
ဘဖလိ ိုးအစိ ိုးရက  ျောငိ်ုးမ ျောိုး၏ မိဘမ ျောိုးသယယ်ပိူ ို့က ျောငက်ရိုးအတ ွ ်ကငပွပန်ထ တက်ပိုးသညို့ ်စမ်ိုးသပ်အစစီဉ် 

လမ်ိုးညွှန်ခ  မ် ျောိုး 

 
အ  ဉ်ိုးခ ျုပ် 

လက် First Student ဘတ်စ်ကောားမမောငာ်းသူမ ောားလ ိုအပ်မေသည်က ို တိုေ  ပ်ပေသ်ည ်အမေပြင  ်ဘြလ ိုားအစ ိုားရမက ောငာ်းမ ောားမှ ဘဖလိ ိုးအစိ ိုးရက  ျောငိ်ုးမ ျောိုး၏ 

မိဘမ ျောိုးသယယ်ပိူ ို့က ျောငက်ရိုးအတ ်ွ ကငပွပန်ထ တက်ပိုးသညို့် စမ်ိုးသပ်အစီစဉ် က ို စတငရ်ေ ်အကကြံပပြုပါသည်။ BPS မှ ပြံ ပ ိုားမပားထောားသည ် အဝါမရောင ်မက ောငာ်း 

ကောားစ ားခွင ရ်ရှ သည ်ကမလားမ ောားအောား မ ဘမ ောားမှ ၎ငာ်းတ ို  သမဘောအရ ထိုတ်ပါက ဤအစ စဉ်မှ နစ်ှပါတ်တစ်ကက မ် မငပွပေအ်မ်ားမပားမည်ပြစ်သည်။ က  ိုးဇူိုးပပျု၍ 

သတပိပျုပါ- 1099 ကဖါငထ် တက်ပိုးမည်ပဖစ်သည်။ ဤအစ စဉ်တွငပ်ါဝငမ်ည ် မ ဘမ ောားသည် ၎ငာ်းတ ို   ကမလား(မ ောား) က ို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန်စ်ှကောလတွင ်

မက ောငာ်း မှ အ မ် အ မ်မှမက ောငာ်း သ ို  မဟိုတ် တစ်ခိုခို ပ ို  မ ောငရ်ေ ်တောဝေယူ်ရမည်ပြစ်သည်။  

Internal Revenue Services (IRA) မ ိုငအ်ရ ပပေအ်မ်ားမငနွှုော်းထောားအရ ဤအစ စဉ်တွငပ်ါဝငမ်ည ်မ ဘမ ောားအောား ၎ငာ်းတ ို  ကမလားမ ောားက ို ပြံိုမှေ ်မက ောငာ်း 

ြွင ရ်က်တွင ်မက ောငာ်း အသွောားအပပေ ်မေက်ပ ိုငာ်း မေ  လည်ပ ိုငာ်း သ ို  မဟိုတ် နစ်ှပ ိုငာ်းစလြံိုား ပ ို  မ ောငခ် တစ်မ ိုငလ်ျှင ်၆၂.၅  င န်ှုေပ်ြင  ်မငပွပေအ်မ်ားမည်ပြစ်သည်။  

ဝငခ်ွငို့ ်

အစ စဉ်တွငပ်ါဝငခ်ွင အ်တွက် မအောက်ပါတ ို  နငှ က် ိုက်ည ရမည်။ 

• မက ောငာ်းသောားမ ောားသည် ဘြလ ိုား နာူးမယော ်ခ် တွငမ်ေထ ိုငသူ်ပြစ်ရမည်ပြစ်ပပ ား BPS မှ ပြံ ပ ိုားမပားသည ် မက ောငာ်းကောားအဝါ စ ားခွင ရ်ထောားသူပြစ်ရမည်။ 

o မက ောငာ်းသောားမေထ ိုငရ်ောသည် မက ောငာ်းမှ .၇ မ ိုငထ်က်ပ ိုမဝားရမည် သ ို  မဟိုတ် မက ောငာ်းသောားသည် ၎ငာ်းတ ို  ၏ Individualized Education 

Plan (IEP) အစ စဉ်အရ ပ ို  မ ောငမ်ရားစ မြံထောားသူမ  ြုားပြစ်ရမည်။  

• ဤအစ စဉ်တွင ်မ ဘနစ်ှပါားစလြံိုားစရငာ်းသွငာ်းရေအ်ခွင ရ်ှ မသော်လည်ား ကမလားတစ်မယောက်အတွက် ပပေအ်မ်ားမငမွတောငာ်းရေ ်တစ်မယောက်သောအခငွ  ်

ရှ သည်။ 

• မ ဘမ ောားအမေပြင  ်BPS မှ ပြံ ပ ိုားမပားထောားသည ် မက ောငာ်းကောားမှ မေက် မေ  လည် သ ို  မဟိုတ် နစ်ှခိုစလြံိုားမှ ထွက်န ိုငပ်ါသည်။    

စရငိ်ုးသငွိ်ုးပခငိ်ုး  

ဤစမ်ားသပ်အစ စဉ်သည် မ ဘ ၁၅၀၀ ထ  ပါဝငန် ိုငရ်ေရ်ေ ်ရညရွ်ယ်ထောားသည်။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန်စ်ှအတွက် စောရငာ်းသွငာ်းလ ိုပါက မ ဘ မ ောားအမေပြင  ်BPS 

Parent Transportation Reimbursement Pilot Program Enrollment Form မြါငက် ို စောရငာ်းသွငာ်းကောလ ကအျော ်တိ ဘျော ၃ တနနလျော- ကသျောက ျော 

ကအျော ်တိ ဘျော ၁၄ ရက်မေ  အတွငာ်း စရငာ်းသွငာ်းရမည်ပြစ်သည်။ စရငာ်းသွငာ်းမြါငက် ို လက်ခြံရရှ သည ်အမပေါ်မူတည်ပပ ား ေြံပါတ်စဉ်အလ ိုက် သတ်မှတ်မည် 

ပြစ်သည်။ လ ိုအပ်ပါ မစောင  ် ိုငာ်း စရငာ်း ြေတ် ားမည်ပြစ်သည်။   

 

အကယ်၍ BPS မှ ဤအစ စဉ်က ို  က်လက်လိုပ်မ ောငမ်ည်  ိုပါက ပထမ ြံိုားဝငခ်ွင ရ်သည ် မ ဘ ၁၅၀၀သည် အ ားမမားပြင  ်အမကကောငာ်းကကောားစောရရှ မည်။ ထ ိုအ ား 

မမားတွင ်စတငမ်ည ်ရက်ပါဝငပ်ပ ား က ေရ်ှ သည ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန်စ်ှတစ်မလျှောက်လြံိုားပါဝငရ်ေ ်မမျှော်လင ပ်ါသည်။ အခက်ခဲ အ က်သွယ်ပပတ်မှုမ ောားက ို ပြစ်စဉ် 

တစ်ခိုပခငာ်းမပေါ်မူတည်၍ စဉ်ားစောားမည်ပြစ်သည်။ 

 

လပ်ိစျောအကပပျောငိ်ုးအလဲ 

အကယ်၍ မက ောငာ်းသောား နငှ /်သ ို  မဟိုတ် မ ဘ အ မ်လ ပ်လစော စောသငန်စ်ှအတွငာ်း အမပပောငာ်းလဲရှ ပါက မ ဘအမေပြင  ်ပထမ Infinite Campus System 

တွငပ်ါသည ် လ ပ်စောက ို မပပောငာ်းရေ ်မက ောငာ်းသ ို   က်သွယ်ရမည်ပြစ်သည်။ ထ ိုလ ပ်စောသစ်က ို BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org 

Burmese  



သ ို  လည်ားအ ားမမားပ ို  သင သ်ည်။ သ ို  မှသော မ ိုငအ်ရပပေမ်ပားရမည ်မငကွ ို က ိုက်ည  န ိုငမ်ည်ပြစ်သည်။ မက ားဇူားပပြု၍ သတ ပပြုပါ။ မ ိုငအ်ရပပေအ်မ်ားမငကွ ိုက်ည  ရေ ်လ ပ် 

စောအသစ်က ို Infinite Campus System တွငအ်ရင ်ပပငရ်မည်ပြစ်သည်။ 

 

1. ကမလားအတွက် တရောားဝငမ်စောင မ်ရေှာက်သူ သ ို  မဟိုတ် မမွားမ ဘမ ောားက ို မလျှောက်ထောားခွင ရ်ှ သည ် မ ဘမ ောားအမေပြင  ်သတ်မှတ်ထောားပါသည်။ 

 

အစီစဉ်အကသိုးစိတ ်

မအောက်တွငမ်ြေါ် ပပထောားသည ် အမသားစ တ်သည် Buffalo Public Schools’ Parent Transportation Reimbursement Pilot Program အစ စဉ်တွင ်

စောရငာ်းသွငာ်းပပ ား အတည်ပပြုထောားသည ် မ ဘမ ောားနငှ သ်ော သက်  ိုငသ်ည်။  

 

• မ ိုငအ်ရမငပွပေအ်ပ်သည ်မငကွ ို တတ ယ လိုပ်ငော်းတစ်ခိုမှမ ောငရွ်က်မည်။ − 22nd Century Technologies.   

• မ ဘစရငာ်းသွငာ်းမှုအတည်ပပြုပပ ားသည ်အခါ 22nd Century Technologies မှ က ိုယ်စောားလှယ်သည် မငမွပားမခ သည ်လိုပ်ငော်းအမသားစ တမ်ပပောန ိုငရ်ေ ်

မ ဘက ို  က်သွယ်လောမည်ပြစ်သည်။ 

• မ ဘမ ောားအမေပြင  ်မက ောငာ်းသောားမက ောငာ်းတက်သည ်ရက်အတွက်သော မ ိုငန်ငှ တွ်က်၍ ရမည်ပြစ်သည်။ မက ောငာ်းမခေါ်ခ  ေမ်ေ  စဉ် စစ်မညပ်ြစ်သည်။ 

• ပထမမပားမခ မှုအတွက် မက ားဇူားပပြု၍ လအနစ်ှခ ြုပ်မှ ရက် ၃၀ ထ  မစောင မ်ပားပါ။ 

• ၂၀၂၂-၂၀၂၃ စောသငန်စ်ှအတွက် ထ ိုမငပွပေအ်မ်ားသည ်အစ စဉ်က ို ဂျွေ ်၂၂, ၂၀၂၃ ကကောသောပမတားမေ  အထ  မလျှောက်န ိုငသ်ည်။ မေောက်စောသငန်စ်ှတွင ်

အစ စဉ် က်လိုပ်မည်  ိုပါက မ ဘမ ောားအမေပြင  ်ပပေလ်ည် စရငာ်းသွငာ်းရမည်ပြစ်သည်။ 

• မမားစရောရှ ပါက မက ားဇူားပပြု၍ BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org သ ို  အ ားမမားပ ို  မပားပါ။ မက ားဇူားတငပ်ါသည်။! 

 

အျောမခံတျောဝန်ယမူှုကဖေါ် ပပခ  ်  

“မိမိ ကလိုးက  ျောငိ်ုးက ိျုပိ ို့လိ အပ်ခ  ်က ျောငရွ် ်ရန်ကထျော ်ပံို့ကပိုးရန် အစီစဉ်အတ ်ွထညို့်သငွိ်ုးစဉ်ိုးစျောိုး အပပန်လန်ှအျောိုးပဖငို့ ်မိမိ ကလိုး ိ ယစ်ျောိုး 

က ျောငရွ် ်ခွငို့သ် ိူ စျောိုး BPS Parent Transportation Reimbursement Program မိမိသကဘျောတပူါသည်။ ဘဖလိ ိုးအစိ ိုးရက  ျောငိ်ုးခရိ ငအ်ကနပဖငို့ ်

မိမိ ကလိုးက  ျောငိ်ုးသယယ်ပိူ ို့က ျောငက်ရိုးအတ ်ွ မည်သညို့်နည်ိုးနငှို့မ်ျှ တျောဝန်ခံ တျောဝန်မရိှသငို့သ်ည် ိ  သကဘျောတပူါသည်။ ထိ ို့အပပင ်ဘဖလိ ိုးအစိ ိုးရ 

က  ျောငိ်ုးခရိ ငန်ငှို့ ်၎ငိ်ုး၏ကအိုးဂ န ို့်မ ျောိုး အရျောရိှမ ျောိုး အလ ပ်သမျောိုးမ ျောိုးနငှို့ ်လ ပ်အျောိုးကပိုးမ ျောိုး ိ  မိမိ ိ ယတ်ိ င ်သိ ို့မဟ တ ်မိမိ ကလိုး ိ ယစ်ျောိုးတငပ်ပလျောမညို့် 

ထိ သယယ်ပိူ ို့က ျောငမ်ှုမှ ပဖစ်ကပေါ်လျောမညို့် မည်သညို့် ိစစမ ိ နငှို့ ်ကပါ ို့ မှုအကပခခံအပဖစ်ပ  ်မ ျောိုးအပါအဝင ်မည်သညို့်လ ပ်က ျောငမ် ိျုိုးမ ိ  သိ ို့မဟ တ ်အပ  ် 

စီိုးမ ျောိုး ကတျောငိ်ုး ိ မှုမ ျောိုး ရလိ မှု သိ ို့မဟ တ ်မည်သညို့်ရလိ မှုမ ျောိုးမ ိ မှ  ငိ်ုးလွှတခွ်ငို့ ်ထျောဝရ  ငိ်ုးလွှတခွ်ငို့ ိ်  မိမိသကဘျောတပူါသည်။ အထ ်ကဖေါ် ပပပါ 

သယယ်ပိူ ို့က ျောငက်ရိုးအတ ်ွ အျောမခံရိှသညို့် ကမျော်ကတျော်ယဉ် ိ  အသံ ိုးပပျုရန် ဘဖလိ ိုးအစိ ိုးရက  ျောငိ်ုးခရိ ငအ်ကနပဖငို့ ်သတမှ်တထ်ျောိုးသည် ိ  မိမိနျောိုးလည် 

သကဘျောတပူါသည်။” 

mailto:BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org

