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စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ 
 
ခ်စ္လွစ ာေသာ လက္္ွွဘဘလွလိုးစွလို္ေက်ာင္ိုမ်ာိုမွ ွတ၄္ို ္တ၄္ို ွင္္ ၈တ၄္ိုေက်ာင္ိုသာိုမ်ာိုင မွဘမ်ာို းလမ္ဘွမ္ိုသ မ်ာို ေစာင္္ေ္ွာက္သ မ်ာိုခင္ ်ာို္သူမ်ားခင္ဗ်ား- 
 
 
မွမွကေလိုမညာေ္ိုးတ က္ Olmested Middle/High School (#156) သွလ ္မမလတ္ City Honors School (#195) ေက်ာင္ိုမ်ာိုကွလစွတ္၀င္စာိုမးက ေ၄ာက္ ွစ္ စာသင္ ွစ္ ၂၀၁ွ္သူမ်ားခင္ဗ်ား-၂၀  
းတ က္ လက္္ွွ ွတ၄္ို ္တ၄္ို ၈တ၄္ိုေက်ာင္ိုသာိုမ်ာို ၀င္ခ င္္စာေမိုမ  ကွလ မွမွတွလ ္မ လေက်ာင္ိုမွာမင္ မးလမွ၄္စာသင္္က္မ်ာိုတ င္ ေ ဘမွလ္၄္းခ င္္းလမ္ို္ွွမးသည့္ မ ဘစ္မေ၄ေ ဘမွလ္ 
မည္မလမမွလလွလမး့ Olmested Middle/High School (#156) းတ က္ လက္္ွွ ွတ၄္ို္တ၄္ိုမ်ာိုးတ က္ ၄ွ ၀င္ဘာ ာ ၄းက္ ၈၄ာ္ာ းစာိုဘွလိုေ ဘမွလခ င္္ေ္ ိုခ်ေ္ ွလင္ မာို ၈တ၄္ိုေက်ာင္ို 
သာိုမ်ာိုးတ က္မႈ ေ၄နခင္ို ၁ ၄ာ္ာ ဘစ္မးသည့္ စာစစ္ခ်ွ၄္မ်ာို ွင္္း ခာို ၀င္ခ င္္စးမ်ာိုးတ က္ ဘဘလွလိုးစွလို္ေက်ာင္ို၀က္မွလက္ ္ကွလ ္ကည္္မး္သူမ်ားခင္ဗ်ား- 

www.buffaloschools.org        “Olmsted 156/City Honors 195 Admissions” ကွလ ွွမ္မး့  
 
ေက်ာင္ိုသာိုမ်ာို ေ ဘမွလခ င္္ တစ့္္ကွမ္သာခ င္္ မ သည့္  ွစ္ေက်ာင္ိုစလးလိုးတ က္ ေမိုခ ၄္ိုလ ာတစ္မးလစးတည္ိုကွလသာ းသးလို မ သည့္ ၂၀၁ွ္သူမ်ားခင္ဗ်ား-၂၀၁၀ စာသင္ ွစ္တ င္ ၀ တ၄္ို ၁တ၄္ို ွင္္  
ွတ၄္ိုတက္မည္္ေက်ာင္ိုသာိုမ်ာိုးတ က္ ေက်ာင္ိုတ င္ို ေ ဘမွလခ င္္္ွွသည့္ းက၄္ိးသတ္ ဘင္္ဘ င္္သည္္း ခာိုးတ၄္ိုမ်ာိုကွလ စွတ္၀င္စာိုသည္္ ဘဘလွလိုးစွလို္ေက်ာင္ိုသာိုမွဘမ်ာို 
းေ၄ ဘင္္ မွမွတွလ ္ကေလိုမ်ာိုကွလ သတ္မွတ္ဘာိုသည္္ စေ၄ေ၄ ္မ်ာိုတ င္သာ စာေမိုမ  ေ ဘမွလေစ္မည့္ းေသိုစွတ္ကွလ ဘဘလွလိုေက်ာင္ို၀ဘ္မွလ ္တ င္္ကည္္မး့  
 
ဤ၀င္ခ င္္စာေမ ိုမ  းတ က္သာ ဘဘလွလိုးစွလို္ေက်ာင္ိုသာို သင္္ကေလိုေ ဘမွလမးက း ခာိုေလွ်ာက္လ ာမ်ာို ဘည္္္၄္ မလွလးမ္မး့ Olmested Middle/High School (#156)  ွင္္ 
City Honors School (#195)  ွစ္ေက်ာင္ိုစလးလိုးတ က္  ဘစ္ ွလင္ေ ခးလာိုးလာ္ွွသည္္ ခးလေ၄္ာမ်ာိုကွလ းလွလးေလ်ာက္ သတ္မွတ္ေမိုမည့္ လစလ္မခ္းလေ၄္ားက၄ ္္းသတ္  
္ွသွ ဘင္္ လက္္ွ ွဘဘလွလိုးစွလို္ေက်ာငိ္ု မ လတ၄ိ္ုေက်ာငိ္ုကွလစ ၄ ္္ခ းေတာမ္ည္္  ၈တ၄ိ္ုေက်ာငိ္ုသာိုမ်ာိုသည္ း ခာိုးဘက္တ၄ိ္ုေက်ာငိ္ုမ်ာိုေ္ ိုခ်ေ္္၄ ္ းဘက္တ၄ိ္ု့္ကွ  
ေလွ်ာက္လ ာမ်ာိုကွလ မမွတွွလ ္ ေက်ာငိ္ု း္ကးေမို ွင္္းတ  ဘည္္္မည့္  
 
မွမွကေလိုကွလ မွမွကေလိုမ လေက်ာင္ိုတ င္သာ ၀င္ခ င္္ကွလေ ဘေစလွလမးက ေးာက္မးခ င္္ မ  ္ခ်က္ စလစ္ကွလ  ဘည္္  လက္မွတ္ဘွလိုမး့ တာ၀၄္္ွွသ တစ္ ာိုမွ ဤေဘးင္ 
ကွလ စက္တင္ဘာ ၂၁ ၂၀၁၈မတွလင္ခင္ မွမွကေလိုေက်ာင္ိုင မင္မ္းလိုခ၄္ိုသွလ ္ တွလက္ ွလက္ မ၄္မွလ ္ေမိုမး့ ေက်ာင္ိုးသာိုသာိုင ၀င္ခ င္္စာေမိုမ   ္က္စ  ကွလ စာ္င္ိုသ င္ို 
ဘာိုသည္္မွဘမ်ာိုဘးးေ္ကာင္ို္ကာိုမည့္ ၀င္ခ င္္စစ္ ခင္ိုကွလ ေးာက္တွလဘာ ွင္္  ွလ၀င္ဘာလမ်ာိုးတ င္ိုးမးလိုသတ္မည့္  
ေမိုခ ၄္ို သွလ ္မမလတ္ းာိုေမိုေဘာက္မး္လွလမးက ေက်ိုက ို မ   Ms. Calandra ကွလ ဘးလို၄းမးတ္ ၈၁္္သူမ်ားခင္ဗ်ား-ာ္၁၁ သွလ ္မက္သ ေ္မး့  

 
 

ဤစလစကွ္လ ဘတ္  မမွကွေလိုတက္ေ၄သည္္ေက်ာငိ္ုငမငမ္္းလိုခ၄ိ္ုသွလ ္ စက္တငဘ္ာ၂၁ မတွလငခ္င ္မ၄မ္ွလ ္မး့ ကေလိုတစေ္ောက္ စလစတ္စခ္လ့  

Frederick Law Olmsted Middle/High School P.S. #156  ွင္္ City Honors P.S. #195                                     

၂၀၁ွ-၂၀စာသင ္စွ ္၀တ၄ိ္ု ၁တ၄ိ္ု သွလ ္မမလတ္ ွတ၄ိ္ုတက္မည္္ေက်ာငိ္ုသာိုမ်ာို းတ က္ ၀ငခ္ င္္စာေမိုမ   စာ္ငိ္ုသ ငိ္ုစလစ ္

ေက်ာင္ိုသာိုးမည္ ေမ ိုသကက္ ာစ္ 

လက္္ွွေက်ာင္ို လက္္ွွးတ၄္ို 

 မာိုခ ္သည္္ ွစ္ကေက်ာင္ို (2017-18)  မာိုခ ္သည္္ ွစ္က းတ၄္ို (2017-18) 

မွဘ/းလမ္ဘွ၄္ိုသ  းမည္ ဘလ၄္ို၄းမးတ္ 

သက္မွလငသ္မွ်  းမ၄ွ ္ခစမ္း – က်ေ၄ာ္ငကေလိုတ င ္: 

းဘ ိုမညာေ္ို IEP  ________           504 ADA းစားစ ္  ________        ENL (းဂၤလွမ္စားာိုဘာသာစကာိုးသစ္း ဘစ္) ၀၄္ေမာင္မႈမ်ာို ______ 
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