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প্যালরন্ট নিউজলেটার 
িলেম্বর/নিলেম্বর 2017 

 
স্বাগতম! 

প্রিয় প্রিতামাতা ও অপ্রিিাবকগণ, 

আমরা এই মহূুর্তে  আমার্ের প্রিক্ষার্থীর্েরর্ক প্রিনর্ত িাই এবং 
প্রিক্ষার িপ্রত প্রিতামাতা/অপ্রিিাবকগর্ণর িপ্রতশ্রুপ্রতিীল মর্নািার্বর 
বযািার্র জানর্ত িাই। আমরা প্রিক্ষার্থীর্ের সাফলয এবং অপ্রিিাবকগর্ণর 
সাপ্রবেক তোরপ্রক প্রনপ্রিত করার লর্ক্ষয S.A.P.I.S এর সার্র্থ 
সপ্রিপ্রলতিার্ব সহায়তা িোন কর্র র্থাপ্রক। কাউর্েলর Mr. Sanchez 
এবং Ms. Perera, Zone 126, CCNY, and St. John’s University 
NYGEARUP যারা প্রিতামাতার্ের জনয নিিামূলেয কমেিালাসমরূ্হর 
আর্য়াজন কর্র র্থার্কন। িপ্ররবার সংপ্রিষ্ট এবং িপ্ররবার্রর সমৃ্পক্ততামলূক 
প্রবপ্রিন্ন অনষু্ঠার্নর বযািার্র জানর্ত অনগু্রহ কর্র িধান অপ্রফর্সর 
বরু্লটিন ববার্ে , িযার্রন্ট বকা-অপ্রর্ে র্নটর বরু্লটিন ববার্ে , LICHS বর্থর্ক 
আগত বফান কলসমহূ, বমইল এবং প্রিক্ষার্থী ির্থ বাতে াসমহূ বেখুন। 
প্রিতামাতার্ের জনয কমেিালার প্রবষয়সমরূ্হর বযািার্র আর্বের্নর জনয 
অনগু্রহ কর্র একটি িযার্রন্ট অযার্সসর্মন্ট জপ্ররি িূরণ করুন। 
আিনার্ের সম্ভাবয বযর্কার্না িশ্ন প্রকংবা বকার্না প্রকছু জানর্ত িাওয়ার 
র্থাকর্ল আমরা আনর্ের সার্র্থ আিনার্ের সহর্যাপ্রগতা করর্বা।  

ছুটির প্রেনগুর্লা আনেময় বহাক! 

প্রবনীত, LICHS িযার্রন্ট বকা-অপ্রর্ে র্নটরগণ, 
Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
Awatef Ibrahim (প্রিিাপ্রষক আরপ্রব বক্তা) 
AIbrahim3@schools.nyc.gov 
অবপ্রিত: কক্ষ 185 
বটপ্রলর্ফান: (718) 545-7095 এক্সট. 1854 
বসামবার হর্ত শুক্রবার সকাল 8:30 বর্থর্ক প্রবর্কল 4:30 িযেন্ত 
(বক্ষত্র প্রবর্ির্ষ সময় িপ্ররবতে ন হর্ত িার্র) 

আপ্িালের জিয নিিবানিত প্যালরন্ট অ্যালোনেলেশি 
বিালিব র েেেযলের োলে প্নরনিত ব াি 

বেনেলিন্ট  Mikki Ealey 
বেলেটানর  Raoufa Ali 
বেজারার Terry Orellana 

আমালের োলে মানেক PA েোেমূল  ব াগোি করুি 

 এই PA হর্লা সু্কলসমরূ্হ প্রিতামাতার্ের সরাসপ্রর সমৃ্পক্ত হওয়ার 
জনয িার্থপ্রমক মাধযম। 

 সু্কর্লর PA বত অংিগ্রহর্ণর জনয বকার্না িূবে-বযাগযতা 
আবিযক নয়। 

 এই PA হর্লা একটি অসাধারণ উিায় যার মাধযর্ম 
প্রিতামাতা/ অপ্রিিাবকগণ তার্ের সন্তানর্ের িড়ার্লখায় 
সমৃ্পক্ত হর্ত িার্রন, প্রবপ্রিন্ন প্রিন্তা বা ধারণা বযক্ত করর্ত 
িার্রন এবং তার্ের সু্কল কপ্রমউপ্রনটিসমরূ্হ সমৃ্পক্ত হর্ত 
িার্রন। 

 প্রিতামাতার্ের কমেিালাসমহূ বর্থর্ক সুপ্রবধা এবং মলূযবান 
তর্থযাপ্রে িাওয়ার জনয PA সিাসমূহ োরুণ একটি মাধযম। 

েতুরাাং আপ্িালের কন্ঠগুলো েিার কালি বপ্ ৌঁছাি এিাং 
PA বক শনিশােী করলত োকুি! তানরখগুনে মলি রাখুি! 

PA নমটাংেমূ : নর্িম্বর 20, 2017 সন্ধ্যা 6:00 
 প্রর্র্সম্বর 18, 2017 সন্ধ্যা 6:00 

নশক্ষােী কর্বার AWE 

 
LICHS গপ্রবেত এটি ব াষণা করর্ত বির্র বয Academy of Wellness 
Education এর NAF সার্র্থ একটি অংিীোপ্রর িুপ্রক্ত আর্ছ। এই 
কাযেক্রমটি প্রিক্ষার্থীর্েরর্ক ববজ্ঞাপ্রনক এবং স্বািয সংক্রান্ত বিিাসমরূ্হর 
জনয কর্লর্জর িড়ার্িানা এবং কযাপ্ররয়ার গঠর্নর বযািার্র সহায়তা কর্র 
র্থার্ক। NAF এর সার্র্থ প্রমর্ল, AWE যা প্রকছু সুর্যাগ-সুপ্রবধা িার্ব তার 
মর্ধয রর্য়র্ছ প্রনজস্বকৃত সহর্যাপ্রগতা, ইন্টানেিীর্ির জনয স্পেরসমহূ, 
বিিাোরী উন্নয়নমলূক িপ্রিক্ষণ, িাঠযক্রর্মর প্ররর্সাসেসমহূ এবং NAF এর 
বেিবযািী 700 এরও ববপ্রি অযাকার্র্প্রমসমরূ্হ এবং হাজার্ররও ববপ্রি 
প্রিক্ষা ও বযবসায়ী বনতার্ের সার্র্থ সম্পপ্রকে ত বনটওয়াকে সমহূ বযবহার্রর 
সুর্যাগ।  

NAF আটব লকলে েকানশত নিলে েেত্ত Academy of 
Wellness and Education (AWE) োংোন্ত নোংকট বেখুি: 

"িপ্রবষযর্তর জনয িস্তুত বিিীগুর্লার্ক সংর্কািন: কীিার্ব Long Island 
City High School প্রিক্ষার্থীর্েরর্ক সুস্বািয এবং সুঠাম িরীর গঠর্নর 
ইন্ডাপ্রির্ত সাফলয লার্ির জনয িস্তুত করর্ছ" 

https://naf.org/success_story/flexing-future-ready-muscles 

এর িািািাপ্রি, AWE বতে মার্ন তার্ের কযাপ্ররয়ার িপ্ররকল্পনা এবং 
বযপ্রক্তগত িপ্রিক্ষর্ণর জনয িার্য়াপ্রগক প্রিক্ষা সংক্রান্ত বছর্র আর্ছ। AWE 
প্রিক্ষার্থীরা এই কযাপ্ররয়ার এবং বটকপ্রনকযাল প্রিক্ষা কাযেক্রর্মর মাধযর্ম 
িপ্রবষযর্ত স্বীকৃত িপ্রিক্ষক হওয়ার সুর্যাগ িার্ব। 

আমার্ের LICHS প্রিক্ষার্থীর্েরর্ক এই অসাধারণ সব সুর্যাগ িোর্ন 
একাগ্রতা এবং িপ্রতশ্রুপ্রতিীল মর্নািার্বর সার্র্থ কাজ করার জনয AWE 
বক অপ্রিবােন। 

CCNY 

মািনেক স্বাস্থ্য েলিতিতা স্মরর্ করর্ীে িাতব া: উনিগ্ন 
নপ্তামাতা উনিগ্ন িাচ্চালের সু্কলে প্াঠাে। 

উপ্রিগ্নতা সংক্রান্ত বযাপ্রধ িপ্ররবার্রর রর্ক্তই বহমান র্থার্ক। বযসব 
বাচ্চার্ের প্রিতামাতা উির্য়ই উপ্রিগ্নতায় বিার্গন তারা প্রবর্িষিার্ব উচ্চ 
ঝুুঁ প্রকর্ত আর্ছ। তর্ব শুধু বংিগত প্রবপ্রধই নয়, এর িািািাপ্রি িপ্ররর্বিও 
গণনায় ধরার মর্তা আর্রকটি গুরুত্বিূণে বযািার। আিনার প্রিশুরা 
সপ্রতযকারঅর্র্থে স্পর্ের মর্তা, তারা তার্ের আর্িিার্ির বযািারসমহূ বর্থর্ক 
িপ্রক্ত গ্রহণ কর্র এবং বযবহারসমহূ প্রনর্জর্ের বিতর লালর্নর জনয প্রনর্য় 
বনয়। আিপ্রন আিনার সন্তার্নর উন্নপ্রতর জনয বযসকল সুপ্রবধামলূক কাজ 
করর্ত িার্রন তার মর্ধয অনযতম একটি হর্লা িান্ত, আত্মপ্রবশ্বাসী 
বযবহার বিখার্না, প্রবর্িষ কর্র যখন একটি প্রিশুর্ক সু্কর্ল যাওয়ার জনয 
িস্তুত করা হর্ব। বয প্রিশুর স্বল্প-প্রনরুর্িগ প্রিতামাতা র্থার্ক বস 
সাধারণত তার সু্কলজীবন শুরুই কর্র অিান্ত মর্ন। 
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https://naf.org/success_story/flexing-future-ready-muscles
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জরুনর ব েি তানরখ মলি রাখলত  লি 
 িলেম্বর এিাং নিলেম্বর 2017 এ 

তানরখ েমে এিাং স্থ্াি কা বেম 
02 নর্িম্বর, 2017  মাপ্রকে ং প্রিপ্ররয়র্ 1 ইন্ডস 
03 নর্িম্বর, 2017  মাপ্রকে ং প্রিপ্ররয়র্ 2 প্রবর্গইনস 
05 নর্িম্বর, 2017 েিুুর 12:00 – প্রবর্কল 3:00 LIC ওর্িন হাউস 
06 নর্িম্বর, 2017 প্রবর্কল 4:30 কক্ষ 109 SLT প্রমটিং 
07 নর্িম্বর, 2017  প্রনবোির্নর প্রেন (নশক্ষােীলের বেনেি সু্কলে আেলত  লি িা ) 
09 নর্িম্বর, 2017 প্রবর্কল 5:30 - রাত 8:00 িযার্রন্ট টিিার কনফার্রে এবং  

প্ররর্িাটে  কার্ে  প্রবতরণ 
10 নর্িম্বর, 2017 েিুুর 1:00 – প্রবর্কল 3:00 িযার্রন্ট টিিার কনফার্রে, 

প্ররর্িাটে  কার্ে  প্রবতরণ এবং প্রসপ্রনয়র বেকফাস্ট  
(নিস্তানরত জািলত Ms. Kenny এর োলে োক্ষাৎ করুি) 

15 নর্িম্বর, 2017 সকাল 10:00 কক্ষ 185 কপ্রফ এবং কর্র্থািকর্থন িযার্রন্ট ওয়াকে িি  
enACT এর িারা আর্য়াপ্রজত: "বযাগার্যাগই হর্লা িাপ্রবকাঠি:  
কী কী লক্ষর্ণর িারা বুঝর্ত িারর্বন বয আিনার সন্তান প্রবির্ের 
মুর্খ আর্ছ?" 

16 নর্িম্বর, 2017  নমিলেনমস্টার এক্সামে: প্রবর্শ্বর িাষাসমূহ 
17 নর্িম্বর, 2017  নমিলেনমস্টার এক্সামে: ELA/ ENL 
18 নর্িম্বর, 2017 সকাল 11:00 – প্রবর্কল 3:00 LIC HS ওর্িন হাউস 
20 নর্িম্বর, 2017 সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ 182 PA প্রমটিং 
20 নর্িম্বর, 2017  নমিলেনমস্টার এক্সামে: গপ্রণত এবং প্রবজ্ঞান 
21 নর্িম্বর, 2017  নমিলেনমস্টার এক্সামে: সামাপ্রজক প্রিক্ষা 
22 নর্িম্বর, 2017  নমিলেনমস্টার এক্সামে: বটকর্নালপ্রজ, আটে স, স্বািয, PE, 

বমকআিসমূহ এবং বপ্রধেত সময় 
23-24 নর্িম্বর, 2017  র্থযাংক্সপ্রগপ্রিং এর ছুটি (সু্কে িন্ধ) 
11 প্রর্র্সম্বর, 2017 প্রবর্কল 4:30 কক্ষ 109 SLT প্রমটিং 
15 প্রর্র্সম্বর, 2017 সন্ধ্যা 6:30 অপ্রর্র্টাপ্ররয়ার্ম িীতকালীন কনসাটে  (টলকলটর মূেয $5.00 এিাং েলিশমুলখ 

নিেে করা  লি) 
18 প্রর্র্সম্বর, 2017 সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ 182 PA প্রমটিং 
23-31 প্রর্র্সম্বর, 2017  উইন্টার প্ররর্সস 
**02 জানুয়াপ্রর, 2018**  সু্কল প্ররজমুস 

েকে নমটাংলের তানরখ এিাং েমে প্নরিতব িশীে। 
বজাি 126: বজান 126 সংক্রান্ত বযর্কার্না িশ্ন র্থাকর্ল, অনুগ্রহ কর্র বযাগার্যাগ করুন 718-545-7095 এক্সট: 5400 বা 5401 নম্বর্র। 
ওর্য়বসাইট: www.Zone126.org, কনমউনিট সু্কে নিলরক্টর: Michelle Makabali, বফান নম্বর: 718-749-8491. 
বফান নম্বর: 718-749-8491, ইর্মইল: mmakabali@zone126.org 

St. John’s University NYGEARUP: GEAR UP সংক্রান্ত বকার্না িকার িশ্ন প্রকংবা প্রজজ্ঞাসা র্থাকর্ল, প্রনিঃসংর্কার্ি বযাগার্যাগ করুন আমার্ের 
অযার্প্রমপ্রনর্িটিি অযাপ্রসসর্টন্ট Ms. Anisa এর সার্র্থ 178 নম্বর কর্ক্ষ, এক্সট. 1780। ইর্মইল: anisahedgespeth@gmail.com. বযাগার্যাগ: 718-990-
2531, ফযাক্স: 718-990-2383. ইর্িন্ট/বরপ্রজর্িিন ফমেস প্রলর্খ বাতে া িাঠান 619-432-7872 নম্বর্র। 

St. Johns University NYGEAR UP একটি বস্টটবযািী কর্লজ িস্তুপ্রত কাযেক্রম যা আমার্ের প্রবিানর্ের এই Long Island City High School এ বসবা 
িোর্ন িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। NYGEAR UP প্রবনামরূ্লয বযসব বসবা উিিািন করর্ছ: 

 িড়ার্না এবং প্রনর্েেিনা িোন 
 আবাপ্রসক গ্রীষ্মকালীন কযাম্পসমহূ 
 STEM বিাগ্রামসমহূ 
 িাপ্ররবাপ্ররক অনষু্ঠানসমহূ 
 বনতৃর্ত্বর িপ্রিক্ষণ 
 ক্লাসরুম সহায়তা 
 কর্লজ িপ্ররভ্রমণসমহূ 

 প্রিক্ষাপ্রিপ্রিক এবং সাংসৃ্কপ্রতক বক্ষত্র িপ্ররভ্রমণসমহূ 
 PSAT িস্তুপ্রত 
 প্ররর্জন্ট িস্তুপ্রত 
 কর্লজ উির্েিমলূক কাযেক্রম 
 গ্রীষ্মকালীন যুব কমেসংিান 
 িযার্রন্ট ওয়াকে িিসমহূ 
এবং আরও অর্নক প্রকছু! 

নেনিের কর্বার: অনুগ্রহ কর্র বযাগার্যাগ করুন Ms. Kenny এর সার্র্থ কক্ষ 185 এক্সট. 1851 এ প্রসপ্রনয়র বিাগ্রামসমূর্হ অংিগ্রহর্ণর 
বযািার্র যা প্রকছু ির্য়াজন বস সম্পপ্রকে ত তর্থযসমূর্হর জনয। প্রসপ্রনয়র বেকফাস্ট অনুপ্রষ্ঠত হর্ব 10 নর্িম্বর, 2017 তাপ্ররর্খ। 

কলেজ অ্নিে: বযর্কার্না িশ্ন করর্ত অনুগ্রহ কর্র বযাগার্যাগ করুন: Christodoulou এবং Ms. Jeoung এর সার্র্থ 718-545-7095 
এক্সট: 3854 নম্বর্র। 
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