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ဘတ္ဖဲလုိး အမ  းျပည္သူ ေက  င္းသ းမိဘအုပ္ထိန္းသူမ  း သို႔ 
 
ဘတ္ဖဲလုိး အမ  းျပည္သူ ပုဂၢလိက ေက  င္းပည ေရး ည ိွိိႏႈင္းခ က္ အရ၊ ခ႐ိုိုင္ပည ေရးမ  ကၽ ွိႏု္ပ္တို႔၏ ေက  င္းသ း ွိႏ င့္ 
မိဘမ  းအ း ႀကိ းပန္းမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆ င္ရ က္မႈ၊ ကတိကဝတ ္ တို႔၏အသ းအပ င့္ ေအ င္ျမငမ္ႈရလ ဒ္မ  းအ း မခု ဧကန ္
ရရ ိေစမည့္ အခ င့္အလမ္းမ  း႐ိုိ ရေစမည္ဟု အ မခံပါသည္။ 
 
ခ႐ိုိုင္ေက  င္းမ  း ကိုဗစ-္၁၉ ေၾက င့္ စပိတ္ခ ိန္မ စ၍ ခ႐ိုိုင္ေက  င္းအဖ ႕ဲအစည္းမ  သင္ေထ က္ကူကိရိယ မ  း 
ေထ င္းေပါင္းမ  းစ   ထုတေ္ဝခဲပ့ါသည္။ ဤသင္ေထ က္ကူကိရိယ မ  းသည္ ေက  င္းသ၊ူ ေက  င္းသ း 
သင္ယူေရးအတ က ္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သို႔ေသ ္ ေက  င္းသူေက  င္းသ းမ  းဘက္မ လည္း တ ဝန္ယူသံုးစ ဲရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေက  င္းသူေက  င္းသ းမ  းမ  သတူို႔၏သင္ေထ က္ကူကိရိယ မ  းအ း စနစ္တက  ႐ိုို႐ိုိုေသေသ 
သံုးစ ရဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽ ွ္ုိႏပတ္ို႔ ေဖေဖ ္ဝါရ  ၁ ရက္ေန႔ ျပန္လည္ ဖ င့္လ စ္ ခ နိ္မ စ၍ ဤေမ   ္လင့္ခ က္မ  းအ းလည္း 
တပါတည္း သတိမႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  း(က နပ္  တ /လကက္ိငုက္ နပ္  တ )
ွိႏ င့္ ဘတထ္ရ အ းျဖည့္ကရိယိ မ  းအ း ေန႔တုိငး္ 
အမိမ္ ေက  ငး္ ေက  ငး္မ အမိ ္ကိုယွ္ိႏ င့္တပါတည္း 
သယယ္သူ  းရပါမည။္ 

 
သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  း(က နပ္  တ /လကက္ိငုက္ နပ္  တ )
အ း လ ယအ္တိ၊္ ေက  ပိးုအတိ ္ထဲမ   ထည့္ယ ူ
သယေ္ဆ ငသ္  းရမည ္ျဖစပ္ါသည။္ 

 
ကိဗုစ ္ေဘးကငး္လံုျခ ံမႈ နညး္န  ွိႏ င့္အည  
သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  း(က နပ္  တ /လကက္ိငုက္ နပ္  တ )
အ း အျခ းေက  ငး္သ/ူသ းမ  းွိႏ င့္ မ  ေဝမသံုးစ ဲပါွိႏ င့္။ 

 

Burmese
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သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  း(က နပ္  တ /လကက္ိငုက္ နပ္  တ )
အ း ညတိငုး္ ဘတထ္ရ အ းျဖည့္ထ းရန ္

 
သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  း(က နပ္  တ /လကက္ိငုက္ နပ္  တ )
အ း စည္းကမး္ရ စိ   ေက  ငး္သ းက င့္ဝတန္ညး္န ွိႏ င့္အည  
စ သငၾ္က းသငယ္မူႈ ရပဝ္နး္အ း အေွိႏ  ကအ္ယ က ္
မျဖစေ္စရန ္အသံုးျပ ရမည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
 

 
က နပ္  တ  ေပ  ကခ္ဲ့သညေ္သ ္လညး္ေက င္း၊ 
အခိးုခရံသညေ္သ ္လည္းေက ငး္၊ ရဲအ း ခ ကခ္ ငး္ တိငုၾ္က း 
အမႈဖ င့္ရမည ္ ျဖစပ္ါသည။္ အမႈဖ င့္ၿပ းေသ အခါ ခ႐ိုိငုမ္  
က နပ္  တ အ း ဆကသ္ ယမ္ႈ ပတိ္္္ပငလ္မိ့္မည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
အမႈမ တတ္မး္ မတိ ၳဴအ း Center for Innovation, 
Technology and Training, 1515 South Park Avenue 
စငတ္ ႐ို  ိ ဝနထ္မး္ထသံို႔ေသ ္လည္းေက ငး္ 
bpsinventory@buffaloschools.org 
ဤအ းေမးလလ္ပိစ္ သို႔ေသ ္လည္းေက ငး္ ေက  ငး္သ း 
န မည၊္ ေက  ငး္၊ အတနး္တို႔ွိႏ င့္တက  ပို႔ေပးေစခ ငပ္ါသည။္ 
ရဲအမႈဖ င့္စ  မပါ႐ို ပိါက အစ းထိးုက နပ္  တ  ထတုေ္ပးမည ္
မဟတုပ္ါ။  

 

ပံုပါ ဘတထ္ရ အ းျဖည့္ႀက ိးအ း တပါတညး္ တခ နိတ္ညး္ 
ျပနပ္ို႔ထ းပါက အစ းထိုး ဘတထ္ရ အ းျဖည့္ႀက ိးအတ က ္
ေင ေၾကးေပးေဆ ငရ္န ္မလိပုါ။ 

 

mailto:bpsinventory@buffaloschools.org
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ပ ကစ္ းသ  းေသ  သငေ္ထ က္ကကူရိယိ မ  းအ း 
ပ ကစ္ းသ  းသည့္အတိငု္း Center for Innovation, 
Technology and Training စငတ္ ရ  ိ ဝနထ္မး္ထသံို႔ 
ျပငဆ္ငရ္နအ္တ င ္ပို႔ေဆ ငရ္မည ္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
 

 

 
1515 South Park Avenue 

Buffalo, NY 14220 
တနလၤ ေန႔ - ေသ ၾက ေန႔ 

နနံက ္၁၀ န ရ  - ညေန ၄ န ရ  
၇၁၆-၈၁၆-၇၁၀၀ 

 
သတိေပးခ က္ အေနွိႏ င့္ နည္းပည ဆုိင္ရ  ကိစၥအဝဝအတ က္ 1515 South Park Avenue, Buffalo, NY 14220 သို႔ 
တနလၤ ေန႔ - ေသ ၾက ေန႔၊  နနံက္ ၁၀ န ရ  - ညေန ၄ န ရ  အတ င္း ဆက္သ ယ္ပါ။  ေက  င္းသ း/မဘိမ  းလည္း အိုင္တ  
နည္းပည ဆုိင္ရ  ကူည ေပးသည့္႐ိုံုးခန္း အ း ဤ ၇၁၆-၈၁၆-၇၁၀၀ ေ႐ို းခ ယ္ရ  နံပါတ္ ၁ ွိႏ ိပ္ၿပ း နည္းပည ဆုိင္ရ  
ကိစၥအဝဝအတ က ္အကူအည  ေတ င္းခံွိႏိုင္ပါသည္။ 
 
 


