
 

BPS ေက ်ာင္   းျင န်္ြးျင လ ုငေဆ်ာငြရမင့္ ်ြာင္  

 

ေက ်ာင္   င  ာင္  

ေက ်ာင္   င  ာင္ မင  ဥငဆကငရ  တငေဆ်ာငြနကငေးျေ ် ြ်   င မငသည္။ ထ  ု့္ တနကင ဘ လ ု္   ု္ြေက ်ာင္  ြ ုာင တနာင္    ု့္  
  းျငလ်ေ ်ရ  ်္ ုရ ်္်ားႏာင့္ ရ  ်  ု  ငရ ်္ မင ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ် ာငးျးႏ င တနကင ၄ာင္ တ ု ့္ကေလ္ရ ်္က ဆုကငလကင  

ေက ်ာင္   င်ာ ုငာင ္ႏိ မငသည္။ ေးျ်ကငထ င   ကငလကငရ ်္ တနကင https://www.buffaloschools.org/Registration    ု့္ န် ္ 
ၾကမင့္ ္ႏိသည္။  

လူက ယုငတ ာုငတကငေြ်ကင ာငယြူရမင့့္္  ု    ု ့္   းျငေ  ်ာင္   ာင္  

ဒုတ ယ တငရးႏတငက်လ တနာင္  ြု ာငရးႏ ၾက ိဳတာင တငရးႏတငထ်္ မင့္ေက ်ာင္  ်္  ုင ုရ ်္ ေက ်ာင္  ု ့္လကူ ယုငတု ာငလ်တကင 
ြးျင  ီ ဥငထ်္ မငသည္။ ေက ်ာင္ တ ုာင္ ရးႏ ၄ာင္ တ  ု့္ေက ်ာင္ ေ ္ႏိာင္ေဆ်ာင  န  ့္ရ ်္ (SLT) ေက ်ာင္  ေ    ကုင ီရ  းျင ့္ န ေြ္  န  ့္ရ ်္ 
(SBMT)  က  ိဳ္လ ုလ် ရူ ်္်ားႏာင့္ တ ူေက ်ာင္ ု င  ိဳ ငေြ္  န  ့္ မင  ေ၀္ ာင ေ   ေးျတနာင တ ု္တကငရႈရြးႏ  မင့္ေက ်ာင္  
 ်္ရ ်္က ု ဦ္  န် ထရဆ ု္ လကူ ုယငတ ုာငတကငေြ်ကင ာငယူြရမင့္  ီရ က းျင္ရ ်္  ီ ဥငထ်္ မငသည္။  ထရ ဆာင့္တနာင ရူၾက ိဳ-၂ 
တးျင္  ထကငတးျင္ ီးျယီ်ေက ်ာင္  ်္ရ ်္်ားႏာင့္  ကူမ ီရ ်္ဆ ု္လု ေးျ မင့္ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ (ေက ်ာင္ေ း   းျင  တးျင္ 
ရေ ်ာင ရာင  ာင္   ေ၀္ ာငက်လတနာင  ကင ကင    ေဆ်ာငြနကငေးျြ မင့္ေက ်ာင္ ်္ရ ်္   မငက ့္  ု ့္ ေ   ေးျရ ်္ြာင 
ဆ ုာငေးျြ မင့္ေက ်ာင္ ်္ရ ်္)  ္ႏိ၀ာင မငသည္။     းျငက်လ တမင  ိဳ  ီ္မငတ   ိဳာငးျကင ရ ဘရ ်္  ု ငထ းျင္ ူရ ်္က ု းျမင္   
ေ ္ႏိာင္ရ ်္ န်  ာင့္ ဆကင နယငေ  ်ဆု ရမင   င မငသည္။  
 

ေးျ ့္ ဥငးျ းျကငတု ာင္ ရ ရ တု  ့္ကေလ္ရ ်္က ု ေက ်ာင္  ု ့္ရ  ု ့္ ာင ေက ်ာင္တကငြးျငေဘ္ကာင္ရကာင္  ေ ြးျင တနကင ရ ဘရ ်္/  
 ု ငထ းျင္ ူရ ်္ ်္ COVID- ေ ္ႏိာင တနကင ေးျ ့္ ဥင ေက ်ာင္  ်္က းျငရ်ေြ္  ငေဆ္  ာင္ ေဆ်ာငြနကငြးျင ေတ်ာင္ဆ ထု်္  
 ္ႏိ မငသည္။ (ထ ေု ္ႏိာငက ု ၀ဘငဆ ဒုငတနာငတာငထ်္ ္ႏိရမငသည္။ ထ  ု့္ တ ူ  ရင   ု့္ေးျ ့္ ဥင  ု ့္ေ ္ြးျင တနကင ေက ်ာင္ တနာငလ    ်ုားႏ  ငထတုင  
ေ ္ထ်္ ္ႏိရမငသည္။) ထ ု ့္ တ ူရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ကေလ္ေက ်ာင္    ု့္ရ န်္ ာင   ူ   းျငတ ုာင္ြးျငလမင္  ေတ်ာင္ ဆ  ု င ္ႏိ မငသည္။ 
   

 ေၾက်ာင္ ၾက်္  ာင္  လ ုငားျင္  ဥင   
 
လကူ ုယငတု ာငတကငေြ်ကငြရမင့္ ာငၾက်္ရႈလု ငားျင္ ဥင ဆာင့္ ဆာင့္တနာင ေက ်ာင္  းျငလ်ြးျင တငရးႏတင  ြ မင့္  ု င တုု ာင္  
တနကင ရ ဘရ ်္က  ု ြ ုငာင၀ဘငဆု ဒင်ားႏာင့္ ကေလ္ေက ်ာင္ ရးႏ းုျင္ေ းဆ ု  ာင္  ်  ာင့္တဆာင့္   မငးျမင္ တ  ု့္  ာင့္ ၄ာင္တ ု ့္  ၏ ကဘ် 
 ် က်္  ာင့္  ေၾက်ာင္ၾက်္ရမင   င မငသည္။  

 းျင ့္ြးႏာင္ ေြ္/  ု္  တင  ာင္  လ ုငားျင္  ဥင 

  ု္ တင  ာင္ က ု ကေလ္ရ ်္ရလု ငေဆ်ာင ာင့္ ္ႏိသည္။ (ဥ ရ်-  ်ၾကမ့္င ်္ န   ုရ ်္ တနကင   ု္  တငေဆ္  းျင္ လုာင္ ရ ်္  ၀တငရ ်္)  

 းျင ့္ြးႏာင္ေြ္်ားႏာင့္  ု္ တင  ာင္ ရ ်္က ု ေးျ ့္ ဥင းျင ့္ြးႏာင္ေြ္ရးႏတငတရင္တနာင က ယုငတ ုာင  ်ြာင္ နာင္ရးႏတငတရင္တာငထ်္ရမငသည္။ 

ေက ်ာင္  ်္ရ ်္ဆ ကုငေြ်ကင  ာင္  - ေက ်ာင္ ရ တာင ာငတနာင  ု င လု ကုင ရ ်္  ု္ေးျြ်ရ ်္က ု  းျင ့္ြးႏာင္  ု္ တငရမငသည္။  

Burmese 

https://www.buffaloschools.org/Registration


ေက ်ာင္    းျင တနာင္- တ  ္ႏိ္လကငက ုာငရ ်္ ေလးႏက်္လကငတးျင္ရ ်္ ၏္ႏိတငေလးႏက်္ လု ငရ ်္က ့္   ု့္ ထ  ေတန ့္ရ ်္ မင့္ေးျြ် 
ရ ်္က ု တ ငြကင  ု္ၾက ရင  းျင ့္ြးႏာင္  ု္ တငရမငသည္။ လကငေတန ့္က က  ဆြ်ရ ်္ ဆြ် ကရူ ်္  ္ႏိ ၀ာင ၀းျငထရင္ ်္လ ု္ မင 
 းျင ့္ြးႏာင္ေြ္က  ိဳ္ းျင္ ရႈရ ်္တနာင  ္ႏိ၀ာငကူမီရမငသည္။  

ေြ  ရငရ ်္က ု တ ငြကငလးႏ ာင်ားႏ ငၾက ရင  းျင ့္ြးႏာင္  ု္ တငရမငသည္။  

တမူ၀ီတင  ုရ ်္်ားႏာင့္ ရ ကင်ား်ႏ  ု ္ ရ ်္  

ဆကငလကငထ းျင္  ရင္ ြးျငလ  ု င   ာင့္ ေက ်ာင္တူမီ၀တင  ုရူက ု ေ  ့်္ေ  ်ာင္ န်ထ းျင္   ရင္ ရမင   င မငသည္။ တမူီ၀တင  ု၀တငြ မင့္  
ေက ်ာင္ ရ ်္တနာငတကင မင့္ ေက ်ာင္  ်္ရ ်္ ေးျ  ာင့္ ထု ရူ၀္ႏိဒက လု ကုငးျ်ြးျငေရးႏ င်လာင့္ ္ႏိ မငသည္။   ု ့္ေ င်   ကင   ၾက ိဳေတန ့္ 
ေးျြ မင့္ရ  ်္ ုရ ်္ ေးျ  ာင့္ ထ ရုူ၀္ႏိဒလ ကုငးျ်ြးျငေရးႏ င်ရးႏးျင္  ကငးျးႏာင့္က ကုငမီြးျင ၄ာင္တ ု ့္လ ု  င  ကငရ ်္က  ုေက ်ာင္ရးႏ ရမင  ု ့္ 
ေထ်ကင ့့္္ ေ ္်ုာ ာငရမငက ု   ငေဆ္်ာ ုာငြးျင တနကင ေက ်ာင္ ု ငထ    ု့္ ေၾက်ာင္ၾက်္ ာင့္ မငသည္။  
 

ေက ်ာင္  ြ ုာင  ာုင ေဆ်ကင ဦ္ရ ်္ ေက ်ာင္ဘတုင  န  ့္လု ငေဆ်ာငရႈရ ်္ ဘတင က်္ ီ္  ာင္    ု ့္ရမတုင    ်္ တမင  ိဳ  
ေ ္ထ်္ မင့္ ယငယူ   ု့္ေဆ်ာငေြ္ရ ်္တနာင ြးႏ ေးျ ဥငတနာင လကူ ယုငတ ာုငတကငြရမင့္  ု  တနာင ရ ကင်ားႏ်  ု္  ာင္ရ ်္ (ရ ကင်ားႏ်  ု္ရ ်္)  
၀တငဆာငြးျငလ  ု င မငသည္။ ရ ကင်ားႏ်  ု္ရ ်္ မင  းျမင္ ဆ ု္ ၀တင်ားႏ ငထ င  ာင့္  ိဳလု ငထ်္  ီ္ ်ားႏ်ေ ္ႏိာင္ ်ားႏာင့္ ္ႏိ္  င်ားႏ င  ုလ ု္  ု္ြးျင 
  ၀ာင နာငက ေတ င်ြရမငသည္။ ရ ကင်ားႏ်  ု္ရ ်္က ဆုာငယာငရႈ    င ရမင မင့္ ေလ၀ာင   ု ့္ရမတုင ေလထနကငေ ္ႏိကငရ ်္ရ ္ႏိ၀ာင ာင့္ေ သည္။ 
 ကယင၍ ာင့္ကေလ္ ရ ကင်ားႏ်  ု္လ ု  င ္ႏိက ေက ္ကူ္   ိဳ၍ ကေလ္ေက ်ာင္  ုငထ ဆကင နယင ္ႏိသည္။ 
   

လကငေဆ္  ာင္ / းျင ့္ ာငေြ္ေးျြ်ရ ်္  

ရၾက် ဏလကငေဆ္  ာင္က ု ်္ေ ္ ္ႏိ မငသည္။  ် ာင းျင္ရ ်္  ္ႏိ ၀ာင ေက ်ာင္ြးႏ လူ  ု္ရ ်္ေးျြ်ရ ်္တနာင လကင 
 းျင ့္ ာငေြ္/ထုတငေ ္ ကင ရ ်္ထ်္ြးႏ ရမင   င မငသည္။  ကယင၍ေက ်ာင္ ်္ မင  ် ာင   းျင တနာင္   းျင္   ာင 
ထနကင ္ႏိက  တးျင္တနာင္  းျငရလ် ာင ၄ာင္တ ု ့္လကငေဆ္  ာင္    ု့္ရမုတင လကင  ု္ တငေဆ္ရ ်္    ု္  ိဳြရမင   င 
 မငသည္။  
   
  ်္  ်/ေြ  

ေက ်ာင္ ်္ ်္လ ု္   ရ ့္ းျ းျကင ််ားႏာင့္ေးျ ့္လမင ် ြယူ နာင့္ြးႏ  ္ႏိ မငသည္။ လူက ုယငတု ာငေက ်ာင္လ်တကင မင့္ေက ်ာင္ 
 ်္ရ ်္ မင ၄ာင္တ ု ့္ ်္ ြ်ရ ်္က ု ေက ်ာင္ရးႏ ီရ ထ်္ မင့္  ီ  ဥင တ ုာင္  ်္ေ ်ကင းျင္  ် ာင းျင္    ု့္ရ 
မုတင    ်္ တငရးႏတငထ်္ မင့္ေးျြရ ်္တနာင ်္ြရမငသည္။ ေ ်ကငေြရ ်္က  ု  ်္ ်၀းျငေဆ်ာငရႈေ ္ မင့္ ၀းျငထရင္ 
ထ ရးႏေတ်ာင္ဆ ုြြးႏ ်ာု ာင  ီ္ ေက ်ာင္ ရ ်္ ်္လ ု္တနာင တ ငဆာငထ်္ မင့္ ေြဘူ္  မ့္ငြ မင့္ေးျြ်ရ ်္ရးႏလမင္ြ်ာု ာင 
 မငသည္။  ေ၀္ ာငေြန္ မင့္ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ မင   ်္  ်ရ ်္က ု တးျၤလ်-ဗုဒၶမူ္-ေ ်ၾက်ေးျ ့္ရ ်္တနာင းျ းျကင 
၁၁-ရးႏ ေးျ ့္ ာင္ ၁ းျ်ြီ တနာင္ဆကငလကင န် ္ယူ်ာု ာင မငသည္။  

ကြ ယ်ရ ်္  



ေက ်ာင္  ်္ ေယ်ကင ီတ ာုင္ တနကင  ြ ာုငရးႏ ကြ ယ်တ င ု ီေထ်ကင  ့္ေ ္ထ်္ မငသည္။  ကယင၍ေက ်ာင္ ်္တနာင ရြးႏ  ္ႏိက 
ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ကေလ္ေက ်ာင္    ု့္ရမတုင 1515 South Park Avenue ြးႏ  Center for Innovation, Technology and 
Trainging   ု ့္ တးျၤလ်ရးႏ ေ ်ၾက်ေးျ ့္ တနာင္  းျ းျကင၁၀းျ်ြီရးႏ မေးျ ၄းျ်ြီ တနာင္  န်္ ာင့္ မငသည္။ လကူ ယုငတ ာုငတကင  
ေြ်ကင ာငၾက်္ြရႈ တနကင ဆြ်ရ ်္ မင ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ ဘယင    းျင၄ာင္ တ  ု့္ကြ ယ်ရ ်္ယလူ်ြရမငက ုဆ ု္  တငရမင 
   င မငသည္။   ု ့္ေ င် ေက ်ာင္  ်္ ေးျ  ာင့္ ေက ်ာင္ေးျ ့္တု ာင္ ၄ာင္တ ု ့္ကြ ယ်ရ ်္က  ု ်္   မင့္ ၀ နာင္ထ်္  ီ္  ေက ်ာင္  
  ု ့္ ေက ်ာင္လနယင   င   ု ့္ရမတုင ေက ်  ု္   င  ာင့္ယူလ််ာု ာငြးျင   ာငဆာင ီရ ထ်္ ာင့္ မငသည္။ ေက ်ာင္ ်္ကြ ယ်ရ ်္ တနကင  
ထ းျင္  ရင္ တ်၀းျငယူ  ု်ားႏာင့္ ္ႏိတင ကင  ီ္ ေက ်ာင္ ်္းျမင္ မ်လကင န  ်  ုငက  ုhttps://www.buffaloschools.org/hand 
book တနာငေတန ့္်ာု ာင မငသည္။  
 

ဆကင နယငြရမင့္   ကင လကင 

ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ၄ာင္တု  ့္ ်္ဆကင နယငြရမင့္   ကငလကငရ ်္က ု https://www.buffaloschools.org/contact ဤေးျ 
ြ်တနာငေတန ့္ြ မင့္ ေ ္ႏိာငတနာင  မ့္င်ာု ာင မငသည္။  
 

 ေြ္ေ းဆကင နယငြးျင 

BPS ကူမီ ္ႏိြေ လ ုာင္ – 716-816-7100 

SCHOOLOGY 

ရူၾက ိဳ-၁၂တးျင္  ဆြ်ရ ်္ ်္လ ု္ မင  ာငၾက်္ရႈေ ္  ု ့္ြးျင တနကင  ာငၾက်္ရႈ ရီ  းျင ့္ န ေြ္  းျ င Schoology က  ု  ု္  ိဳရမင  
   င မငသည္။ ဆြ်ရ ်္ မင ဘ် ်ြ ငရ ်္ းျငတီ္  ီ္ Schoology တနာင ဗီဒယီ ုရ ်္ ၀ဘငဆု ဒငလာင့္ ငရ ်္  နးျငလ ုာင္ေတန ့္ဆ ုြးျငလာင့္ င  
ရ ်္  ်ြနကင ်တရင္ရ ်္  ္ႏိ၀္ႏိ န ိဳာင့္ရ ်္်ားႏာင့္ Nearpod  ာင းျင္ ်ရ ်္  ္ႏိ ၀ာင ဘ် ်ြ ငတနာင ္ႏိ၀ာငရမင့္ ြ်ရ ်္က ု တာငေ ္ရမင  
   င မငသည္။ ေက ်ာင္  ်္ရ ်္ မငလမင္ Schoology ရးႏတဆာင့္ ဆြ်ရ ်္ထ   ်   ု့္်ာ ုာင မငသည္။ ေက ်ာင္ ်္်ားႏာင့္ရ ဘ Schoology 
 ်္   ု္  ိဳ်ုာ ာင  ု်ားႏာင့္ ္ႏိတင ကင  ီ္ ဗီဒယီ ုရ ်္်ားႏာင့္   ကငလကငရ ်္က ု  https://www.buffaloschools.org/Page/88626 ဤ 
ေးျြ်တနာငေတန ့္်ာု ာင မငသည္။  

ထ ု ့္   ာင    င်ာ ုာင မင့္  ္ႏိတနာင ဒ ငဂ  ငတယင တင ် ု င Zearn ( ူာယငတးျင္ -၆    ၤ်) က ့္   ု့္  ်္ထ ု္  ီ  ဥငရ ်္  နးျင 
လ ုာင္ လကငေ ္ႏိာင္ရ ်္်ားႏာင့္ Lexia Core5်ားႏာင့္ PowerUp, myON, Moby Max Math/Science, Think Central, Nearpod, 
Pearson Realize, ်ားႏာင့္ Castle Learning    ်္ နးျငလ ုာင္   ြာင္ ရ ငရ ်္ ်္ ြးႏ းျင ရးႏာင့္ြးျငြမငရးႏးျင္ထ်္ မငသည္။ ဤ ြာင္  
 ရ ငရ ်္က ု ရ ရ တ ု ့္  တ ငၾက ရင ်၀ာငြ မင့္ Clever ရးႏတဆာင့္ ၀ာငေြ်ကင်ာု ာင မငသည္။ Clever   ု ့္၀ာငြရမင့္ လာင့္ ငက ု Schoology 
တနာငလမင္ထမင့္်ာု ာင မငသည္။ ေက ်ာင္  ်္ ာယငရ ်္ မင Schoology   ု ့္၀ာငြးျင တ ဆ  ငရ ်္က လုမင္   ု္  ိဳ်ာ ုာင မငသည္။ 
   
 ယငယ ူ  ု့္ေဆ်ာငေြ္ 

ကု ကငမီ မင့္ ေက ်ာင္  ်္ရ ်္က ု  ၀္ႏိေြ်ာငေက ်ာင္က်္  ု ့္ရမတုင NFTA ဘတင ငလကငရးႏတင တ င ု ု  ာင့္   ့္  ု္ေ ္ရမင   င 
 မငသည္။ ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ မင     းျငတ ာုင္ လကင  ်ုာ ာင မင့္ ရ ကင်ားႏ်  ု္ရ ်္၀တငထ်္ြရမငသည္။ ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ 
က ု ေးျ ့္ ဥင ေလးႏ င်ြေ ်   းျင  ု္ြေ ်ရ ကင်ားႏ်  ု္ရ ်္ေ ္ြးျင ေရးႏ င်လာင့္ထ်္ ္ႏိ မငသည္။ ဘတင ငက်္ ယငယူ်ုာ ာငရႈက ေုလးႏ ့်္  ရမင 
   င  ီ္ ေက ်ာင္ ်္ရ ်္က ု   င န်  န် ထု ာင်ာု ာငြးျင တနကင   ုရ ်္ တငရးႏတငေ ္ထ်္ရမင   င မငသည္။ ေက ်ာင္ တကငေးျ ဥင တနာင္  
ေက ်ာင္ က်္ရ ်္  ထ ေတန ့္ရ ်္ မင့္ေးျြ်ရ ်္က ု  းျင ့္ြးႏာင္ေြ္လ ုင  ီ္ ေးျ ့္ ဥငေက ်ာင္ က်္ရ ်္က  ု  ု္ တင းျင ့္ ာငရမင   င 
 မငသည္။ ေက ်ာင္ ်္ရ ်္ ေးျ  ာင့္ (၈ေ ်ာင့္ ထကငးျမင္ေ ်) တက ယုငေြ္  ု္ လကင  ု္ တငေဆ္ြမင  လုာင္က ု  ယငယ ူနာင့္ 

https://www.buffaloschools.org/hand%20book
https://www.buffaloschools.org/hand%20book
https://www.buffaloschools.org/contact
https://www.buffaloschools.org/Page/88626


  ိဳရမငသည္။ COVID-19   ကင   က်လတနာင ယ်ယဘီတင ငက်္လကငရးႏတငရ ်္ထတုငေ ္ရမငရမုတငေ သည္။  ယငယူ   ု့္ေဆ်ာငေြ္ 
၀းျငေဆ်ာငရႈြြးႏ ြးျင ေက ်ာင္  ်္ရ ်္ မင  တငရးႏတငလရင္ေၾက်ာင္ ်ြနကငတနာင ္ႏိြးႏ ြရမင   င မငသည္။  ယငယူ   ု့္ေဆ်ာငေြ္လရင္ 
ေၾက်ာင္    ကငလကငက ု  ်  ာင့္  ု ့္ေ ္ရမင   င မငသည္။ ေက ်ာင္ရးႏ  ာင့္ကေလ္ လကငြးႏ လ  င ််ားႏာင့္ဆကင နယငြရမင့္   ကငလကင 
ြးႏ ြးျငရး်ႏ   ေြ္ၾကီ္  ္ႏိ မငသည္။ 
   

ေက ်ာင္  ေထ်ကငက ူ ပမင္ ရ ်္ 

ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ၄ာင္တ ု ့္ကေလ္ေက ်ာင္၀ဘငဆ ုဒငက ုၾကမ့္င ာင့္ မင   ု ့္ရမတုင ေက ်ာင္   ု္ြရမ့္င  ပမင္ ်ြာင္  တနကင က  
ေလ္ဆြ်ထ ဆကင နယင ာင့္ မငသည္။   းျင  ု္လ ု ့္ြ မင့္ ေြဗူ္က ုေးျ ့္ ဥငယလူ်ြးျင ေက ်ာင္  ်္ရ ်္ ်္ေတ်ာင္ဆ ထု်္ ္ႏိ မငသည္။ 
   

က်ကနယငေဆ္ထ ု္   ာင္  COVID   ငေဆ္  ာင္ ်ားႏာင့္ က်ကနယငေဆ္ရ ်္  

ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ေက ်ာင္တကငြးျငလ ု  င မင့္ က်ကနယငေဆ္ရ ်္ ထ ု္ြးျငလ  ု ငေးျေ ္ မငလ်္ဆ ု မငက ုၾကမင့္ြးျင က 
ေလ္  က်ကနယငေဆ္ထ ု္ ထ်္ မင့္ရးႏတငတရင္က ု  ငြးျင တ ကုငတနးျင္  င ္ႏိ မငသည္။်ာူ္ေယ့်္ င  မငးျယငက းျင္ရ်ေြ္န်းျ(NYSDOH) 
  မင  ူ့္ဥ ေဒ 2164  ြ BPS ေက ်ာင္ ်္ ်္လ ု္ မင ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ် ာင်ားႏ င တနကင လ ု္၀ ေ၀္ ာငရးႏ ္ႏိ၀ာငေးျ မင့္  
ေက ်ာင္  ်္ရ ်္  ္ႏိ ၀ာင  ေက ်ာင္ ေးျ ြနယင လ ကုင က်ကနယငေဆ္ထ ု္ ြးျင လ  ု င ္ႏိ မငသည္။  NYSDOH ရးႏ ကာင္လနတင နာင့္က  ု
၂-၉-၂၁ ေးျ ့္ထ ေ ္ထ်္   ာင့္ ရ ဘရ ်္ ေးျ  ာင့္ ထ  ု   းျင တနာင္ ၄ာင္တ  ု့္ကေလ္ရ ်္ က်ကနယငေဆ္ထ ု္ေ ္ထ်္ြးျင  ၾက  
  ိဳ  င ္ႏိ မငသည္။ ထ ု ့္   ာင ေြ်ဂ္ႏိထ းျင္  ိဳ ငေြ္ းျငတ်ရးႏ  ၾက   ိဳထ်္ မင့္ တု ာင္    ်္ းျ် ေ ေလ်ကင မင့္ဗု ာင္ြ င ငရ ်္ 
က ု တနးျင္လးႏးျငတ ကုင  ကုင်ာ ုာငြးျင ကေလ္  နရင္ြမငတ ု္ တကငေ ြးျင တနကင  ေက်ာင္ဆ ု္ရးႏ် ေးျ်ကငဆ ု္ ေ  က်ကနယငေဆ္ရ ်္ 
ထု ္ေ ္ထ်္  ာင္    င ္ႏိ မငသည္။  
 


