
2023-2024 စာသင်�ှစ် Enroll Buffalo ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းများ ဘုံသုံး ေလ�ာက်လ�ာ

သက်ဆုိင်သည့ ်စာသင်�ှစ်- 2023-2024 စာသင်�ှစ်

ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်း၏
တရားဝင်အမည-်

ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းအတွက်
ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်-

ေလ�ာက်လ�ာပိတ်ရက်- ေလ�ာက်လ�ာကုိ 2023 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 10
ရက်ေနေ့နာက်ဆုံးထား�ပီး တင်မှသာ ကံစမ်းမဲ��ိက်ရာတွင်

ထည့သွ်င်းစ�်းစားခံရမည။်

ကံစမ်းမဲ��ိက်မည့ရ်က်�ှင့်
တညေ်နရာ (သိလ�င်)-

ဧ�ပီလ 12 ရက်၊ 2023၊ ေကျာင်း�ှင့်အွနလ်ိင်ုးတွင်။

ေလ�ာက်လ�ာများ ေပးပိ�ရန်
��န�်ကားချက်များ-

မိသားစုများသည ်ဤေလ�ာက်လ�ာစာရွက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
www.enrollbuffalocharters.org တွင် အွနလ်ိင်ုးမှြဖစ်ေစ

ေလ�ာက်ထား�ုိင်သည။် ေလ�ာက်ထားသူ၏
အချက်အလက်များကုိ EBC Schoolmint ပလက်ေဖာင်းတွင်

မှနက်နတိ်ကျစွာ ချက်ချင်း ထည့သွ်င်းရန်
ေလ�ာက်လ�ာစာရွက်များလက်ခံသည့ ်ေကျာင်းများတွင်

တာဝန�ိှ်သည။်

ခဲွြခားမဆက်ဆံေရး ေ�ကညာချက်- ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းသည် လမူျ�ိး၊ ဇာတိ�ုိင်ငံသား၊ မသနစွ်မ်းမ�၊
ဉာဏ်ရညခ်ျ�ိတ့ဲမ�၊ ေအာင်ြမင်မ� သိ�မဟုတ် ပင်ကုိစွမ်းရည ်တုိင်းတာချက်များ၊ အားကစားလပ်ု�ုိင်စွမ်း၊

လမူျ�ိး၊ ဘာသာအယူဝါဒ၊ ကျား၊ မ၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်� သိ�မဟုတ် မျ�ိး�ုိးအပါအဝင်
တရားမဝင်သည့အ်ချက်များကုိ အေြခခံ�ပီး ေကျာင်းသားအေပ� ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း သိ�မဟုတ်

ေကျာင်းဝင်ခွင့်ကန ့သ်တ်ြခင်းတိ� မြပ�လပ်ုပါ။ ထုိေကျာင်းအတွက် ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာကုိ လက်ခံရ�ိှရန်
သိ�မဟုတ် ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာတင်ရန ်ေကျာင်းသား သိ�မဟုတ် မိသားစုက (ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွ၊

အင်တာဗျ�း၊ စာစီစာကုံး၊ သတင်းအချက်အလက် အစညး်အေဝးသိ�  တက်ေရာက်မ�၊ မတက်ေရာက်မ�
အေြခအေန စသညတိ်�က့ဲသိ� ) တစ်ခုခု လပ်ုရြခင်းမျ�ိး မြဖစ်ရပါ။

မှတ်ချက်- ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ထားသည့် ေကျာင်းသားတိင်ုးအတက်ွ သီးြခား ေလ�ာက်လ�ာကုိ ြဖည့်စွက်�ပီး
တင်ရမည်။

http://www.enrollbuffalocharters.org


* �ကယ်ပွင့် (*) ြပသထားသည့ ်အချက်များသည ်EBC ကွနရ်က်အတွင်း�ိှ ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းများအတွက်
ေလ�ာက်ထားရန ်လိအုပ်ေသာ အချက်များသာြဖစ်သည။် (*) ြဖင့် အမှတ်အသားမြပထားေသာ
အချက်များကုိ မြဖည့လ်ညး်ရသည။်

ေလ�ာက်ထားသူထံ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်-
အမည် ပထမစာလံးု*-                                      အမည် အလယ်စာလံးု-                    အမည်
ေနာက်ဆုံးစာလံးု*-

ေမွးသက� ရာဇ်*-                                          ကျား/မ-

ကျား မ ကျား/မ
ခံယူမထားသူ

မေြဖချင်ပါ
။

လမ်းလိပ်စာ*-
တိက်ုခနး်နပံါတ်*-

�မိ�*-                                                                            ြပည်နယ်*-                     ဇစ်ကုဒ်*-

ေကျာင်းသား ေနထုိင်သည့်ခ�ုိင်*×

ေကျာင်းသား၏ လက်�ိှ အတနး် သိ� မဟတ်ု လက်�ိှ စာရင်းသွင်းမထားလ�င် "မ/�ိှ" ဟ ုထည့်ပါ-

SY23-24 အတက်ွ ေလ�ာက်ထားသည့် အတနး်*-

ေလ�ာက်ထားသူ၏ ေကျာင်း အချက်အလက်-
သင့်ကေလးသည် လက်�ိှတင်ွ မည်သည့်ေကျာင်းတင်ွ စာရင်းသွင်းထားသနည်း။ ေကျာင်းတင်ွ
ေလာေလာဆယ် စာရင်းမသွင်းပါက၊ “N/A” ထည့်ပါ

SY23-24 အတက်ွ သင်ေလ�ာက်ထားလိသုည်မှာ ေအာက်ပါစာရင်းမှ EBC ကွနရ်က်ေကျာင်းများ?*
သင်သည် ေလ�ာက်လ�ာတစ်ခုတည်းြဖင့် ေကျာင်းများစွာကုိ ေလ�ာက်ထား�ိင်ု�ပီး ေကျာင်းများစွာအတက်ွ သင်၏ေလ�ာက်လ�ာသည်
အြခားတစ်ခုသိ�  ဝင်ေရာက်�ိင်ုမ�စွမ်းရည်ကုိ သက်ေရာက်မ�မ�ိှပါ။

BRICK Buffalo Charter School (K-1) Enterprise Charter School (K-8)

Buffalo Acad of Science Charter School (K-12) Health Sciences Charter School (9-12)



Buffalo Academy of Science Charter School II
(K-3, 9-10)

King Center Charter School (K-8)

Buffalo Collegiate Charter School (4-8) Persistence Prep Acad Charter School
(4-8)

Buffalo Commons Charter School (K-2) Primary Hall Preparatory Charter School
(K-3)

Buffalo Creek Acad Charter School (5-9) REACH Academy Charter School (PreK-7)

Buffalo United Charter School (K-8) Tapestry Charter School (K-12)

Elmwood Village Charter School-Days Park (K-8) Westminster Comm Charter School (K-8)

Elmwood Village Charter School-Hertel (K-8) West Buffalo Charter School (K-8)

မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ 1 ထံ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်-
အမည် ပထမစာလံးု*-                                အမည် အလယ်စာလံးု-                     အမည်
ေနာက်ဆုံးစာလံးု*-

ေကျာင်းသား�ှင့် ေတာ်စပ်စုံ*-

လမ်းလိပ်စာ-
တိက်ုခနး်နပံါတ်-

�မိ�-                                                                           ြပည်နယ်-                     ဇစ်ကုဒ်-

�ိှလ�င် ဖုနး်နပံါတ်*-                                     အီးေမးလ်လိပ်စာ-

ဆ���ိှလ�င် ထည့ရ်န-် မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ 2 ထံ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်-
အမည် ပထမစာလံးု-                                     အမည် အလယ်စာလံးု-                 အမည်
ေနာက်ဆုံးစာလံးု-

ေကျာင်းသား�ှင့် ေတာ်စပ်စုံ-



လမ်းလိပ်စာ-
တိက်ုခနး်နပံါတ်-

�မိ�-                                                                           ြပည်နယ်-                     ဇစ်ကုဒ်-

�ိှလ�င် ဖုနး်နပံါတ်-                                                     အီးေမးလ်လိပ်စာ-

ေလ�ာက်ထားသူ၏ ဦးစားေပးအချက်များ�ှင့် �ှစ်သက်သည့အ်ရာများ-
ကံစမ်းမဲ��ိက်စ�် ေလ�ာက်လ�ာကုိ စီမံေဆာင်ရွက်ပုံအေပ� ထိခုိက်�ုိင်ေသာ ဦးစားေပးအချက်များ
သိ�မဟုတ် �ှစ်သက်သည့အ်ရာများကုိ အသုံးချရန ်ေအာက်ပါေမးခွနး်များကုိ အသုံးြပ�ပါသည။်

ေလ�ာက်ထားသည့် ေကျာင်းတင်ွ ေလာေလာဆယ်တက်ေရာက်ေနသည့် သင့်ကေလး၏
ညီအစ်ကုိေမာင်�ှမများ �ိှပါသလား။ �ိှလ�င် ေအာက်ပါဇယားထဲတင်ွ ၎င်းတိ�၏ အချက်အလက်ကုိ
ထည့်ပါ။ မ�ိှလ�င် ဇယားကုိ ကွက်လပ်ချနထ်ားပါ။*
ေကျာင်းသားအမည် ေကျာင်းအမည် အတနး်

အဆင့်
ေမွးဖွားသည့်
ရက်

သင့်ကေလးတင်ွ ဤေကျာင်းတင်ွ မိဘ သိ� မဟတ်ု အပ်ုထိနး်သူများ အလပ်ုခန ့ထ်ားပါသလား။ ၎င်းတိ�၏
အချက်အလက်များကုိ ေအာက်ပါဇယားတင်ွ ထည့်သွင်းပါ။
မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ အမည် ေကျာင်းအမည် ရာထူး

ဆ���ိှလ�င် ထည့်ရန-် သင့်ကေလးသည် အဂ�လိပ်ဘာသာစကား ေလလ့ာသင်ယူသူ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
ေလာေလာဆယ် ရယူထားပါသလား။

ဟတ်ုသည် မဟတ်ုပါ

ဆ���ိှလ�င် ထည့်ရန-် သင့်ကေလးသည် ေလာေလာဆယ် တစ်ဦးချင်းပညာေရး အစီအစ�်ကုိ
ရယူထားပါသလား။

ဟတ်ုသည် မဟတ်ုပါ



ဆ���ိှလ�င် ထည့်ရန-် သင့်မိသားစုဝင်တစ်ဦဦးသည် ေအာက်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်
အစီအစ�်တစ်ခုခုအတက်ွ အရည်အေသွး ြပည့်မီပါသလား။

အခမ့ဲ သိ� မဟတ်ု ေဈးသက်သာေသာ
ေနလ့ယ်စာ

ရ�ိှသည့် ဝင်ေငခွွနသ်က်သာခွင့် (EITC)

လမူ�ဖူလံေုရး (SSI) အိမ်သုံးစွမ်းအင် ေထာက်ပ့ံေ�ကး အစီအစ�် (HEAP)

အစားအစာ လက်မှတ်များ ေဘးကင်းေရး အသားတင် ေထာက်ပ့ံေ�ကး (SNA)

ေမွးစားကေလး ေစာင့်ေ�ှာက်မ� ချ�ိတဲေ့သာ မိသားစုများအတက်ွ ယာယီ
ေထာက်ပ့ံေ�ကး (TANF)

ဒကု�သည် ေထာက်ပ့ံေ�ကး (ေငသွား သိ� မဟတ်ု ေဆးကုသစရိတ် ေထာက်ပ့ံေ�ကး)

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ လက်မှတ်*- ______________________________ ရက်စဲွ*-
___________________


