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ခ်စ္လစွ ြာေသြာ မဘိမ်ြာ ်ွားႏင့္္ အုပထ္ိမ္ သ မ်ြာ ခင္င်ြာ - 
 

Say Yes Buffalo, ဘဖလို အစို ရေက်ြာင္ မ်ြာ ်ွားႏင့္္ ဘဖလို ၿမိိဳ ့္ေ္ြ္ာ္ို ့္မ ွ၂၀၁၉ ဂ််ဴလွိိဳင္၈မွ ၾသဂု္ ္၁၆ထိ ္နၤလြာမ ွ  
ေသြာၾကြာ မနက္၈နြာရီမ ွေန ့္ခင္ ၁၂နြာရထီိ ၆ပါ္္ၾကြာ အခမ ့္ ေ်ားႏ ရြာသီစခန ္ကမ္ လမွ္ ထြာ ပါသထ္းပါသည္။ အပိုေထြာကပ္ပ့္  
ေင ရရွိသသဖင့္္ ယခု်ွားႏစ္္ င္ ခ်ြာ္ြာေက်ြာင ္မွေက်ြာင ္သြာ မ်ြာ ်ွားႏင့္္ဘဖလို အစို ရေက်ြာင္ မွ ေက်ြာင ္သြာ မ်ြာ  ္ကေ္ရြာက ္ 
်ားႏိုင္ပါသထ္းပါသည္။ ၀င္ခ င့္္အ္ က္ ေက်ြာင ္သြာ မ်ြာ သထ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စြာသင္်ားႏစွ္္ င္ မ ႀကိိဳမွ ၆္န္ ထိ္က္ေန သ သဖစ္ရမထ္  
သဖစ္ၿပီ  ဘဖလို ၿမိိဳ ့္္ င္ေနထိငု္သ သဖစရ္မထ္သဖစပ္ါသထ္းပါသည္။  

ေ်ားႏ ရြာသစီခန္ လုပ္ေ ြာငမ္ဆမ်ြာ ္ င္ စြာဖ္ ္စြာေရ  သခ်ြာၤ်ွားႏင့္္ ေလ့္လြာေရ ခရီ မ်ြာ  ေပ်ြ္ာရ င္စရြာလုပေ္ ြာင္မဆမ်ြာ ပါ၀င္ပါ 
သထ္းပါသည္။ မနက္စြာ်ွားႏင့္္ေန ့္လထစ္ြာမ်ြာ ကို ေန ့္စစ္ေက ် ပါမထ္းပါသည္။ စခန္  သီို ့္အသ ြာ အသပန္အ္ ကေ္္ြာ့္ အႀကိိဳအပိ ု့္မေပ ပါးပါသည္။  
စြာရင္ သ င္ ရန္အ္ က္ ေက် း  သပိဳပဳ၍ ပ  ္  ပါ စြာရင္ သ င္ ေဖါင္မ်ြာ ကိုသဖထ့္္ပါးပါသည္။ လ ႀက ီမင္ ကေလ  လကရ္ွိကြာက ယေ္  မွ္  ္
္မ္ ကိလုထ္  ထထ့္္ေပ ရမထ္းပါသည္။ မိ္  ်ဴမရွပိါက ေက် း  သပိဳပဳ၍ ေက်ြာင္ သ နြာသပိဳကိ ုကသ္ ယ္ပါက သ နြာသပိဳမွအက ထေီပ ်ုိားႏင္ပါ 

သထ္းပါသည္။  

ေက် း  သပိဳပဳ၍ဳစြာရ က္စြာ္မ္ မ်ြာ ကို မိမကိေလ ္ကလ္ိသုထ့္္ေ်ားႏ ရြာသီစခန္  ီသို ့္ ၂၀၁၉ ဂ ်န ္၂၁ ေသြာၾကြာေန ့္ထက္  
ေနြာက္မၾကပ  ္ိုက႐္ိုိုက္ပိ ု့္ေ ြာင္ေပ ပါးပါသည္။ (စခန္ ေနရြာမ်ြာ ဳစြာေနြာက္ေက်ြာ္ င္ပါရွသိထ္းပါသည္။) ေနရြာ အကန္ ့္အသ္္ရွိ  
ပါသသဖင့္္ စြာရင္ သ င္ သခင္ သထ ္စီ ရြာလ စပနစ္သဖစ္ပါသထ္းပါသည္။  

စခန္ ေ္ြ္ာေ္ြ္ာမ်ြာ မ်ြာ ္ င ္္စ္ေနကနု္အစအီစစမ္်ြာ ကမ္ လွမ္ ထြာ သထ္ကိ ုေက် း  သပိဳပဳ၍သ္သိပိဳပါးပါသည္။ ္စ္ေနကုနအ္စီအ  
စစ္မ်ြာ ္ င္စြာရင္ သ င္ လိုပါက အခေၾက ေင ်ွားႏင့္္ေနြာကထ္ပ္စြာရ က္စြာ္မ ္မ်ြာ လိအုပ္ေကြာင ္လိအုပ္ပါမထ္းပါသည္။ အေသ စိ္ သ္ိ 

လိုပါက စခန္ သို ့္္ိကု္ရိကု ္က္သ ယ္ပါးပါသည္။  

ေ်ားႏ ရြာသစီခန္ ္က္ေရြာက္ခ်ိန္သထအ္လ န္အေရ ၾကီ ပါသထ္းပါသည္။ အကယ္ပဳ၍ လ ၾက ီမင္ ကေလ သထ္ ၅ရကအ္ထကခ္ င့္္မ ့္ပ်က ္
က က္ပါက လ ၾကီ မင ္ကေလ အ္ ကေ္နရြာ ပု ရပဆ ်ုိားႏင္သပိ  စခန္  ေစြာင့္္ ိုင္ စြာရင္ ေနရြာသို ့္ေရြာကသ္ ြာ ်ုိားႏင္ပါသထ္းပါသည္။  

မိမိသလိိသုထ့္္စခန္ ်ားႏွင့္္ ိုင္ရြာေမ ခ န္ မ်ြာ ရွပိါက ထိုစခန ္သို ့္္ိကု္ရိကု္ ကသ္ ယ္ပါးပါသည္။ ( ကသ္ ယ္ရမထ့္္အခ်ကအ္လက္မ်ြာ   
သထ္ ဳစြာမ်က္်ားႏွြာေနြာက္ေက်ြာ္ င္ရွသိထ္းပါသည္။ ေယဘ ယ်ေမ ခ န္ မ်ြာ အ္ က ္Say Yes Buffalo ၇၁၆၂၄၇ ၅၃၁၀ ေနြာက ္   
္ို  ၂၁၈ သို ့္ ကသ္ ယပ္ါးပါသည္။  

ေလွ်ြာကလ္ ြာသဖထ့္္ရန္ အက အထီလိအုပ္ပါက ေက် း  သပိဳပဳ၍ 248 West Ferry, Buffalo, NY 14213 ္ င္ရွသိထ့္္ Hope 

Refugee Drop-in Center သို ့္ေသြာၾကြာ နပက၈္ ၃၀မထွေန၄နြာရသီို ့္မမု္ ္ ငဒုၶမ  နပက္၈ ၃၀မွထေန ၃နြာရအီ္ င္ သ ြာ   
ေရြာက္်ားႏိငု္သထး္ပါသည္။ ေနြာကထ္ပ္သလိိုပါက ေက် း  သပိဳလိ ု့္ပါက ၇၁၆ ၈၈၁ ၀၅၃၉ သို ့္ ကသ္ ယ္်ားႏိငု္သထ္းပါသည္။ 
 
ေပ်ြ္ာစရြာပ  ေပါင ္လပု္ေ ြာငစ္ရြာေ်ားႏ ရြာသသီို ့္ေမွ်ြ္ာလင့္္လွ်က ္
ရုိ သြာ စ ြာသဖင့္္ 

 
 
 

 
Dr. Kriner Cash     David Rust  
Superintendent     Executive Director 
Buffalo Public Schools    Say Yes Buffalo

 


