
 
ဦးေဆာင္ ျပည္သူ႔အစုိးရ တကၠသုိလ္ 

University at Buffalo (UB) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ အေကာင္းဆံုးျပည္သူ႔အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား အနက္ 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ပညာဆည္းပူးရာတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ UB 
သည္ New York တိုင္းအစိုးရတကၠသိုလ္ (SUNY) စနစ္တြင္ပါဝင္ေသာ ၆၄ေက်ာင္းအနက္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး ဘဲြ႕ႀကိဳႏွင့္ဘဲြ႕လြန္ပရုိဂရမ္ 
အျပည့္စုံဆံုးတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ UB သည္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာေသာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားအသင္း၏ အသင္းဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သုေတသနအထူးျပဳတကၠသိုလ္မ်ားအနက္ ေရွ႕တန္းေရာက္တကၠသုိလ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 
 

သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္း ႏွင့္ ဘဲြ႕ပရုိဂရမ္မ်ား 
UB တြင္ရိွေသာ ဆုရသင္ၾကားေရးဝန္ထမ္း ၂၀၀၀ နီးပါးအနက္ ၉၅% သည္ ပါရဂူဘဲြ႕ (သို႔) ပါရဂူဘဲြ႕အဆင့္ရိွသည့္ဘဲြ႕ရမ်ား ျဖစ္သည္။ UB တြင္ 
ရိုးရိုးဘဲြ႕၊ မဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႕ ပရိုဂရမ္ေပါင္း ၃၀၀ခန္႔ရိွသည္။ 
 

အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံေကာလိပ္  ပညာေရး    ေဆးပညာ  လူမႈေရး 
ဗိသုကာႏွင့္ စီမံကိန္း   အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အသံုးခ်သိပၸံ  ဥပေဒ   သူနာျပဳ 
သြားဘက္ဆုိိင္ရာ ေဆးပညာ  က်န္းမာေရးပညာ   စီးပြားေရး   ေဆးဝါးဆိုင္္ရာပညာ 

 

ေက်ာင္းသားဦးေရ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားအေယာက္ ၅၀၀၀ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၉၀၀၀။ 
 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အကျဲဖတ္ေပးသည္။ 
 

၁) ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အေထာက္အထား - ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာေရးမွတ္တမ္း 
၂) အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ - UB ၏ပံုမွန္ (Standard) ဝင္ခြင့္အတြက္ အနည္းဆံုး TOEFL အမွတ္ စာရြက္ျဖင့္ေျဖလွ်င္ ၅၅၀၊ 

အင္တာနက္ျဖင့္ေျဖလွ်င္ ၇၉ ႏွင့္ မည္သည့္ sub score မွ ၁၅ မွတ္ေအာက္မရိွရ (သို႔) IELTS အမွတ္ ၆.၅ ႏွင့္ မည္သည့္ sub score မွ 
၆.၀ မွတ္ေအာက္မရိွရန္လိုအပ္။ 

 အထက္ပါအဂၤလိပ္စာအမွတ္မမီေသာ ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား (ေက်ာင္းသားသစ္ႏွင့္ေက်ာင္းေျပာင္းသူ) အတြက္ ပံုမွန္ဝင္ခြင့္ကို 
ဘာသာစကားပ့ံပုိးမႈ (Standard Admission with Language Support) ႏွင့္အတူတက္ေရာက္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။ 
ဤေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပထမႏွစ္တြင္ အပိုအဂၤလိပ္စာအတန္း တက္ေရာက္ရပါမည္။ အနည္းဆံုး TOEFL အမွတ္ စာရြက္ျဖင့္ေျဖလွ်င္ 
၅၂၃-၅၄၉၊ အင္တာနက္ျဖင့္ေျဖလွ်င္ ၇၀-၇၈ (သုိ႔) IELTS အမွတ္ ၆.၀ ႏွင့္ မည္သည့္ sub score မွ ၅.၅ မွတ ္
ေအာက္မရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထက္ပါဝင္ခြင့္ ၂မ်ိဳးလံုးမမွီသူမ်ားကို Conditional Bridge ဝင္ခြင့္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။ 
ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ အနည္းဆံုးအမွတ္မ်ား ကဲြျပားျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ 

၃) စံခ်ိန္မီွစာေမးပြမဲ်ား - ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားသစ္မ်ားသည္ SAT I အမွတ္တင္ျပရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း၊ တင္ျပရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ 
ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ GRE ၊ GMAT အစရိွသည္တို႔ကို ဌာနအလိုက္ တင္ျပရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

၄) ဘ႑ာေရးပံ့ပုိးမႉ - ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈအားလုံးကိ ု တင္ျပၿပီးမွသာ အေမရိကႏိုင္ငံသို႔ 
ဝင္ေရာက္ပညာဆည္းပူးရန္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရရိွပါမည္။ 

 

ေလွ်ာက္ပုံေလွ်ာက္နည္း 
ဘြဲ႕ႀကိဳေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို International Admissions သို႔ႏွစ္လံုးေပါက္ တင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အၾကံဳျပဳအခ်ိန္မ်ားမွာ 
ေဆာင္းဦးစာသင္ကာလအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီအထႏိွင့္ ေႏြဦးစာသင္ကာလအတြက္ ေအာက္တုိဘာအထိျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕လြန္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာဌာနသုိ႔တိုက္ရိုက္တင္သြင္းရပါမည္။ ဌာနအလိုက္သတ္မွတ္ရက္္မ်ား ကဲြျပားျခားနားမႈရိွႏိုင္သည္။ 

 

Orientation 

ေက်ာင္းသားအားလုံး ေဆာင္းဦးႏွင့္ ေႏြဦးစာသင္ကာလမ်ား မစမီွတစ္ပတ္တြင္ Orientation တက္ေရာက္ရပါမည္။ 
 

စာသင္ႏွစ္ျပကၡဒိန္ 
၁၅ပတ္ၾကာ စာသင္ကာလ ၂ခု (ေဆာင္းဦးစာသင္ကာလ - ၾသဂုတ္လကုန္မွ ဒီဇင္ဘာလလယ္အထိ၊ ေႏြဦးစာသင္ကာလ - ဇန္နဝါရီလလယ္မွ 
ေမလဆန္းအထိ) ႏွင့္ ေႏြသင္တန္းအမ်ားအျပား ေမလႏွင့္ၾသဂုတ္လၾကားတြင္ရိွ။ 



 

ေက်ာင္းလခနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား (US ေဒၚလာ)* 
ေက်ာင္းလခ အျခားသင္တန္းေက်း/ေနစရိတ္/စားစရိတ္ စုစုေပါင္း (စာသင္ကာလ ၉လစ) 

ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား             
ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား             
*အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလႏဲိုင္၊ ေဖာ္ျပပါစရိတ္တြင္ စာအုပ္ဖိုးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား မပါဝင္ပါ။ 

 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ 

ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ ေက်ာင္းလခကင္းလြတ္ခြင့္အပါအဝင္ ပညာသင္ဆု (သို ႔) အျခားအေထာက္အပ့ံ ရရိွႏိုင္သည္။ 
“F” (ေက်ာင္းသား) ႏွင့္ “J” (ဖလွယ္ေက်ာင္းသား) ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ 
 

ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ  တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာမႈ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အထူးၾကပ္မွတ္သင္တန္းႏွင့္ စာသင္ႏွစ္အႀကိဳ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း မ်ားကုိ ေဆာင္းဦး၊ ေႏြဦး ႏွင့္ 
ေႏြရာသီစာသင္ကာလမ်ားတြင္ UB ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဌာန (English Language Institute) မွသင္ၾကားေပးပါသည္။ ပိုမုိသိလုိပါက -  
ဖုန္း - (၇၁၆) ၆၄၅-၂၀၇၇   ဖက္စ္ - (၇၁၆) ၆၄၅-၆၁၉၈ 
အီးေမးလ္ - elibuffalo@buffalo.edu  Website – www.buffalo.edu/eli 

 

ေနရာထုိင္ခင္း 
အေဆာင္ႏွင့္ တိုက္ခန္းစတိုင္အိမ္ရာမ်ားကုိ ဦးရာလူဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ရယူႏိုင္သည္။ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ စရံေငြကုိ 
ေဆာင္းဦးစာသင္ကာလအတြက္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေႏြဦးစာသင္ကာလအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ေပးသြင္းပါက 
တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း ေနရာထိုင္ခင္းရရိွရန္ အာမခံပါသည္။ www.ub-housing.buffalo.edu 
 

တကၠသုိလ္နယ္ေျမ 
တကၠသိုလ္နယ္ေျမသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေခတ္အမွီဆံုးတကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး Amherst ၿမိဳ႕ရွိ 
တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ အဆင့္ျမင့္ စာသင္ခန္း၊ ဓာတ္ခဲြခန္း၊ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အဦးမ်ားရိွပါသည္။ 
 

ေက်ာင္းသားဘဝ 
UB တြင္ အားကစား အစီအစဥ္မ်ား၊ အပန္းေျဖရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားအသင္းအဖဲြ႕ ၂၅ခုေက်ာ္ 
အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားအသင္းအဖဲြ႕အစည္း ၄၅၀၊ အေထြေထြ စိတ္ဝင္စားစရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ကပဲြမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။ UB Bulls သည္ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္အားကစားအသင္း (NCAA) အတြင္း Division I-A အသင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Mid-
American Conference (MAC) အဖဲြ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ 

 

ရပ္ရြာလူထု 
New York တိုင္း၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Buffalo သည္ ရာသီဥတု ၄ခုလံုးမွ်မွ်တတရရွိၿပီး ေနထိုင္သူမ်ားအား 
သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစသည့္ ၿမိဳ႕ျပဘဝႏွင့္ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ၊ ေနခ်င့္စဖြယ္ေကာင္းမြန္မႈရိွသည့္ ၿမိဳ႕ကေလးအသြင္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ 
ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေစ်းခ်ိဳသာၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ 
 

တည္ေနရာ 

Buffalo ၿမိဳ႕သည္ New York၊ Washington၊ Boston၊ Philadelphia ႏွင့္ Chicago ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ၁နာရီသာ ေဝးကြာၿပီး 
ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ Niagara ျမစ္သာျခားသည္။ ကမာၻေက်ာ္ Niagara ေရတံခြန္သည္ UB မွကားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀သာ ေဝးသည္။ 
ေျမာက္အေမရိကတုိက္၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား အနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာ ေနရာျဖစ္ေသာ Toronto ၿမိဳ႕သည္ ကားျဖင့္ 
မိနစ္ ၉၀သာ ေဝးသည္။ 
 

ဘြ႕ဲႀကိဳပရုိဂရမ္စံုစမ္းရန္ -       ဘြ႕ဲလြန္ပရုိဂရမ္စံုစမ္းရန္ - 
 

International Enrollment Management     Graduate Recruitment Services 
411 Capen Hall        408 Capen Hall 
Buffalo, NY 14260-1604, U.S.A      Buffalo, NY 14260, U.S.A 
 

ဖုန္း - (၇၁၆) ၆၄၅-၂၃၆၈ ဖက္စ္ - (၇၁၆) ၆၄၅-၂၅၂၈    ဖုန္း - (၇၁၆) ၆၄၅-၃၄၈၂ ဖက္စ္ - (၇၁၆) ၆၄၅-၆၉၉၈ 
အီးေမးလ္ - intiem@buffalo.edu      အီးေမးလ္ - grad@buffalo.edu 
Website – www.buffalo.edu/ApplyUB     Website: www.grad.buffalo.edu   

www.buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships

$24,180 $19,079 $43,259
$22,210 $18,435 $40,645

http://www.buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships
mailto:elibuffalo@buffalo.edu
http://www.buffalo.edu/eli
http://www.ub-housing.buffalo.edu/
mailto:intiem@buffalo.edu
mailto:grad@buffalo.edu
http://www.buffalo.edu/ApplyUB
http://www.grad.buffalo.edu/

