၂၀၂၁ အွန်လင
ို ်း် ဘဖလ်းို အစို်းရက

ျောင််းမ ျော်း

Burmese

နဝ
ို င်ဘျော ၁ ၃ ၄ ၅ ၆
မိသ ားစုမ ား အုပ်ထိမ်ားသူမ ားန ှင် က င်ားသ ားမ ားအ တွ ် အထ ်တန်ား က င်ားတစ်က င်ားစီတိုင်ားအတွ ် အခ ်
လ ်မ ားပိုမိုရရှိနိုင်ပပီား က င်ားသ ားမ ားနှင်အုပ်ထိမ်ားသူမ ား ကအ ်ပါတိုကလလ နိုင်မည် တစ်ပါတ်က အခန်ားန ား
အသ ်ကမွားဝမ်ားကက
ဝင် က

မသျော်းစိုအျော်းလို်း

င်ားနှင်နည်ားပည ပည ကရားအစီအစဥ်မ ားအပါအ

င်ား သ ားမ ားအတွ ်ရ နိုင်သ ည်အ စီအ စဥ်မ ား ို ကလ လ ရန်

ဘဖလိုား အစိုား ရအထ ်တ န်ားက
အထ ်တ န်ားက
ကလ

်လ လုပ်ငန်ားစဥ် ိုန ားလည်ရ န်

အထ

တ
် န်ားက

တနနလ
၁၁/၁

အတွ

င်ားအ ားလုားမှ တင်ဆ ်မှုမ ားက ည် ရန်

င်ားအ ားလုားအတွ ် ဝင်ခွင်လိုအပ်ခ

မိမိစိုားရိမသ
် ည်အခ

င်ားစတင်ခခင်ားနှငပ
် ါတ်သ
်မ ားအတွ

်မ ားနှင်

က ျော ထပအခ

်!!

မ ျော်းအတွ မိမိ က ်း က ျောင်း မှ

အက ြံကပ်း ိို က ်းဇ်းပပြု၍ ဆ သွယပါ။!
်သည် ကမားခွနား် မ ား

် အကခဖရယူရန်

ဗုဒ္ဟ
ဓ ူား
၁၁/၃

၅ား၃၀ - ၇ ညကန

၅ား၃၀ - ၇ ညကန

P.S. #192 Buffalo
Academy for Visual &
Performing Arts

P.S. #304 Hutchinson
Central Technical HS

P.S. #301 Burgard High
P.S. #197 Math, Science, School
Technology Preparatory
P.S. #206 South Park
School
High School
P.S. #212 Leonardo
P.S. #363 Lewis J.
daVinci High School
Bennett HS of
Innovative Technology
P.S. #366 Research
Laboratory for
P.S. #195 City Honors
Bioinformatics & Life
School
Sciences Program
P.S. #415 Middle Early
College High School

လို

၆ ၇ ၈ တန််းမ ျော်းနှင်

က

သ ပကတား
၁၁/၄

ကသျောက

ျော

စကန
၁၁/၆

၁၁/၅

၅ား၃၀ - ၇ ညကန

၅ား၃၀ - ၇ ညကန

P.S. #156 Frederick Law
Olmsted

P.S #198 International
Preparatory School

အထ ်တန်ား ကလ
လုပ်ငန်ားစဥ်

P.S. #207 Lafayette
International High
School

P.S. #302 Emerson
School of Hospitality

Differentiated
Education & Parent
Network of WNY

P.S. #355 Buffalo School
P.S. #208 Riverside High of Culinary Arts &
School
Hospitality
Management
P.S. #309 East
Community High
P.S. #305 McKinley High
School
School
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