लागग 

आफ्नो मागणयनदेिन गने सल्लाहकारसंग कुरा गनुणहोस ्.   

आवेदर्नको लागि अन्तर्म ममतर् २२ 
अप्रिल २०१६ 
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