Burmese

ခ်စ္လစ
ွ ြာေသြာ မိဘမ်ြာ ်ားႏွင့္္ အုပထ
္ ိမ္ သမ်ြာ ခင္င်ြာ Say Yes Buffalo, ဘဖလို အစို ရေက်ြာင္ မ်ြာ ်ားႏွင့္္ ဘဖလို ၿမိိဳ ့္ေ္ြာ္္ို ့္မွ ၂၀၁၉ ဂ််ဴလွိိဳင္၈မွ ၾသဂု္္၁၆ထိ ္နၤလြာမွ
ေသြာၾကြာ မနက္၈နြာရီမွ ေန ့္ခင္ ၁၂နြာရီထိ ၆ပါ္္ၾကြာ အခမ့္ ေ်ားႏရြာသီစခန္ ကမ္ လွမ္ ထြာ ပါသထ္းပါသည္။ အပိုေထြာက္ပပ့္
ေငရရွိသသဖင့္္ ယခု်ားႏွစ္္င္ ခ်ြာ္ြာေက်ြာင္ မွေက်ြာင္ သြာ မ်ြာ ်ားႏွင့္္ဘဖလို အစို ရေက်ြာင္ မွ ေက်ြာင္ သြာ မ်ြာ ္က္ေရြာက္
်ားႏိုင္ပါသထ္းပါသည္။ ၀င္ခင့္္အ္က္ ေက်ြာင္ သြာ မ်ြာ သထ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စြာသင္်ားႏစ
ွ ္္င္ မႀကိိဳမွ ၆္န္ ထိ္က္ေန သသဖစ္ရမထ္
သဖစ္ၿပီ ဘဖလို ၿမိိဳ ့္္င္ေနထိင
ု ္သသဖစ္ရမထ္သဖစ္ပါသထ္းပါသည္။
ေ်ားႏရြာသီစခန္ လုပ္ေ

ြာင္မမ
ဆ ်ြာ ္င္ စြာဖ္္ စြာေရ သခ်ြာၤ်ားႏွင့္္ ေလ့္လြာေရ ခရီ မ်ြာ ေပ်ြာ္ရင္စရြာလုပေ
္

သထ္းပါသည္။ မနက္စြာ်ားႏွင့္္ေန ့္လထ္စြာမ်ြာ ကို ေန ့္စစ္ေက် ပါမထ္းပါသည္။ စခန္

ြာင္မဆမ်ြာ ပါ၀င္ပါ

သ
ီ ို ့္အသြာ အသပန္အ္က္ေ္ြာ့္ အႀကိိဳအပို ့္မေပ ပါးပါသည္။

စြာရင္ သင္ ရန္အ္က္ ေက် း သပိဳပဳ၍ ပ ္ပါ စြာရင္ သင္ ေဖါင္မ်ြာ ကိုသဖထ့္္ပါးပါသည္။ လႀကီ မင္ ကေလ လက္ရွိကြာကယ္ေ
္မ္ ကိလ
ု ထ္ ထထ့္္ေပ ရမထ္းပါသည္။ မိ္်ဴမရွပ
ိ ါက ေက် း သပိဳပဳ၍ ေက်ြာင္ သနြာသပိဳကို

မွ္္

က္သယ္ပါက သနြာသပိဳမွအကထီေပ ်ားႏိုင္ပါ

သထ္းပါသည္။
ေက် း သပိဳပဳ၍ဳစြာရက္စြာ္မ္ မ်ြာ ကို မိမက
ိ ေလ ္က္လသ
ို ထ့္္ေ်ားႏရြာသီစခန္
ေနြာက္မၾကပ ္ိုက႐ို
္ ိုက္ပို ့္ေ

ီသို ့္ ၂၀၁၉ ဂ်န္ ၂၁ ေသြာၾကြာေန ့္ထက္

ြာင္ေပ ပါးပါသည္။ (စခန္ ေနရြာမ်ြာ ဳစြာေနြာက္ေက်ြာ္င္ပါရွသ
ိ ထ္းပါသည္။) ေနရြာ အကန္ ့္အသ္္ရွိ

ပါသသဖင့္္ စြာရင္ သင္ သခင္ သထ္ စီ ရြာလစပနစ္သဖစ္ပါသထ္းပါသည္။
စခန္ ေ္ြာ္ေ္ြာ္မ်ြာ မ်ြာ ္င္ ္စ္ေနကုန္အစီအစစ္မ်ြာ ကမ္ လွမ္ ထြာ သထ္ကို ေက် း သပိဳပဳ၍သ္ိသပိဳပါးပါသည္။ ္စ္ေနကုနအ
္ စီအ
စစ္မ်ြာ ္င္စြာရင္ သင္ လိုပါက အခေၾက ေင်ားႏွင့္္ေနြာက္ထပ္စြာရက္စြာ္မ္ မ်ြာ လိအ
ု ပ္ေကြာင္ လိအ
ု ပ္ပါမထ္းပါသည္။ အေသ စိ္သ
္ ိ
လိုပါက စခန္ သို ့္္က
ို ္ရက
ို ္

က္သယ္ပါးပါသည္။

ေ်ားႏရြာသီစခန္ ္က္ေရြာက္ခ်ိန္သထ္အလန္အေရ ၾကီ ပါသထ္းပါသည္။ အကယ္ပဳ၍ လၾကီ မင္ ကေလ သထ္ ၅ရက္အထက္ခင့္္မ့္ပ်က္
ကက္ပါက လၾကီ မင္ ကေလ အ္က္ေနရြာ
မိမိသလ
ိ သ
ို ထ့္္စခန္ ်ားႏွင့္္

ုပ ရပဆ ်ားႏိုင္သပိ စခန္ ေစြာင့္္

ိုင္ရြာေမ ခန္ မ်ြာ ရွပ
ိ ါက ထိုစခန္ သို ့္္က
ို ္ရက
ို ္

ိုင္ စြာရင္ ေနရြာသို ့္ေရြာက္သြာ ်ားႏိုင္ပါသထ္းပါသည္။
က္သယ္ပါးပါသည္။ (

က္သယ္ရမထ့္္အခ်က္အလက္မ်ြာ

သထ္ ဳစြာမ်က္်ားႏွြာေနြာက္ေက်ြာ္င္ရသ
ွိ ထ္းပါသည္။ ေယဘယ်ေမ ခန္ မ်ြာ အ္က္ Say Yes Buffalo ၇၁၆၂၄၇ ၅၃၁၀ ေနြာက္
္ို ၂၁၈ သို ့္

က္သယ္ပါးပါသည္။

ေလွ်ြာက္လြာသဖထ့္္ရန္ အကအထီလအ
ို ပ္ပါက ေက် း သပိဳပဳ၍ 248 West Ferry, Buffalo, NY 14213 ္င္ရသ
ွိ ထ့္္ Hope
Refugee Drop-in Center သို ့္ေသြာၾကြာ နပက၈
္ ၃၀မွထေန၄နြာရီသို ့္မမု္္ ငုဒၶမ နပက္၈ ၃၀မွထေန ၃နြာရီအ္င္ သြာ
ေရြာက္်ားႏင
ို ္သထ္းပါသည္။ ေနြာက္ထပ္သလ
ိ ိုပါက ေက် း သပိဳလို ့္ပါက ၇၁၆ ၈၈၁ ၀၅၃၉ သို ့္
ေပ်ြာ္စရြာပ ေပါင္ လုပ္ေ

ြာင္စရြာေ်ားႏရြာသီသို ့္ေမွ်ြာ္လင့္္လွ်က္

ရုိ သြာ စြာသဖင့္္

Dr. Kriner Cash
Superintendent
Buffalo Public Schools

David Rust
Executive Director
Say Yes Buffalo

က္သယ္်ားႏင
ို ္သထ္းပါသည္။

