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ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၂၁
မဂၤလာပါ ဘတ္ဖလိုးအစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးမမ မိာိုးစမ ာိုး ေက ာင္ိုးိာိုးမ ာိုး
၂၀၂၁ စက္တင္ဘာ ၈ရက္မစ
မ ျပိုး မမတ ့ ေမမ ာ္မမန္ိုးန က္မမာ ဘတ္ဖလိုးအစိုးရေက ာင္ိုး မင္က မမက၁၂ တန္ိုး
ကာကြယ္

တစ္ပါတ္ငါိုးရက္ ေရာဂါ

န္ိုးန ပ္ေရိုးစန္တာတမင့္ တငိုးေယာ့န္ျပးေ္နယ္က န္ိုးမာေရိုး္ာန လမ္ိုးးေန္န က္မ ာိုးက လက္နာျပိုး လငကယ္တင္ ေက ာင္ိုးျပန္တက္

တင္ရန္ ျဖစ္ပါိးေ္ါ ေတြရာိအတြင္ိုး နရင္၀န္

မ္ိုးမ ာိုးမမ လင္ကိုးမင္ိုးကေလိုးျပန္လာတ္င္ရန္ ေဘိုးကင္ိုး္က ္ ပးောေရိုးတမင့္ယက္ေက ိုးမပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ

အရ ေပါ္ကြယ္၀ိးေ့္အေ္ာက္အကိုးပါတ္၀န္ိုးက င္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မေမာမပန္ိုးလပ္ေ္ာင္္ကမးေ္ျဖစ္ပါိးေ္ါ
လာမးေ့္စာိင္နမစ္အတြက္ ျပင္္င္ရန္စမီရန္လ္င ကိုးမင္ိုးအတြက္ အေရိုး္ကိုးပါိျဖင့္ မမတ ့အေနျဖင့္ ္အစအစက္မ ာိုးက အိေပိုး
တင္ျပေနျနင္ိုးျဖစ္ပါိးေ္ါ ္အန န္အတြင္ိုးမမာ နရင္မမ ေက ာင္ိုးိာိုးအန န္ဇယ ာိုးမ ာိုး္ြျနင္ိုး အေ္ာက္အကိုးမ ာိုးျပင္္င္ျနင္ိုး ိယ္ယင
ပ ့ေ္ာင္ေရိုးတမင့ပ
္ ငိုးေပါင္ိုးေ္ာင္ရက
ြ ္ျနင္ိုးတမင့္ ၀န္

မ္ိုးမ ာိုးအတြက္ အန န္စရင္ိုး္ြျနင္ိုးတမင့ေ
္ နရာန ျနင္ိုးမ ာိုးလပ္ေ္ာင္မးေ္ျဖစ္ိးေ္ါ

အကယ္၍လင္ကိုးမင္ိုးိးေ္ ေက ာင္ိုးိာိုးမဘ ိ ့မုတ္ အပ္

မ္ိုးိငျဖစ္ျပိုး ဘတ္ဖလိုးအစိုးရေက ာင္ိုးမ ာိုးအတြက္အိစ္ျဖစ္ေနလမ င္

မမကေလိုးစာရင္ိုးိင
ြ ္ိုးရန္ေက ာင္ိုးအပ္ရန္အတြက္ လြယ္ကငိးေ့္လမ္ိုးးေန္မပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ ာိုးရရမရန္အတြက္ ေက ိုးဇငိုးျပ ၍www.buffaloschools.org
ိ ့ိာြ ိုးေရာက္ျပိုး “Student Placement and Registration” ပီ

ေရာက္ေအာင္ ေအာက္ိ ့ိာြ ိုး္ကးေ့္ပါါ

ကေလိုးမ ာိုးအာိုးလီိုးိးေ္ တစ္ပါတ္ငါိုးရက္လက
င ယ္တင္တက္ရမးေ့္အန န္ျပးေ့္ေက ာင္ိုးိ ့အလအေလ ာက္ စာရင္ိုးိင
ြ ိုး္ ျပိုးျဖစ္မးေ္ါ
က န္ိုးမာေရိုးနြင့ျ္ ပ န က္ရရမိးေ့္ေက ာင္ိုးိာိုးမ ာိုးိာ နရ္င္၀န္

မ္ိုးမ ာိုးတမင့ေ
္ ္ိုး၀ါကြ မ္ိုးက င္ိငမ ာိုးတမင့္ေ္ြိုးေတြိုးျပိုးေနာက္ အေ၀ိုးိင္

္ကာိုးမပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေပိုးမးေ္ျဖစ္ိးေ္ါ
အကယ္၍ လင္ကိုးမင္ိုးိးေ္ ိင့္ကေလိုးအာိုး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာိင္တမစတ
္ င
ြ ္ ေ္ိုးနြင့္ျပ န က္ျဖင့္ အေ၀ိုးိင္စာရင္ိုးိင
ြ ္ိုးလပါက ေအာက္
ပါအန က္လက္တ ့က ေပိုးရမးေ္ျဖစ္ိးေ္ါ
•

္ရာ၀န္ လပ္ငန္ိုးတီ္ပ္ပါစာရြက္တင
ြ ္ ေ္ိုးပးောကြ မ္ိုးက င္ိငတစ္ကိုးကိုးလက္မမတ္

ိုး

ာိုးျပိုး ဂ ်ဴလမ င္ ၁၊ ၂၀၂၁ေနာက္ပင္ိုး

ရက္စြပါိးေ့္ ေ္ိုးစာရြက္စာတမ္ိုး
•

ေတာင္ိုး္

ာိုးိးေ့္စာရြက္မ ာိုးက Dr. Shron Brown

ီ အိုးေမိုးျဖင့္ medicalexemptions@buffaloschools.org ိ ့

မုတ္ စာျဖင့္ Dr. Sharon Brown, Assistant Superintendent for Student Support Services; 427 City Hall,
Buffalo, N.Y. 14202 ေပိုးပ ့ရမးေ္ါ
အေ၀ိုးိင္အတြက္ ိင့္က န္ိုးမာေရိုးနြင့ျ္ ပ န က္ရမရက လင္ကိုးမင္ိုးအာိုး အေ္ကာင္ိုး္ကာိုးမးေ္ျဖစ္ိးေ္ါ
လက္ရမတြင္ မိာိုးစမ ာိုးအတြက္ ယနတမစ္ေတြရာိတြင္ ပါ၀င္တင
္ ္ရန္တင
မ ့္ အေ

ာက္ပီ့မ ာိုး အရမန္ျမမင့ေ
္ ပိုးျနင္ိုးမ ာိုးက့ိ ့ အနြင့္လမ္ိုးမ ာိုးစြာ

ကမ္ိုးလမမ္ိုးေပိုးရိးေ့္အတြက္မ ာိုးစြာစတ္လပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈပ္ရမာိုးရပါိးေ္ါ ေတြရာိေက ာင္ိုး ၂၀၂၁ ိးေ္ လငတင္ိုးအတြက္တစီတရာျဖစ္ပါိးေ္ါ ယန
စရင္ိုးိင
ြ ္ိုးရန္ဖြင့္

ာိုးပါိးေ္ါ မမတ ့ အာိုးပါလမိးေ့္ေတြရာိအစအစက္တြင္ ပါ၀င္ရန္ မိာိုးစမ ာိုးအာိုးတြန္ိုးအာိုးေပိုးလ ့ပါိးေ္ါ မ

ဘမ ာိုးအေနျဖင့္ စာရင္ိုးိင
ြ ္ိုးရန္ မမတ ့ ကေလိုးကမ ာိုးမေက ာင္ိုးကမ ာိုးမမမ ာင္ိုးတ ့ ္ရာမ ာိုးက ္က္ိြယ္တင္ပါိးေ္ါ ိ ့မုတ္ အ
န န္ပိင္္ကာိုးေရိုး ္ာနိ ့(716) 816-4006 ိ ့မုတ္ summerschool@buffaloschools.org ိ ့္က္ိြယ္တင္ပါိးေ္ါ ေနာက္
ပ္အန က္လက္မ ာိုးက မမတ ့၀ဘ္္ု္တင
ြ ္ေတြ ့တ္င္ပါိးေ္ါ
ေက ာင္ိုးိာိုးမ ာိုးတမင့္မိာိုးစမ ာိုးိးေ့္ မမတ ့ အျမင့္္ီိုးကိုးစာိုးေပိုးမ ာိုးျဖစ္ပါိးေ္ါ မမတ ့္ီိုးျဖတ္န က္တင္ိုးိးေ္ ေက ာင္ိုးိာိုးမ ာိုး
ေအာင္ျမင္ေရိုးကရးေ္မန
မ ္ိုးပါိးေ္ါ ညုတမင့ျ္ ပးေ္နယ္လမ္ိုးးေန္မပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ ာိုးအရ မမတ ့ ၂၀၂၁ စာိင္တမစ္ျပန္လးေ္ဖြင့လ
္ စ္ျနင္ိုးအစအစက္မ ာိုး
ျပ ျပင္ေျပာင္ိုးလျနင္ိုးမ ာိုးရမန့ပါက လင္ကိုးမင္ိုးတ ့အာိုးအေ္ကာင္ိုး္ကာိုးပါမးေ္ါ
ေရမ ့္က္လက္ေ္ာင္ရြက္ေနစက္တင
ြ ္လးေ္ိုးေနာက္္ီိုးအေျနအေနမ ာိုးကတင္ျပပါမးေ္ါ အကယ္၍လင္ကိုးမင္ိုးတ ့အေနျဖင့္ ကာကြယ္
ေ္ိုးအျပးေ့္အ၀မ

ိုးရေိိုးပါက ျဖစ္တင္ိမမ ျမန္ျမန္

ိုး

ာိုးပါရန္ တက္တန
ြ ္ိုးလပါိးေ္ါ မမတ ့အေနျဖင့္ ေဘိုးကင္ိုးေိာ ေအာင္ျမင္

ေိာ ေျပာင္ိုးလတ္င္ေိာ ၂၀၂၁က၂၀၂၂ စာိင္တစ
မ ္ျဖစ္ရန္ေမမ ာ္လင့္ပါိးေ္ါ
တမစ္န က္စရာေကာင္ိုးေိာေတြရာိရရမပါေစါ!
ေလိုးစာိုးစြာျဖင့္

Dr. Kriner Cash
Superintendent

“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All”

