
                                                                                          
 

2022-2023 စာသငန်စှ် Enroll Buffalo က ိုယ်ပ ိုငက်က ာင််းမ ာ်း ဘ ိုသ ို်း ကလ ာကလ် ာ 

သက်ဆ ိုငသ်ည ် စာသငန်စှ်- 2022-2023 စာသငန်စှ် 

က ိုယ်ပ ိုငက်က ာင််း၏ တရာ်းဝငအ်မည-် Elmwood Village Charter School 

က ိုယ်ပ ိုငက်က ာင််းအတကွ် 

ဆက်သယ်ွရန် အခ က်အလက်- 

Michelle Cantey, Admissions Coordinator/Registrar 
mcantey@elmwoodvillageschool.org 

716-424-0555 x 2322 

ကလ ာက်လ ာပ တရ်က်- ကလ ာက်လ ာက ို 2022 ခိုနစှ်၊ ဧပပြီလ 1 ရက်ကန  ကနာက်ဆ ို်းထာ်းပပြီ်း 

တငမ်ှသာ က စမ််းမဲန  က်ရာတငွ ်ထည ်သငွ််းစဉ်းစာ်းခ ရမည်။ 

က စမ််းမဲန  က်မည ်ရက်နငှ  ်တညက်နရာ 

(သ လ င)်- 

ဧပပြီလ 5 ရက်၊ 2022၊ ကက ာင််းနငှ အ်န်ွလ ိုင််းတငွ။် 

ကလ ာက်လ ာမ ာ်း ကပ်းပ ို  ရန် 

ည န်ကကာ်းခ က်မ ာ်း- 

  

  

ကလ ာက်လ ာမ ာ်းက ို အထက်က ာ်ပပပါ စာရင််းသငွ််းထာ်းကသာ 

Buffalo Charters ဝဘဆ် ိုဒမ်တှဆင  ်အနွ်လ ိုင််းတငွ ်

တငသ်ငွ််းန ိုငပ်ါသည်။ သ ို  မဟိုတ ်

ဝငခ်ွင ည်  န  င််းကရ်းမ ်းထ  စာရွက်ကလ ာကလ် ာဓာတပ် ိုတစ်ပ ိုက ို 

အြီ်းကမ်းလပ် ို  ပါ။ 

စာရွက်ကလ ာကလ် ာက ို Hertel တည်ကနရာ၊ 665 Hertel Avenue၊ 

Buffalo၊ NY၊ 14207 သ ို   ကပ်းပ ို  ပါ။ 

 ခွဲပခာ်းမဆက်ဆ ကရ်း ကကကညာခ က်- က ိုယ်ပ ိုငက်က ာင််းသည် လူမ   ်း၊ ဇာတ န ိုငင် သာ်း၊ မသန်စွမ််းမ ၊ 

ဉာဏ်ရည်ခ   ျို့တဲ မ ၊ ကအာငပ်မငမ်  သ ို  မဟိုတ ်ပငက် ိုစွမ််းရည် တ ိုင််းတာခ က်မ ာ်း၊ အာ်းကစာ်းလိုပ်န ိုငစ်ွမ််း၊ လူမ   ်း၊ 

ဘာသာအယူဝါဒ၊ က ာ်း၊ မ၊ က ို်းကွယ်ယ ိုကကည်မ  သ ို  မဟိုတ ်မ   ်းရ ို ်းအပါအဝင ်တရာ်းမဝငသ်ည ်အခ က်မ ာ်းက ို 
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အကပခခ ပပြီ်း ကက ာင််းသာ်းအကပေါ် ခွဲပခာ်းဆက်ဆ ပခင််း သ ို  မဟိုတ ်ကက ာင််းဝငခ်ွင က်န  သ်တပ်ခင််းတ ို   မပပ လိုပ်ပါ။ 

ထ ိုကက ာင််းအတကွ် ဝငခ်ွင က်လ ာကလ် ာက ို လက်ခ ရရှ ရန် သ ို  မဟိုတ ်ဝငခ်ွင က်လ ာကလ် ာတငရ်န် ကက ာင််းသာ်း 

သ ို  မဟိုတ ်မ သာ်းစိုက (ဝငခ်ွင စ်ာကမ်းပွဲ၊ အငတ်ာဗ  ်း၊ စာစြီစာက ို်း၊ သတင််းအခ က်အလက် အစည််းအကဝ်းသ ို   

တက်ကရာကမ် ၊ မတက်ကရာက်မ  အကပခအကန စသညတ် ို  ကဲ သ ို  ) တစ်ခိုခို လိုပ်ရပခင််းမ   ်း မပ စ်ရပါ။  

မှတ်ချက်- ဝငခွ်င လ်  ျှောက်ထျှောားသည ် လကျျှောငာ်းသျှောားတ ိုငာ်းအတွက် သ ားခချှောား လ  ျှောက်  ျှောက ို ခြည ်စွက်ပ  ား 

တငရ်မည်။ 

* ကကယ်ပွင  ်(*) ပပသထာ်းသည ် အခ ကမ် ာ်းသည် EBC ကွန်ရက်အတငွ််းရှ  က ိုယ်ပ ိုငက်က ာင််းမ ာ်းအတကွ် 

ကလ ာက်ထာ်းရန် လ ိုအပ်ကသာ အခ က်မ ာ်းသာပ စသ်ည်။ (*) ပ င  ်အမှတအ်သာ်းမပပထာ်းကသာ အခ ကမ် ာ်းက ို 

မပ ည ်လည််းရသည်။ 

ကလ ာက်ထာ်းသထူ  ဆကသ်ယ်ွရန် အခ က်အလက်- 

အမည်  ထမစျှော  ိုား*-                                      အမည် အ ယ်စျှော  ိုား-                    အမည် 

လ ျှောက်ဆ ိုားစျှော  ိုား*-  

     

 

လမွားသကက ရျှောဇ်*-                                                   ကျျှောား/မ-                    

  ကျျှောား  မ      ကျျှောား/မ ခ ယူမထျှောားသူ  မလခြချင ်ါ။  

 

 မ်ား   ်စျှော*-                                                                                                            တ ိုက်ခ ာ်း   ါတ်-                           

   

 

ပမ  ြို့*-                                                                            ခ ည် ယ်*-                     ဇစ်ကိုဒ*်-  

     

 

လကျျှောငာ်းသျှောား လ ထ ိုင်သည ်ခရ ိုင*်× 

 

 

 

လကျျှောငာ်းသျှောား၏  က်ရှ  အတ ာ်း သ ို  မဟိုတ်  က်ရှ  စျှောရငာ်းသွငာ်းမထျှောား  င ်"မ/ရှ " ဟို ထည ် ါ-                



                                                                                          
 

 

SY22-23 အတွက် လ  ျှောက်ထျှောားသည ် အတ ာ်း*-                           

 

ကလ ာက်ထာ်းသ၏ူ ကက ာင််း အခ က်အလက်- 

သင က်လ ားက ို လအျှောက် ါ EBC ကွ ရ်က် လကျျှောငာ်းတစ်ခိုခိုတွင ်လ ျှောလ ျှောဆယ် စျှောရငာ်းသွငာ်းထျှောား ါသ ျှောား။ 

 Buffalo Academy of Science က ိုယ်  ိုင ်လကျျှောငာ်း  King Center က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Buffalo Collegiate က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း  Persistence Prep Academy က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Buffalo Commons က ိုယ ် ိုငလ်ကျျှောငာ်း  Primary Hall Prep က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Buffalo Creek Academy က ိုယ်  ိုင်လကျျှောငာ်း  South Buffalo က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Buffalo United က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း  Tapestry က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Elmwood Village က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း  Westminster က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Enterprise က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း  West Buffalo က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း 

 Health Sciences က ိုယ်  ိုငလ်ကျျှောငာ်း   

သင က်လ ားက ို အထက်လြျှော်ခ  ါ လကျျှောငာ်းတစ်ခိုတွင ်အ ်နှ မထျှောား  င ်လအျှောက်တွင ်လကျျှောငာ်းအမည်က ို ထည ် ါ။ 

သင က်လ ားက ို လကျျှောငာ်းအ ်မထျှောား  င ်"သက်ဆ ိုငမ်ှု မရှ  ါ" ဟို ရ ိုက်ထည ် ါ။ 

 

 

SY22-23 အတွက် သင ်လ  ျှောက်ထျှောား  ိုလသျှော် ည်ား အထက် ါ စျှောရငာ်းတွင ်မ ါဝငသ်ည ် အခချှောား EBC 

ကွ ရ်က်လကျျှောငာ်းမျျှောား ရှ  ါသ ျှောား။ 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသ ူ1 ထ  ဆက်သယ်ွရန် အခ က်အလက်- 

အမည်  ထမစျှော  ိုား*-                                အမည် အ ယ်စျှော  ိုား-                     အမည် လ ျှောက်ဆ ိုားစျှော  ိုား*-  

     

 

လကျျှောငာ်းသျှောားနငှ  ်လတျှော်စ ်စ ို*-                                  

 

 

 မ်ား   ်စျှော-                                                                                                               တ ိုက်ခ ာ်း   ါတ်-                           

   

 

ပမ  ြို့-                                                                           ခ ည် ယ်-                     ဇစ်ကိုဒ-်  

     

 

ရှ   င ်ြို ာ်း   ါတ်*-                                                   အ ားလမား ်   ်စျှော-                               

   

ဆနဒရှ လ င ်ထည ်ရန်- မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသ ူ2 ထ  ဆက်သယ်ွရန် အခ က်အလက်- 

အမည်  ထမစျှော  ိုား-                                     အမည် အ ယ်စျှော  ိုား-                 အမည် လ ျှောက်ဆ ိုားစျှော  ိုား-  

     

 

လကျျှောငာ်းသျှောားနငှ  ်လတျှော်စ ်စ ို-                                  

 

 

 မ်ား   ်စျှော-                                                                                                               တ ိုက်ခ ာ်း   ါတ်-                           

   

 

ပမ  ြို့-                                                                           ခ ည် ယ်-                     ဇစ်ကိုဒ-်  

     



                                                                                          
 

 

ရှ   င ်ြို ာ်း   ါတ်-                                                     အ ားလမား ်   ်စျှော-                               

   

ကလ ာက်ထာ်းသ၏ူ ဦ်းစာ်းကပ်းအခ ကမ် ာ်းနငှ  ်နစှ်သက်သည အ်ရာမ ာ်း- 

က စမ််းမဲန  က်စဉ ကလ ာကလ် ာက ို စြီမ ကဆာငရွ်က်ပ ိုအကပေါ် ထ ခ ိုက်န ိုငက်သာ ဦ်းစာ်းကပ်းအခ က်မ ာ်း သ ို  မဟိုတ ်

နစှ်သက်သည ်အရာမ ာ်းက ို အသ ို်းခ ရန် ကအာက်ပါကမ်းခွန််းမ ာ်းက ို အသ ို်းပပ ပါသည်။   

 

လ  ျှောက်ထျှောားသည ် လကျျှောငာ်းတွင ်လ ျှောလ ျှောဆယ်တက်လရျှောက်လ သည ် သင က်လ ား၏ ည အစ်က ိုလမျှောငန်မှမျျှောား 

ရှ  ါသ ျှောား။ ရှ   င ်လအျှောက် ါဇယျှောားထဲတွင ်၎ငာ်းတ ို  ၏ အချက်အ က်က ို ထည ် ါ။ မရှ   င ်ဇယျှောားက ို 

ကွက်  ်ချ ထ်ျှောား ါ။* 

ကက ာင််းသာ်းအမည ် ကက ာင််းအမည ် အတန််း

အဆင  ်

ကမွ်း ာွ်းသည ်

ရက် 

    

    

    

    

 

ဆနဒရှ   င ်ထည ်ရ -် ဤလကျျှောငာ်းတွင ်အ ို ်ခ  အ် ်ထျှောားသည ် သင က်လ ား၏ မ ဘမျျှောား သ ို  မဟိုတ် 

အို ်ထ  ာ်းသူမျျှောား ရှ  ါသ ျှောား။ လအျှောက် ါဇယျှောားထဲတွင ်၎ငာ်းတ ို  ၏ အချက်အ က်က ို ထည ် ါ။ 

မ ဘ/အိုပ်ထ န််းသ ူအမည ် ကက ာင််းအမည ် ရာထ်ူး 

   

   

ဆနဒရှ   င ်ထည ်ရ -် သင က်လ ားသည် အင်္ဂ   ်ဘျှောသျှောစကျှောား လ   ျှောသငယ်ူသူ ဝ လ်ဆျှောငမ်ှုမျျှောားက ို 

လ ျှောလ ျှောဆယ် ရယူထျှောား ါသ ျှောား။      

ဟိုတ်သည်   မဟိုတ် ါ  



                                                                                          
 

ဆနဒရှ   င ်ထည ်ရ -် သင က်လ ားသည် လ ျှောလ ျှောဆယ် တစ်ဦားချငာ်း ညျှောလရား အစ အစဉ်က ို 

ရယူထျှောား ါသ ျှောား။ 

ဟိုတ်သည်   မဟိုတ် ါ  

ဆနဒရှ   င ်ထည ်ရ -် သင မ် သျှောားစိုဝငတ်စ်ဦဦားသည် လအျှောက်တွင ်လြျှော်ခ ထျှောားသည ် အစ အစဉ်တစ်ခိုခိုအတွက် 

အရည်အလသွား ခ ည ်မ  ါသ ျှောား။ 

 အခမဲ  သ ို  မဟိုတ် လ ားသက်သျှောလသျှော 

လ   ယ်စျှော 

 ရရှ သည ် ဝငလ်ငခွွ ်သက်သျှောခွင  ်(EITC) 

  ူမှုြူ  ိုလရား (SSI)  အ မ်သ ိုားစွမ်ားအင ်လထျှောက်   လ ကား အစ အစဉ် (HEAP) 

 အစျှောားအစျှော  က်မှတမ်ျျှောား  လဘားကငာ်းလရား အသျှောားတင ်လထျှောက်   လ ကား (SNA) 

 လမွားစျှောားကလ ား လစျှောင လ်ရှျှောက်မှု  ချ  ြို့တဲ လသျှော မ သျှောားစိုမျျှောားအတွက် ယျှောယ  လထျှောက်   လ ကား 

(TANF) 

 ဒိုကခသည် လထျှောက်   လ ကား (လငွသျှောား သ ို  မဟိုတ် လဆားကိုသစရ တ် လထျှောက်   လ ကား) 

 

 

မ ဘ/အို ်ထ  ာ်းသူ  က်မှတ်- ______________________________ ရက်စွဲ- ___________________ 


