၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင္ခြင့္က ံစ္း ေလ ွ်က္လလွ်
Elmwood Village Charter School – Days Park
၄၀ ေဒ္းးပက္္၊ ဘတ္ဖလ ္း္၊ ေ အ္ဝ င္ ၁၄၂၀၁
ဖ အ္္း။ ။ ၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁ ဖက္ံ္။ ။ ၇၁၆-၃၄၈-၃၇၀၇
EVCS ဝင္ခြင့္ ေၾကွ်င္္း

Charter ေက ွ်င္္းစ ွ်္းား္ စ ွ်္းး င္ျဖံ္းပ္း ခစ ့ျဖံ္းပား္၊္ စာအ္ံြစ္းကေလ္းစ ွ်္း်ား င့္
ဂၤလ း္ဘွ်ာွ်ံကွ်္းက ာင္ယူေအောွ် ကေလ္းစ ွ်္း
းပ ဝင္ ကေလ္းတ င္္း တြက္
ဖြင့္လ ံ္ွ်္းျခင္္း ျဖံ္းပား္။ ဤေလ ွ်က္လလွ်က ျဖး့္ျခင္္းျဖင့္ ေအနွ်နရ နအ္ွ်စခ စႈ
စေး္း်ား င္းပ။ စး္ံွ်နင္္းာြင္းျခင္္းား္ ဝင္ခြင့္က ံစ္းျခင္္းေးငတြင္
ေျခခ းပား္။

ာက္္ င္ောွ် ံွ်ာင္်ား ံ္

K-8 တအ္္း တြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

Charter ေက ွ်င္္း စး္

Elmwood Village Charter School Days Park

Charter ေက ွ်င္္း တြက္ ္က္ာြယ္နအ္

ခ က္ လက္

၄၀ ေဒ္းးပက္
ဘတ္ဖလ ္၊ ေ အ္ဝ င္ ၁၄၂၀၁
၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁

lgladysz@elmwoodvillageschool.org

www.evcsbuffalo.org
ေလ ွ်က္လလွ်ေအွ်က္္ ္း ံွ်တ က္တ ္ း္ကး္နအ္ နက္

ဧျးပ ၁္၊ ၂၀၁၉
ၾကွ်ားေတ္းေအန္၊ ဧ္းပ ၄နက္ေအန္၊ ၂၀၁၈ းေအ ၆ အွ်နပ။ က ံစ္းစႈ ွ်္း စ ာွ်္းံ ွ်္းလ ္းက

က ံစ္းစး့္ နက္်ား င့္ ေအနွ်
၄၀ ေဒ္းးပက္
ဘတ္ဖလ ္၊ ေ အ္ဝ င္ ၁၄၂၀၁

ဖ တ္ၾကွ်္း း္းပား္။

က ံစ္းစႈ

္းပ္း္၊ ေလ ွ်က္္ွ်္းာူစ ွ်္းက ပ္းေစလ္္း္၊ စက္ေ့္ခ ္တ နျဖင့္

ေၾကွ်င္္းၾကွ်္းးပစး္။

နလဒ္ ွ်္း ဖ အ္္းျဖင့္ေး္းစး္ စဟ တ္းပ။
ေလ ွ်က္လလွ်စ ွ်္းက ေ ွ်က္းပ တ င္္းနရ ်ား င္းပား္။

ေလ ွ်က္လလွ် တင္ာြင္းနအ္ တြက္ လစ္္း



ြအ္လ င္္း

www.evcsbuffalo.org/enrollment/applicationsadmissions/

ေလ ွ်က္လလွ်က ေ ွ်က္းပာ န ေး္းး နးပ။



Elmwood Village Charter School
၄၀ ေဒ္းးပက္
ဘတ္ဖလ ္၊ ေ အ္ဝ င္ ၁၄၂၀၁

လူက ယ္တ င္



EVCS Main Office န ္းခ အ္ အ အက္ ၈ အွ်နပ စ းေအ ၄ အွ်နပ္၊ တအလွ်ၤ စ ောွ်ၾကွ်
တယ္လပဖ အ္္းျဖင့္
၇၁၆-၈၈၆-၄၅၈၁ (ာင့္ စး္္၊ လ း္ံွ်
ျးး့္
ံ ွ်္း
ာ စက္ေံ့ခ ္

ာတ ျး နအ္- ဝင္ခြင့္ေလ ွ်က္လလွ်

္ွ်္းခ ့ေး္း္းပ္းေအွ်က္ ေလ ွ်က္လလွ်က ံွ်ျဖင့္ ေး္းး နးပစး္)

ပ္းေစ္းလ္ေလ ွ်က္လလွ်က - Lea Gladysz

၂၀၁၉-၂၀၂၀ EVCS က ံစ္းစႈတြင္ က ္းဝင္နအ္ ေလ ွ်က္လလွ် ွ်္းလ ္းက
ံွ်တ က္တ ္ း္ကး္်ား း္ျခင္္း ာ နစဟ တ္ ေး္းး နျခင္္း ွ်္း ဧျးပ ၁္၊ ၂၀၁၉ ေအွ်က္္ ္း္ွ်္း

lgladysz@elmwoodvillageschool.org

ျး လ း္နးပစး္။

ာူငယ္တအ္္း ေက ွ်င္္းာွ်္းစ ွ်္းစ ွ် ာင္ေလ ွ်က္္ွ်္းား့္ ်ား ံ္ ၏ ဒပဇင္ဘွ် ၃၁ တြင္ာက္
၅ ်ား ံ္ ျးး့္္းပ္း ျဖံ္နးပစး္။

Elmwood Vilage Charter School စ လက္ရ ေက ွ်င္္းာွ်္းစ ွ်္း္၊ EVCS ဝအ္္စ္း စ ာွ်္းံ ဝင္စ ွ်္း်ား င့္ Buffalo တြင္ ေအ္
င္ာူစ ွ်္း၏ ကေလ္းစ ွ်္းက း ၍ဥပ္းံွ်္းေး္းးပား္။
Elmwood Village Charter School Days Park ာတင္္း ခ က္ လက္ န င္္းလင္္းးြ နက္ံြ စ ွ်္း
ၾကွ်ားေတ္းေအန္၊ ၂-၇-၂၀၁၉ - အ အက္ ၈္း၃၀ စ ၁၀္း၀၀ ္
ၾကွ်ားေတ္းေအန္၊ ၂-၁၄-၂၀၁၉- းေအ ၆္း၀၀ စ ၇္း၃၀ ္
ႀက တင္ံွ်နင္္းေး္းနအ္ စလ း္းပ္၊ တံ္ခ ာ နစဟ တ္ ်ား ံ္ခ ံလ ္းာ န လွ်ေနွ်က္်ား င္းပား္။

EVCS Days Park ဝင္ခြင့္က ံစ္း ေလ ွ်က္လလွ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀

EVCS Days Park ်ား င့္ EVCS Hertel တြက္ ာပ္းျခွ်္း ေလ ွ်က္လလွ် ျဖး့္ာြင္း နးပစး္။ က ံစ္းျခင္္း ွ်္း ာပ္းျခွ်္းံပ ျး လ း္စး္ ျဖံ္းပ္း ေံွ်င့္္ င္္းံွ်နင္္းက လး္္း စ ေဝ္ွ်္းျခင္္း
ျး စး္စဟ တ္းပ။ ေက ွ်င္္းာွ်္းစ ွ်္းား္ EVCS ဝင္္းစ ွ်္း တြင္း ေျးွ်င္္းေရလး်ား င္စး္ စဟ တ္းပ။
ခြ ျခွ်္း္က္ စႈ စျး ေန္း ေဖွ်္ျးခ က္- charter school ား္ တ င္္းနင္္းာွ်္း္၊ ေစြ္းဖြွ်္းနွ် ဇွ်တ ္၊ က ွ်္း္၊စ ာတ္စ တ္ခ က္္၊ စာအ္ံြစ္းစႈ။ ဥွ်ဏ္နး္ ဖြ း္ဖ ္းစႈ္၊ ေ
ွ်င္ျစင္စႈ ာ နစဟ တ္
တ င္္းတွ်ခ က္္၊
ွ်္းကံွ်္း ံြစ္းနး္္၊
စ ခ က္စ ွ်္းစ္ ်ား င့္ စး္ား့္
လူစ ္း္၊ ဘွ်ာွ်္၊ ယူဝပဒ္၊ က ္းကြယ္စႈ္၊ ာ နစဟ တ္ စ ္းရ ္း္င္းာက္လွ်စႈ တ နက
ေျခခ ျခင္္း
းပ ဝင္ စး္ား့္ ဥးေဒ်ား းပနစပက
င့္ းပးြတ္စႈစန ောွ်ေက ွ်င္္းာွ်္းက
ေျခခ
ခြ ျခွ်္း္က္ စႈျး ျခင္္း ာ နစဟ တ္ ဝင္ခြင့္က ကအ္နာတ္ျခင္္းတ နက ျး စး္စဟ တ္းပ။ ေက ွ်င္းတံ္ေက ွ်င္းား္ ္ ေက ွ်င္းာ န ဝင္ခြင့္တြက္ ေလ ွ်က္လလွ်တံ္ေံွ်င္က လက္ခ နန နအ္ ာ နစဟ တ္
တင္း နလွ်နအ္ တြက္ ေက ွ်င္္းာွ်္း ာ နစဟ တ္ စ ာွ်္းံ ္ စ (ဝင္ခြင့္ံွ်ေစ္းးြ ္၊
င္တွ်ဗ ္း္၊ ံွ်ံပံွ်က ္း္၊ ာတင္္းေး္းား့္
ခ အ္တြင္ တက္ေနွ်က္စႈ
ံရ ား္တ နက ့ာ န ) စး္ား့္ ေ္ွ်င္ရြက္စႈစ ္းစ ျး လ း္ေံနအ္
စလ း္းပ။

ေလ ွ်က္္ွ်္းာူ ေက ွ်င္္းာွ်္း၏ ာတင္္း ခ က္ လက္ - (ဝင္ခြင့္ေလ ွ်က္္ွ်္းောွ် ေက ွ်င္္းာွ်္းတံ္ဥပ္းံပ တြက္ ာပ္းျခွ်္းံပောွ် ေလ ွ်က္လလွ်စ ွ်္း ွ်္း ျဖး့္ာြင္ း္းပ္း တင္း
နနးပစး္။)
*ေက ွ်င္္းာွ်္း၏ ေအွ်က္္ ္း စး္

*ေက ွ်င္္းာွ်္း၏ း္စ စး္

*ေက ွ်င္္းာွ်္း၏ ေစြ္းေအနာကသနွ်ဇ္
*က ွ်္း္၊စ (တံ္ခ ေရြ္းးပ)

က ွ်္း

စ္လ း္ံွ်

စ

အ းပတ္ / လစ္္း

ေလ ွ်က္္ွ်္းား့္
တအ္္း(၂၀၁၉-၂၀၂၀ K-8 တအ္္းစ ွ်္းာွ်)
ေလ ်ွ က္္ွ်္းာူ ေက ွ်င္္းာွ်္းတြင္
လွ်္းတူ
ေလ ်ွ က္္ွ်္းစႈ ျး ေအောွ် ေစြ္းခ င္္း (စ ွ်္း) ရ းပာလွ်္း?

ကယ္၍ ရ လ င္္၊ ေစြ္းခ င္္း၏စး္ း ာ်င့္
ေလ ွ်က္္ွ်္းား့္
တအ္္းက ေဖွ်္ျးးပ။

္စ းေတွ်္
ျးး္အယ္
စ တ္ခ က္- ာူငယ္တအ္္းေက ွ်င္္းာွ်္းစ ွ်္းား္ ဒပဇင္ဘွ် ၃၁ ၂၀၁၉ တြင္

ံွ်း နာေကၤတ
ာက္ ၅ ်ား ံ္ျးး့္္းပ္း ျဖံ္နးပစး္။

ေစြ္းခ င္္း စး္

လက္န တအ္္း း ာ်င့္ ေက ွ်င္္း

ေစြ္းခ င္္း စး္

လက္န တအ္္း း ာ်င့္ ေက ွ်င္္း

ေစြ္းခ င္္း စး္

လက္န တအ္္း း ာ်င့္ ေက ွ်င္္း

စ ဘ/ း္ ္ အ္ ္ း ာူ ခ က္ လက္ စ ဘ၏ ေအွ်က္ ္း

စး္

စ ဘ၏ း္စ စး္

ေက ွ်င္္းာွ်္း်ား င့္ ေတွ်္ံး္း
စ္ လ း္ံွ်

အ းပတ္/ လစ္္း
္စ းေတွ်္

ျးး္အယ္

ံွ်း နာေကၤတ

ဖ အ္္း အ းပတ္
စ္

္ လ္

ရ ္း

ပ္းေစ္းလ္ လ း္ံွ်
စ ဘ/

း္္ အ္္းာူ လက္စ တ္-

ေက ွ်င္္းာွ်္း

နက္ံြ -

ြ

စး္-

ေလ ွ်က္္ွ်္းောွ် ေစြ္းခ င္္း(စ ွ်္း)-

_____ Y _____ N

ာွ် (Days Park)
တအ္္း-

လက္ခ နရ ား့္ ေအနံြ -

တအ္္း(စ ွ်္း)-

EVCS Days Park က ံစ္းေလ ွ်က္လလွ်

40 Days Park, Buffalo NY 14201
Phone: 716-886-4581 || Fax: 716-348-3707

