
Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်န်ိုးကက ျောငိ်ုးမ ျောိုး 

ပြညက်ထျောငစ် အစ  ိုးရအကအူညအီျောိုးပြင  ်ြ  ြ  ိုးထျောိုးသည  ်အစအီစဉ်မ ျောိုးအတကွ ်စစတ်မ်ိုး 

တနဖ်  ိုးထောိုးရသ ော ပါဝင ်တူစဦ်ိုးအသနဖဖင  ်2022-2023 ပညော ငန်စှအ်တကွ ်ဖပညသ်ထောငစ် အစ  ိုးရအကအူညအီောိုးဖဖင  ်ပ  ပ  ိုးထောိုး ည  ်

ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး၏ အ   ိုးစရ တဖ်ပြုလ ပ်ဖြေငိ်ုးနငှ  ်အစအီစဉ်သရိုးဖြေငိ်ုးတ   က   အ  သပိုးရန ်သမိုးြေနွိ်ုး 10 ြေ ပါ စစတ်မ်ိုးအောိုး သဖဖကကောိုးသပိုးသစလ  ပါ ည။်

Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်န်ိုးကက ျောငိ်ုးခရ  ငသ်ည် ဗဟ  အစ  ိုးရနငှ  ်သကဆ်  ငက်သျော အစအီစဉ်ကထျောကြ်  ကင ွအမ ျောိုးအပြျောိုးမှ 

ရန်ြ  ကငရွရှ ထျောိုးြါသည။် ဤစစတ်မ်ိုးသည ်ကအျောကြ်ါတ   က   အက ိုးကြိုးထျောိုးမည-် 

 ကခါငိ်ုးစဉ် I – အလ  အပ်ဆ  ိုး သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 ကခါငိ်ုးစဉ် IIA – အရညအ်သ ိွုးဖမင  ်ဆရောမ ောိုး၊ စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ မူ ောိုးနငှ  ်ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှုက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 ကခါငိ်ုးစဉ် III – အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး သလ လော နူငှ  ်သ  ွံ့သဖပောငိ်ုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 ကခါငိ်ုးစဉ် IV – သက ောငိ်ုး ောိုးအကအူညနီငှ  ်ပညောသရိုးဆ  ငရ်ော တ  ိုးတက်မှု

စစတ်မ်ိုးသည ်ကအျောကြ်ါအက ကျောငိ်ုးအရျောမ ျောိုးက   သိီုးပချောိုးစီ အက ိုးကြိုးထျောိုးမည-် 

 ပညောသရိုးဆ  ငရ်ော ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး

 သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုး နညိ်ုးပညော   ိုးြေငွ ်

 သက ောငိ်ုး ောိုး၏ လမူှုသရိုး/ြေ စောိုးြေ ကဆ်  ငရ်ော ပ  ပ  ိုးမှု

 အလ  အပ်ဆ  ိုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး သလ လော နူငှ  ်သ  ွံ့သဖပောငိ်ုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 မ ဘနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး

 ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး

1. မည ်ည  ်ပါဝင ်အူဖွွဲွံ့(မ ောိုး)က  င က်   အသကောငိ်ုးဆ  ိုးက  ယစ်ောိုးဖပြု နညိ်ုး။ (အက  ြုိုးဝင ်ည အ်ောိုးလ  ိုးက   သရွိုးပါ)

o Buffalo City သနထ  င ် ူ

o Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး သက ောငိ်ုး ောိုး

o Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး ပ  ပ  ိုးသရိုးဝနထ်မိ်ုး (ဥပမော PCTEA အဖွွဲွံ့ဝင)်

o Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး ဆရော/လမိ်ုးည နအ်တ  ငပ်ငြ်ေ /လမူှုသရိုးလ ပ် ောိုး စ ည ်(ဥပမော BTF အဖွွဲွံ့ဝင)်

o Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး အကဆူရော/လကသ်ထောက ်(ဥပမော BEST အဖွွဲွံ့ဝင)်

o Buffalo ပညောသရိုးဘ တအ်ဖွွဲွံ့ဝင ်(ဥပမော သက ောငိ်ုးဘ တအ်ဖွွဲွံ့ ဥကက ဌ)

o Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ  ူ(ဥပမော BCSA အဖွွဲွံ့ဝင)်

o လထူ အသဖြေဖပြုအဖွွဲွံ့အစညိ်ုး အဖွွဲွံ့ဝင/်က  ယစ်ောိုးလယှ်

o အင်္ဂလ ပ်ဘော ောအဖပင ်အဖြေောိုးဘော ောစကောိုးသဖပော  ူအ မအ်ဖွွဲွံ့ဝင်

o သြေါငိ်ုးစဉ် I Buffalo အစ  ိုးရအထက်တနိ်ုးသက ောငိ်ုး တကသ်ရောက ်သူက ောငိ်ုး ောိုး၏ မ ဘ/အ ပ်ထ နိ်ုး  ူ(ဥပမော 50၊ 64     မဟ တ ်195

ကလွွဲ၍ မည ်ည သ်က ောငိ်ုးမဆ  )

o သြေါငိ်ုးစဉ် I မဟ တ ်ည ် Buffalo အစ  ိုးရအထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး တကသ်ရောက ်သူက ောငိ်ုး ောိုး၏ မ ဘ/အ ပ်ထ နိ်ုး  ူ(ဥပမော သက ောငိ်ုး 50၊

64၊ 195)

(Burmese)



o အဆင ဖ်မင ပ်ညောသရိုး၏ က  ယစ်ောိုးလှယ ်(ဥပမော Buffalo တကက   လမ်ှ ပါသမောကခ/  သတ )ီ 

o စ တဝ်ငစ်ောိုးသ ော န  ငင်  ောိုး 

o အဖြေောိုး (သဖော်ဖပပါ) _________________ 

 

ကအျောကြ်ါတ   သည် 2022-2023 ြညျောသငန်စှအ်တကွ ်ပြစန်  ငက်ပခရှ သည  ်ကခါငိ်ုးစဉ် I/ကခါငိ်ုးစဉ် IIA/ကခါငိ်ုးစဉ် III/ကခါငိ်ုးစဉ် IV ခရ  င ်ြဏျောမကပခ မ်ှိုးအခ   ျို့ 

ပြစသ်ည။် ကအျောကြ်ါတ   အနက ်သငက်ထျောကခ် ကသျော ပြစန်  ငက်ပခရှ သည ် ြဏျောမကပခ မ်ှိုးမ ျောိုးက   ကြျော်ပြြါ။ အက   ိုးဝငသ်ည အ်ျောိုး   ိုးက   ကရွိုးြါ။ 

2. ပညောသရိုးဆ  ငရ်ော ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး- (ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ ်ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I၊ သြေါငိ်ုးစဉ် IIA၊ သြေါငိ်ုးစဉ် III နငှ  ်သြေါငိ်ုးစဉ် IV တ    

ပါဝင ်ည်) 

o အဖပငိ်ုးအထနက်က ြုိုးပမိ်ုးသနရသ ော သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးအတကွ ်သနောကထ်ပ် ဖတစ်ရောနငှ  ် ြေဂ ောဆ  ငရ်ော ကကောိုးဝငအ်စအီစဉ်မ ောိုး ဝယယ်ဖူြေငိ်ုး။  

o သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးနငှ  ်တ  က ်  ကအ်လ ပ်လ ပ်ရန ်ဆရောမ ောိုးအတကွ ်ဖတစ်ရောနငှ  ် ြေဂ ောဆ  ငရ်ော ပ  ပ  ိုးမှု။ 

o အဖပငိ်ုးအထနက်က ြုိုးပမိ်ုးသနရသ ော သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးအတကွ ်စော ငြ်ေနိ်ုးဖပငပ် သနောကထ်ပ် ငယ်သူရိုး အြေငွ အ်လမိ်ုးမ ောိုး သပိုးအပ်ဖြေငိ်ုး 

(ဥပမော သနရွော အီစအီစဉ်မ ောိုး၊ သက ောငိ်ုးြေ  နအ်ဖပီိုး အစအီစဉ်မ ောိုးနငှ  ်စသနသန   အစအီစဉ်မ ောိုး)။ 

o AP  ငြ်ေနိ်ုးစောမ ောိုးတငွ ်သက ောငိ်ုး ောိုးပါဝငြ်ေငွ  ်တ  ိုးြေ ွဲွံ့ရန ်အရှ နဖ်မြှင အ်စအီစဉ်မ ောိုးနငှ  ်အဆင ဖ်မင သ်နရောြေ ထောိုးမှု (AP) 

 ငြ်ေနိ်ုးစောကမိ်ုးလှမိ်ုးမှုမ ောိုးနငှ  ်ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး အသရအတကွ ်တ  ိုးဖမြှင ဖ်ြေငိ်ုး။ 

o အလယတ်နိ်ုးနငှ  ်အထကတ်နိ်ုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုး   ြေမအန ပညောတငွ ်ပါဝငသ်ဆောငရွ်ကရ်န ်လတတ်သလောတ  ိုးြေ ွဲွံ့ထောိုးသ ော 

အြေငွ အ်လမိ်ုးမ ောိုး ဆကလ်ကသ်ဆောငရွ်ကဖ်ြေငိ်ုး (ဥပမော ဖပဇောတ၊်   ပ်ရှငဇ်ောတဖ်မ ိုး) 

o တရူ ယောင်္တီတငွ ်ပါဝငသ်ဆောငရွ်ကရ်န ်သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးအတကွ ်အြေငွ အ်လမိ်ုးမ ောိုးတ  ိုးြေ ွဲွံ့ ဖြေငိ်ုး။ 

o ယဉ်သက ိုးမှုဆ  ငရ်ောနငှ  ်ဘော ောစကောိုးဆ  ငရ်ော တ   ဖပန ်ငက်ကောိုးြေ က ်(CLRI) ပ  ပ  ိုးမှုမ ောိုး တ  ိုးဖမြှင ဖ်ြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး _______________________ 

 

3. သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုး နညိ်ုးပညော   ိုးြေငွ -် (ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ် ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I, သြေါငိ်ုးစဉ် IIA နငှ  ်သြေါငိ်ုးစဉ် IV တ    ပါဝင ်ည်) 

 

o သနောကထ်ပ်သဆော ဖ်ဝွဲနငှ  ်ဝဘအ်သဖြေဖပြု ပညောသရိုးအပလသီကိုးရှငိ်ုးမ ောိုး ဝယယ်ဖူြေငိ်ုး။ 

o ပကတ အ ငွစ်ော ငြ်ေနိ်ုး နညိ်ုးပညောတငွ ်ဆရောအ စမ် ောိုးက   သလ က င သ်ပိုးဖြေငိ်ုး 

o ပကတ အ ငွ ်သလ လော ငယ်မူှုစနစအ် စမ် ောိုးတငွ ်ဆရောမ ောိုးက  ကညူရီန ်သနောကထ်ပ် ပညောသရိုးဆ  ငရ်ောနညိ်ုးပညော နညိ်ုးဖပမ ောိုး 

ငေှာိုးရမိ်ုးဖြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး _____________________ 

 

4. သက ောငိ်ုး ောိုး၏ လမူှုသရိုး/ြေ စောိုးြေ ကဆ်  ငရ်ော ပ  ပ  ိုးမှု- (ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ ်ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I, သြေါငိ်ုးစဉ် IIA နငှ  ်သြေါငိ်ုးစဉ် IV တ   ပါဝင ်ည)်   



o လမူှုသရိုး/ြေ စောိုးြေ ကဆ်  ငရ်ော ဖ စိီုးမှုရှ  နူငှ  ်စ တက် နိ်ုးမောသရိုးအတကွ ်  နိ်ုးကနသ်နရ  ူသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးအောိုး ပ  မ  သကောငိ်ုးမနွစ်ေွာ ရှောသဖွန  ငရ်န ်

သက ောငိ်ုးဝနထ်မိ်ုးမ ောိုးက    ငတ်နိ်ုးသပိုးဖြေငိ်ုးဖဖင  ်သဆိွုးသနိွုးတ  ငပ်င ်/ူလမူှုသရိုးလ ပ် ောိုးထ   တူ   က   ည နိ်ုးဆ  န  ငဖ်ြေငိ်ုး။ 

o လမူှုသရိုး၊ ြေ စောိုးြေ ကန်ငှ  ်က နိ်ုးမောသပ ော်ရ ငသ်ရိုးဆ  ငရ်ော အရညအ်ြေ ငိ်ုးဖပည ဝ်မှုအတကွ ် ငတ်နိ်ုးမ ောိုး၊ ဆကလ်ကပ်  ပ  ိုးမှုမ ောိုး သပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အ မရ်ောမွဲ သ ော၊ သက ောငိ်ုးနောိုးြေ ရသ ော (    ) က  ယဝ်နသ်ဆောင ်(    ) ကသလိုးသမိွုးထောိုးသ ော သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးနငှ  ် တူ   ၏ကသလိုးမ ောိုးအတကွ ်

ပ  ပ  ိုးမှုသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးအတွက ် တသ် ရန၊် မိူုးယစသ်ဆိုးအလွွဲ   ိုးရန ်တောိုးဆိီုးသရိုးရငိ်ုးဖမစမ် ောိုး ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အန  ငက် င မ်ှု (ဆ  ကဘ်ောအန  ငက် င မ်ှု အပါအဝင)် တောိုးဆိီုးသရိုး အစအီစဉ်၊  ငတ်နိ်ုးမ ောိုးနငှ  ်အန  ငက် င မ်ှုတ  ငက်ကောိုးရန ်

ပ  သကောငိ်ုး ည န်ညိ်ုးလမိ်ုးမ ောိုး ပ ပ  ိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အဖပြု သဘောသဆောငသ် ော အဖပြုအမ၊ူ လမူှုသရိုး၊ ြေ စောိုးြေ ကန်ငှ  ်က နိ်ုးမောသပ ော်ရ ငသ်ရိုးဆ  ငရ်ော နညိ်ုးဗ  ဟောမ ောိုးနငှ  ်

သက ောငိ်ုး ောိုးတကသ်ရောကမ်ှုအတကွ ်အဆင လ်  ကပ်  ပ  ိုးမှုစနစ ်တ  ိုးဖမြှင သ်ဆောငရွ်ကရ်န ်သက ောငိ်ုးသဆောငမ် ောိုးအတကွ ်ပ  ပ  ိုးမှုနညိ်ုးဖပသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး _____________________ 

 

5. အလ  အပ်ဆ  ိုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး- (ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ် ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I နငှ  ်သြေါငိ်ုးစဉ် IV တ    ပါဝင ်ည်) 

o ဝနထ်မိ်ုးမ ောိုးက   အ မရ်ောမွဲ ြေ  နောိုးရောမ ောိုး     ဆက ်ေွာိုးသရောကသ်စဖြေငိ်ုးနငှ  ်၎ငိ်ုးတ   အတကွရ်န  င ်ည  ်အကအူညဝီနသ်ဆောငမ်ှုမ ောိုးအသကကောငိ်ုး 

မ ဘမ ောိုးထ  အြေ ကအ်လကသ်ပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o က နိ်ုးမောသရိုးနငှ  ်က နိ်ုးမောသပ ော်ရ ငသ်ရိုးဆ  ငရ်ော ဖပဿနောမ ောိုးအသကကောငိ်ုး သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ ဘမ ောိုးက   ပညောသပိုးဖြေငိ်ုးအပါအဝင ်

က နိ်ုးမောသရိုးရငိ်ုးဖမစမ် ောိုး လ  အပ်သ ော သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးအတကွ ်ရငိ်ုးဖမစမ် ောိုးပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အ မရ်ောမွဲ ကသလိုးမ ောိုးအတကွ ်သက ောငိ်ုး   ိုးပစစညိ်ုးနငှ  ်ယနူသီဖောငိ်ုးမ ောိုး ဝယဖ်ြေငိ်ုး။ 

o လတွသ်ဖမောကြ်ေ  နတ်ငွ ်အထကတ်နိ်ုးပညောသရိုး သရှ ွံ့ဆကန်  ငရ်နန်ငှ  ်သကောလ ပ်အတကွဖ်ပငဆ်ငန်  ငရ်န ်အက ဉ်ိုးြေ ြေ ရသ ော 

သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး _____________________ 

 

6. အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး သလ လော နူငှ  ်သ  ွံ့သဖပောငိ်ုးသက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး -( ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ ်ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I၊ သြေါငိ်ုးစဉ် IIA နငှ  ်

သြေါငိ်ုးစဉ် III တ    ပါဝင ်ည်) 

o အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး ည ်အ စအ်ဆနိ်ုးဖဖစသ်နသ ော သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးအတကွ ် ိီုးဖြေောိုးလ  အပ်ြေ ကမ် ောိုးက   

သထောကဖ်ပသပိုးရန ်အထိူုးဖပြုစောရွကစ်ောတမိ်ုးမ ောိုး၊ အစအီစဉ်နငှ  ်ပ  ပ  ိုးမှုမ ောိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o ဘော ောစကောိုးနစှမ်  ြုိုး   ိုးသနသ ော သက ောငိ်ုး ောိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးအတကွ်  ိီုးဖြေောိုးလ  အပ်ြေ ကမ် ောိုးက   သထောကဖ်ပသပိုးရန ်

အထိူုးဖပြုပစစညိ်ုးမ ောိုး၊ အစအီစဉ်နငှ  ်ပ  ပ  ိုးမှုမ ောိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 



o အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး သလ လော ငယ် ူမူ ောိုး၏ လ  အပ်ြေ ကပ်  ပ  ိုးရန ်ဆရောမ ောိုး၊ စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ မူ ောိုး၊ အကဆူရောမ ောိုးနငှ  ်

လကသ်ထောကမ် ောိုးအတကွ ် ငတ်နိ်ုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o ဘော ောဖပနစ်ကပ်စစည်ိုးနငှ  ်စောရွကစ်ောတမိ်ုးမ ောိုး ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး (ဥပမော သက ောငိ်ုးဝနထ်မ်ိုးနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးအကကောိုး ပ  မ  သကောငိ်ုးမနွသ် ော 

ဆက ်ယွမ်ှုအတကွ ်ဘော ောဖပနန်ောိုးကကပ်/သဆော ဖ်ဝွဲမ ောိုး၊ မလူဘော ောစကောိုးဖဖင  ်ပ  န ှ ပ်စောအ ပ်မ ောိုး၊ သက ောငိ်ုး ောိုး စတ်  ငိ်ုးအတကွ ်

သဝါဟောရစောအ ပ်မ ောိုးစ ညဖ်ဖင )် 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး_____________________ 

 

7. မ ဘနငှ  ်မ  ောိုးစ မ ောိုးက   ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး-( ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ ်ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I ပါဝင ်ည်) 

o မ ဘမ ောိုးအသနနငှ  ်ကသလိုးမ ောိုး၏ဘဝနငှ  ်ပညောသရိုးတငွပ်ါဝငရ်န ်သက ောငိ်ုးအဆင အ်ြေငွ အ်လမိ်ုးမ ောိုး တ  ိုးဖမြှင ဖ်ြေငိ်ုး။ 

o သက ောငိ်ုးတ  ငိ်ုးတငွ ်မ ဘအတကွ ်ရရှ န  ငသ် ောရငိ်ုးဖမစန်ငှ  ်အစအီစဉ်မ ောိုး ထောိုးရှ သပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o သြေါငိ်ုးစဉ် I သက ောငိ်ုးမ ောိုးတငွ ်မ ဘပါဝငမ်ှု ဆကဆ် သရိုးအစအီစဉ် ထောိုးရှ သပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ  

o အဖြေောိုး_____________________ 

 

8. ပညောရှငဆ်  ငရ်ောဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု ပဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုး- (ရနပ်  သငရွငိ်ုးဖမစ် ရရှ န  ငသ်ဖြေမ ောိုးတငွ ်သြေါငိ်ုးစဉ် I၊ သြေါငိ်ုးစဉ် IIA၊ သြေါငိ်ုးစဉ် III နငှ  ်သြေါငိ်ုးစဉ် IV တ    

ပါဝင ်ည်) 

 

o မ  ြုိုးဆက ်စန်ငှ  ်အဖြေောိုး NYSED သလ လော ငယ်မူှု စ နှုနိ်ုးမ ောိုးအတကွ ်ဝနထ်မိ်ုးမ ောိုးက    ငတ်နိ်ုးသပိုးဖြေငိ်ုး (ဥပမော  ြေဂ ော၊ အင်္ဂလ ပ်၊   ပပ ၊ 

လမူှုသရိုးပညောမ ောိုး စ ည်) 

o ပကတ အ ငွသ်လ လော ငယ်မူှု နညိ်ုးဗ  ဟောမ ောိုးနငှ  ်အွနလ်  ငိ်ုးသလ လော ငယ်မူှု အစအီစဉ်မ ောိုးအတကွ ်ဝနထ်မိ်ုးမ ောိုးက    ငတ်နိ်ုးသပိုးဖြေငိ်ုး 

(ဥပမော သက ောငိ်ုးဆ  ငရ်ောဘော ောသဗဒ) 

o ဆရောအ စ/်ဆရောအငယန်ငှ  ်စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ မူ ောိုးအတကွ ်သစောင က်ကည လ်မိ်ုးည နသ်ပိုး ည အ်စအီစဉ် ပ  ပ  ိုးဖြေငိ်ုး။ 

o ဆရောမ ောိုးအတကွ ်အလ ပ်တငွိ်ုးထည  ်ငွိ်ုးထောိုးသ ော စောတတသ်ဖမောကမ်ှုနငှ  ်ပညောသရိုးဆ  ငရ်ော နညိ်ုးဖပဖြေငိ်ုးနငှ  ်ပ  ပ  ိုးမှုမ ောိုး သပိုးအပ်ဖြေငိ်ုး။ 

o စောတတသ်ဖမောကမ်ှုနငှ  ် ြေဂ ောက   အထိူုးအ ောိုးသပိုး ည  ်ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု ပ  ပ  ိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o သက ောငိ်ုး ောိုးသလ လော ငယ်မူှုက   ပ  ပ  ိုးရန ်ပညောသရိုးနညိ်ုးဗ  ဟောမ ောိုးတငွ ်ဆရောမ ောိုးအတကွ ်ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု ပ  ပ  ိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အင်္ဂလ ပ်ဘော ောစကောိုး ည ်အ စအ်ဆနိ်ုးဖဖစသ်နသ ော (ENL)၊ အထိူုးပညောသရိုးဆ  ငရ်ော ဆရောမ ောိုးအတကွ ်ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု 

ပ  ပ  ိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ မူ ောိုးအတကွ် ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု ပ  ပ  ိုးသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အဖပြု သဘောသဆောငသ် ော သက ောငိ်ုးနငှ  ်စော ငြ်ေနိ်ုးပတဝ်နိ်ုးက ငအ်တကွ ်နညိ်ုးလမိ်ုးမ ောိုးသပိုးရန ်ဆရောနငှ  ်စမီ ြေန  ြ်ေွွဲ မူ ောိုးက   

 ငတ်နိ်ုးသပိုးဖြေငိ်ုး (ဥပမော သက ောငိ်ုးနောိုးဖြေငိ်ုးအစောိုး အဖြေောိုးနညိ်ုးလမိ်ုးမ ောိုး၊ ဖပနလ်ညထ် နိ်ုးယူ ည  ်အသလ အက င မ် ောိုး၊ ယဉ်သက ိုးမှုဆ  ငရ်ောနငှ  ်



ဘော ောစကောိုးဆ  ငရ်ော တ   ဖပန ်ငက်ကောိုးမှု၊ ကက ြုတင၍် စော ငြ်ေနိ်ုးစမီ မှု နညိ်ုးလမိ်ုးမ ောိုး၊ လမူှုသရိုး ြေ စောိုးြေ က်ဆ  ငရ်ော သလ လော ငယ်မူှု၊ 

 ယွဝ်  ကဘ်ကလ်  က်ဖြေငိ်ုး၊ စ တဒ်ဏရ်ောအ  သပိုး သစောင သ်ရှောကမ်ှု စ ည)် 

o သက ောငိ်ုး ောိုးမ ောိုး၏ လ  အပ်ြေ ကသ်ပေါ်အသဖြေြေ ဖပီိုး တစဦ်ိုးြေ ငိ်ုးစပီညောသပိုးရန ်အကွဲဖဖတမ်ှုသဒတော   ိုးရောတငွ ်ဆရောမ ောိုးက    ငတ်နိ်ုးနငှ  ်

ပ  ပ  ိုးမှုသပိုးဖြေငိ်ုး။ 

o အထကပ်ါတ   မှ တစြ်ေ မမှဟ တပ်ါ 

o အဖြေောိုး_____________________ 

 

9. စစတ်မိ်ုးတငွသ်ဖော်ဖပမထောိုးသ ော ြေ   ငပ်ဏောမသဖြေလမှိ်ုးမ ောိုးက   သထောကြ်ေ ပါက  င စ် တက်ိူုးမ ောိုးက   ဤသနရောတငွ ်မျှသဝသပိုးပါ _________။ 

 

10. ြေ   င၏် ဗဟ  အစ  ိုးရဆ  ငရ်ော သထောကပ်  သငအွတကွ ်တစစ် တစစ်ညိ်ုးတည်ိုးသလျှောကထ်ောိုးမှု သဆောငရွ်ကရ်ောတငွ ်ပါဝငသ်ဆောငရွ်က ်တူ   ၏ 

သနောကထ်ပ်အကက ဉောဏထ်ည  ်ငွိ်ုးမှုနငှ  ်ပါဝငသ်ဆောငရွ်ကမ်ှုတ   ရယနူ  ငရ်န ်က  ယတ်  င ်လအူမ ောိုးနငှ  ်အစညိ်ုးအသဝိုးမ ောိုးအစောိုး 

အွနလ်  ငိ်ုးအစညိ်ုးအသဝိုးစိီုးရီိုးမ ောိုးက   ဇူလ  ငန်ငှ  ်ဩင်္ တလ်မ ောိုးအတကွ ်စစီဉ်ထောိုးပါ ည။် အစညိ်ုးအသဝိုးအြေ ကအ်လကမ် ောိုးက   ြေ   င၏်ဝဘဆ်  က ်

www.buffaloschools.org နငှ  ်BPS မ ဘဌောန Facebook စောမ ကန်ေှာမတှစဆ်င  ်ရရှ န  င ်ည။် စောရငိ်ုး ငွိ်ုးထောိုး မူ ောိုးအတကွ ်၎ငိ်ုးက   အိီုးသမိုးလန်ငှ  ်

စောတ   တ သပိုးြေ ကမ် ောိုးမတှစဆ်င လ်ညိ်ုး မျှသဝသပိုးမည။် 

2022-2023 ဗဟ  အစ  ိုးရဆ  ငရ်ျော ြညျောကရိုးကထျောက်ြ  ကငအွတကွ ်တစ်စ တစ်စညိ်ုးတညိ်ုးက  ျောကထ်ျောိုးမှု 

အစညိ်ုးအကဝိုးစီိုးရီိုးမ ျောိုး 

 

ဇူ   င ်၁၂၊ အင်္ဂ ါကန   ညကန 5:30 – ကခါငိ်ုးစဉ် I & ကခါငိ်ုးစဉ် IIA  

 ကျွန် ပ်တ   ၏ အစအီစဉ်မကူကမိ်ုးမ ောိုးက   မျှသဝမညဖ်ဖစဖ်ပီိုး ဤနယပ်ယမ် ောိုးအတကွ ်အ   ိုးစရ တသ်ရိုးဆွွဲရောတငွ ်

 င၏်အကက ဉောဏထ်ည  ်ငွိ်ုးမှုမ ောိုး သတောငိ်ုးြေ ပါမည-်  

 ဖဖည စ်ကွပ်ညောသရိုး ပ  ပ  ိုးမှုမ ောိုး (ဥပမော စောဖတ/် ြေဂ ော ကကောိုးဝငဖ်ြေငိ်ုး) 

 မ ဘပါဝငမ်ှု 

 ပညောရှငဆ်  ငရ်ော ဖွ ွံ့ ဖဖ ြုိုးမှု  

 

ဇူ   င ်၁၉၊ အင်္ဂ ါကန   ညကန 5:30 – ကခါငိ်ုးစဉ် III နငှ  ်ကခါငိ်ုးစဉ် IV 

 ကျွန် ပ်တ   ၏ အစအီစဉ်မကူကမိ်ုးမ ောိုးက   မျှသဝမညဖ်ဖစဖ်ပီိုး ဤနယပ်ယမ် ောိုးအတကွ ်အ   ိုးစရ တသ်ရိုးဆွွဲရောတငွ ်

 င၏်အကက ဉောဏထ်ည  ်ငွိ်ုးမှုမ ောိုး သတောငိ်ုးြေ ပါမည-် 

 ဘော ောစကောိုးအမ  ြုိုးမ  ြုိုး   ိုး ပညောသရိုး 

 ပညောသရိုးဆ  ငရ်ော တ  ိုးတကမ်ှု 

 အဆင ဖ်မင သ်နရောြေ ထောိုးမှု 

   ပ်ဖမငန်ငှ  ်  ြေ မအန ပညော 

 လမူှုသရိုးနငှ  ်ြေ စောိုးြေ ကဆ်  ငရ်ော ပ  ပ  ိုးမှု 

 ပညောသရိုးနညိ်ုးပညော 

 

ဩင်္ တ ်၂၃၊ အင်္ဂ ါကန   ညကန 5:30pm -- ဗဟ  အစ  ိုးရနငှ ဆ်   ငက်သျော အစအီစဉ်အသ  ိုးစရ တမ် ျောိုး 

http://www.buffaloschools.org/


o ဇူလ  ငအ်စညိ်ုးအသဝိုးမ ောိုးမှ  င၏်အကက ဖပြုြေ က ်အ   ိုးဖပြုဖပီိုး သအောကပ်ါတ   အတကွ ်အ   ိုးစရ တ်မ ောိုးက   ကျွန် ပ်တ    

ဖပနစ် စစ်ပါမည်- 

 သြေါငိ်ုးစဉ် I  

 သြေါငိ်ုးစဉ် IIA  

 သြေါငိ်ုးစဉ် III  

 သြေါငိ်ုးစဉ် IV  

 

 

သအောကပ်ါတ   အနက ်တစြ်ေ သရွိုးပါ- 

o ကျွန် ပ်အလနွစ် တဝ်ငစ်ောိုးဖပီိုး အွနလ်  ငိ်ုးအစညိ်ုးအသဝိုးမ ောိုးအနက ်အနညိ်ုးဆ  ိုးတစြ်ေ တငွ ်ပါဝငရ်န ်အစအီစဉ်ရှ ပါ ည။် 

o ကျွန် ပ်အလနွစ် တဝ်ငစ်ောိုးသ ော်လည်ိုး ဝဘဘ်နီောကကည ရ်နလ်  အပ် ည  ်နညိ်ုးပညော ကျွန် ပ်တငွမ်ရှ ပါ။ 

o ကျွန် ပ်အလနွစ် တဝ်ငစ်ောိုးသ ော်လည်ိုး ပါဝငရ်နအ်တကွ ်ဘော ောဖပနတ်စ်ဦိုး လ  အပ်ပါ ည။် (သအောကတ်ငွ ်ဘော ောစကောိုးအတကွ ်“အဖြေောိုး” 

အကကွက်   ဖဖည ပ်ါ) 

o ဝဘဘ်နီောကကည ရ်န ်စ တမ်ဝငစ်ောိုးသ ော်လညိ်ုး ဖ တက်ကောိုး ည အ်တကွ ်သက ိုးဇူိုးတငပ်ါ ည။် 

o အဖြေောိုး ___________________________________ 

 

  

 


