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BUFFALO PUBLIC SCHOOLS

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ
ခ်စ္လစ
ွ ာေသာ လက္္ွ ဘဘွဖိုးစွဖို္ေက်ာင္ို္းွ ွ ၊ ၊တ၈္ို ေက်ာင္ိုသာို္း်ာိုး ္းွဘ္း်ာိုဘးဖား္

၈
ွ ္ိုသ္္း်ာိုဘေစာင္းေ္ွာက္သ္္း်ာို ခင္ ်ာိုး ခင္ဗ်ား-

လ္ႀကို္းင္ိုကေလိုားပာေ္ိုးတက္ Olmsted Middle/High School (#156) သွဖ း္းမဖတ္ City Honors School (#195) ကွဖ စဥ္ိုစာိုလွား
ဖ ပက လက္္ွ ွ ၊ သွဖ း္းမဖတ္ ၊တ၈္ိုေက်ာင္ို
သာို္း်ာို ေ၈ာက္္ႏစ
ွ ္ ၂၀၂၀း ခင္ဗ်ား-၂၀၂၁ စာသင္္ႏစ
ွ း
္ တက္ စာ္င္ိုသင္ို္၈္ ၀င္ခင္းစာေ္းိုားက
္ ွဖ မတွဖ းးားင္္းေက်ာင္ို ား္ဖ္း၈
ွ ေ
္ က်ာင္ိုခ်ွ၈တ
္ င္ ေ ဘငွ္
ဖ ၈္းခင္းေ္ို္ွား
ွ ပသပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ဤးခင္းေ္ိုကွဖ္ု္
္္းပ္မဖ သတ္္းွတ္

ာိုသပ္္းမဖတား
္ ပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ လက္္ွ ွတ၈္ို၊တ၈္ိုေက်ာင္ိုသာို္း်ာိုးတက္ ေးာက္တဘ
ွဖ ာ ၂၊ ၈္က၊
္ ၈ာ္္ႏွင္း ၊တ၈္ိုေက်ာင္ိုသာို္း်ာိုးတက္ ၁၈ာ္တင္ Olmsted Middle

/High School (#156) တင္ စေ၈ေ၈ းးစာို

ွဖိုးခ်ွ၈တ
္ င္ ေ ဘငွဖ္၈္လပ္ိုေ္ိုခ်ု္္ႏွဖငား
္ ပသပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ စာစစ္္က္္ႏွငး၀
္ င္ခင္းစ္္း်ာိုးေြကာင္ိုကွဖ ဘဘလွဖိုးစွဖို္ေက်ာင္ိုးင္တာ၈က္စာ္း်က္္ႏွာတင္

ြကပး္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။
www.buffaloschools.org

“Olmsted 156ဘCity Honors 195 Admissions” ကွ္ႏ
ဖ ွား္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။

ေက်ာင္ိုသာို္း်ာို၀င္ခင္းတစ္ႀကွ္းသ
္ ာေ ဘခင္း္ွသပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ေက်ာင္ို္ႏွစေ
္ က်ာင္ိုလ္ဖိုးတက္၀င္ခင္းစာေ္းိုားက
္ ွဖ ေ္းိုခ၈္လာမ ား္ဖစ္တတ
္ စ္ခတ
ဖ ပ္ိုကွသ
ဖ ားသ္ဖို ား သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ေက်ာင္ိုတင္ိုစစ္ ခင္ိုကွဖ ၂၀၂၀း ခင္ဗ်ား၂၀၂၁ စာသင္္ႏွစတ
္ င္ ္တ၈္ို ္တ၈္ို ၉တ၈္ိုတက္္းပ္းသ္္း်ာိုေ ဘငွ္ႏ
ဖ ွဖင္သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ဘဘလွဖိုးစွဖို္ေက်ာင္ိုသာို္းွဘ္း်ာိုးေ၈ ဘင္း ခ္ဖးက၈္ျသတ္ ဘငး္ဘင္းသပ္းး ခာို းတ၈္ို္း်ာိုကွဖစတ
ွ ္၀င္စာိုားပ
ကစစဥ္

ာိုသပး္စေ၈ေ၈ း္း်ာိုတင္သာ ္းွ္းတ
ွ ွဖ းကေလို္း်ာို ေ ဘငွဖေစ္္းပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။

ဘဘလွိုဖ းစွိုဖ ္ေက်ာင္ိုသာို ဘစ္ားပက ၀င္ခင္းေ ဘ္ားိုလွ်င္ ေ၈ာက္

း
ွဖ ေသိုစွတ္းခ်က္လက္္း်ာိုကွဖ ဘဘလွိုဖ းစွဖို္ေက်ာင္ိုးင္တာ၈က္စာ္း်က္္ႏွာတင္ ြကပး္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။

ား္ေလွ်ာက္လာမ တင္္၈္္းလွး
ဖ ား္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ Olmsted Middle/High School (#156) ္ႏွငး္ City Honors School (#195)

္ႏွစ္ေက်ာင္ိုစလ္ဖိုတင္ မတွဖ းးတက္ းလာိုးလာ္ွသ
ွ ပ္းခ္ဖေ၈္္း်ာိုကွဖ းလွဖးေလ်ာက္းငင္းးတွဖင္ိုစ္းပ္ ဘစ္သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ လား္သပ္းခဖး
္ ေ္းတက္္း်ာို္းွာ းက၈္ျ းသတ္္သ
ွ ဘင္း
လက္္ဘ
ွ ဘလွိုဖ းစွိုဖ ္ေက်ာင္ို ၊တ၈္ိုေက်ာင္ိုသာိုးာိုလ္ဖို ္း္လတ၈္ိုေက်ာင္ို္းွ

က္ခာေတား္းပ္ ဘစ္သ ဘင္း း ခာိုေက်ာင္ိုေ္ိုစ္ာ္း်ာိုးတက္ မတွဖ းေက်ာင္ိုးြက္ေားို္ႏွငး္ း

က္

တ၈္ိုႀကွ ား္ဖ္း၈
ွ ေ
္ လွ်ာက္လာမ ကွလ
ဖ ပ္ို ဘပ္း္္းပ္ ဘစ္သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။
္းွ္းက
ွ ေလိုကွဖ မတွဖ းေက်ာင္ိုတင္သာ ၀င္ခင္းေ ဘေစလွဖားပက ေးာက္ားပခင္း ား းခ်က္စာကွဖ ဘပး္ပလက္္းတ
ွ ္

ွဖိုားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ေက်ို္္ို ား ပ တာ၀၈္္ွသတ
္ စ္ေုာက္ေုာက္္းွ ္းွ္းက
ွ ေလိုတက္ေ၈သပး္

ေက်ာင္ိုသွဖ း၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀္းတွဖငခ
္ င္တင္ ားင္္း္္ဖိုခ၈္ိုသွဖ းတက
ွဖ ္ ့က
ွဖ ္ ား၈္လပ္ားွဖ းေငာင္ေားိုားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ စာ္င္ိုသင္ို

ာိုသပ္း ္းွဘ္း်ာိုးာို စာေ ဘငွဖ္္းပ္း္က္ကွဖ ေက်ာင္ိုးသိုသ္းွ း

ေြကာင္ိုြကာို္းပ္ ဘစ္သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ စာစစ္ ခင္ိုကွဖ ေးာက္တဘ
ွဖ ာ္ႏွင္း္ႏွဖ၀င္ဘာ ကာလ္း်ာိုတင္ ား လဖား္း
္ ပ္ ဘစ္သပ္္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။
ေ္းိုခ၈္ိုသွဖ း္းမဖတ္းက္ပလွား
ဖ ပက ေက်ို္္ို ား ပ Ms. Walker သွဖ း 816-1583 တင္ငက္သု္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။

ဤ ဘတ္ားင
ွဖ ို္ ကွဖ ဘတ္ပ ္းွ္းက
ွ ေလိုတက္သပ္းေက်ာင္ို ားင္္း္္ဖိုခ၈္ိုသွဖ းစက္တင္ဘာ၂၀္းတွင
ဖ ခ
္ င္ ား၈္ားွဖ းေားိုားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ေက်ာင္ိုသာိုတစ္ေုာက္လ်ွ င္ ဘတ္ားင
ွဖ ို္ တစ္ခ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ဖ

Frederick Law Olmsted Middle/High School P.S. #156 ္ႏွငး္ City Honors P.S. #195

၀င္ခင္းစာေ္းိုား္ ၂၀၂၀-၂၁ ္တ၈္ို ္တ၈္ို

သွဖ း္းမဖတ္ ၉တ၈္ိုေက်ာင္ိုသာို္း်ာိုးတက္
ေက်ာင္ိုသာိုး္းပ္

ေ္းိုသကက္ာစ္

ေက်ာင္ိုသာိုးွင
ဖ ္ ၈္ားပတ္
လက္္ွေက်ာင္ို

လက္္ွးတ၈္ို

္း္ႏွစ္ကေက်ာင္ို (၂၀၁၊-၁၉)

္း္ႏွစ္ကးတ၈္ို (၂၀၁၊-၁၉)

္းွဘ/းဖား္

ဘဖ၈္ို၈္ားပတ္

ွ၈္ိုသ္း္းပ္

သက္ငင
ွဖ သ
္ ္းွ် ခစ္ားပ္အခြင့္ေရးရွိပါသည္။ ္းွ္းက
ွ ေလိုတင္
း

္ိုားပာေ္ို IEP ________

504 ADA းစးစဥ္ ________

ENL (းဂၤလွားစ
္ ာကွဖ ဘာသာစကာိုးသစ္း ဘစ္) ၀၈္ေငာင္္း္း
မ ်ာို _________
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