
 

নিউজলেটার 1 

T&I-28626 (Bengali) 

প্যালরন্ট নিউজলেটার 
িলেম্বর / নিলেম্বর 2018

 
স্বাগতম! 

নিয় প্নরবারবর্গ, 

আনি একটু েিয় নিলয় আিালের নিক্ষার্থী এবং প্যালরন্ট/অনেোবকলের নিক্ষার িনি 

োয়বদ্ধিা িিাক্ত করলি চাই। আিরা ফ্রি প্যালরন্ট ওয়াকগ িপ্েিূলের িাধ্যলি োই সু্কলে 

নিক্ষার্থীলের েফেিা ও প্যালরন্টলের প্নরচােিালক েির্থগি কলর র্থানক। অিগু্রে কলর 

প্ানরবানরক েম্পৃক্তিা ও েংযুক্ত েওয়ার ইলেন্টেিূলের ঘ াষণাবেীর জিয িধ্াি 
কাযগােলয়র বলুেটিি ঘবািগ , প্যালরন্ট ঘকাঅনিগ লিটর বলুেটিি ঘবািগ , েং আইেযান্ড নেটি োই 

সু্কে (LIC HS) ঘর্থলক আর্ি ঘফাি কেেিূে এবং নপ্উনপ্ে প্ার্থ বািগ ােিূে ঘেখুি। 

অিগু্রেপূ্বগক প্যালরন্ট ওয়াকগ িলপ্র নবষলয়র আলবেি করার জিয একটি প্যালরন্ট িূেযায়ি 

জনরপ্ পূ্রণ করিু। আিরা আপ্িালের ঘযলকালিা িশ্ন বা নচন্তার ঘকালিা বযাপ্ালর েোয়িা 

করলি প্ারলে আিনিি েলবা।  িেু ছুটির নেিেিূে! 

আপ্িার নবশ্বস্ত, এেআইনে এইচএে প্যালরন্ট ঘকাঅনিগ লিটর,                                          

মাফ্রিয়া কাসেমফ্রি               

ঘটনেলফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিিি: 1855             

ইলিইে: MCancemi2@schools.nyc.gov                                                                                       

আওয়াসতফ ইব্রাহীম (ঘোোষী আরনব বক্তা)           

ইলিইে: AIbrahim3@schools.nyc.gov                          

 ঘটনেলফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিিি: 1854    অবস্থাি: কক্ষ 185                                                                      

ঘোিবার ঘর্থলক িকু্রবার েকাে 8:00 ঘর্থলক নবলকে 4:00 প্যগন্ত                         

 (েিয় প্নরবনিগ ি েলি প্ালর)   

আপিাি পযাসিন্ট অ্যাসোফ্রেসয়শি ব াসডে ি োসে পফ্রিফ্রিত বহাি 

বেফ্রেসডন্ট    িালকরা রনবিেি                

বেজািাি                     কযালিািা ফলরস্টার             

বেসেটাফ্রি                      িারউইি আয়াবাকা                       

আমাসেি োসে মাফ্রেক  

পযাসিন্ট অ্যাসোফ্রেসয়শসিি েভায় ব াগ ফ্রেি 

 এই প্যালরন্ট অযালোনেলয়িি (PA) েলো প্যালরন্ট/অনেোবকর্লণর জিয িালের 
েন্তািলের প্ড়ালেখায় েম্পৃক্ত েওয়া, নবনেন্ন নচন্তা বা ধ্ারণা ঘিয়ার করা এবং 
িালের সু্কে কিযুনিটিেিূেলক েিদৃ্ধ করার ঘক্ষলে োরণু একটি িাধ্যি। 

 প্যালরন্টলের ওয়াকগ িপ্েিূে ঘর্থলক েনুবধ্া এবং িূেযবাি ির্থযানে প্াওয়ার জিয নপ্এ 
েোেিূে োরণু একটি িাধ্যি। 

 অিবুাে প্নরলষবার েনুবধ্া র্থাকলব৷ আিরা েকে প্নরবালরর োলর্থ িালের 
অগ্রানধ্কারিূেক োষায় ঘপ্ ৌঁছালিার জিয িিািি ও ঘেরা অিিুীেিেিূে েংগ্রে 
করার েলক্ষয আিালের সু্কলের েকে েংসৃ্কনি ও োষার প্যালরন্টর্ণলক নিলয় একটি 
ঘফাকাে গ্রুপ্ তিনরর প্নরকল্পিা করনছ।  

েুতিাাং আপিাি কণ্ঠসক উচ্চফ্রকত করুি এ াং  
ফ্রপএ শফ্রিশালী িাখুি! তাফ্রিখগুফ্রল মসি িাখুি! 

ফ্রপএ েভােমূহ: 15 িলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 

                        13 নিলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 
                  োেকা িাস্তার বযবস্থা র্থাকলব৷ 

বজাি 126   

SAT নিপ্ ও কলেজ ঘরনিলিে এর িস্তুনি েম্পলকগ  ঘকালিা নজজ্ঞাো র্থাকলে কক্ষ 650 

নেনজট করুি বা কে করিু এক্সলটিিি 6500. নিজ কযানর ওয়াট এর োলর্থ সু্কে 
প্রবিী েিলয়র enACT কিগেূনচ েম্পলকগ  অনধ্ক িলর্থযর জিয োক্ষাৎ করিু কক্ষ 
345i এ বা কে করিু এক্সলটিিি 3459 এ নেটি কলেজ অব নিউ ইয়কগ  
(CCNY) েম্পলকগ  অনধ্কির িলর্থযর জিয কক্ষ 522 এ নেনেএিওয়াই ঘেের্থফুেলিে 
ঘেন্টার নেনজট করিু বা কে করিু এক্সলটিিি 5200 এ। 

 

 

 

 

 

 

 

এলআইফ্রে এইিএে এি েুোং ােেমূহ: AWE 

 

 

 

 

AWE অযাকালিনি আলরকটি সু্কে বলষগ আিালের নিক্ষার্থী ও িালের প্নরবারবর্গলক 
প্ুিরায় স্বার্ি জািালি ঘপ্লর ঘরািানিি। এই বছর আিরা 139 িবি ঘগ্রলির 
নিক্ষার্থীলেরলক আিালের কিুযনিটিলি যুক্ত করার িাধ্যলি আিালের কিগেূনচর নবস্তারলক 
অবযােি রাখলবা।  আিালের অযাকালিনি NAF এর োলর্থ েম্পকগ লক এবং ইয়কগ  কলেজ 
ও িালের িুেলিন্ট োলয়ন্স কিগেূনচর োলর্থ কাযগক্রিলক অবযােি রাখলব। এছাড়াও আিরা 

বযনক্তর্ি িনিক্ষলণ আিালের CTE অযািোন্সলিন্টলক অবযােি রাখনছ।  আিালের 
নিক্ষার্থীর্ণ আিালের কিগেূনচর িাধ্যলি অগ্রর্নি অজগ লির োলর্থ োলর্থ িারা আিালের 
সু্কলে অবনস্থি এেিোস্টগ  নিনিলকর িাধ্যলি েসু্থিা েম্পনকগ ি ইন্টারনিলপ্ অংিগ্রেণ করলব। 
আিালের বানিং কিগেূনচর আবােলির জিয আিরা আিালের AWE প্নরবালর িিুি 
নিক্ষক নিস্টার টিলিানর্থ উইিলিালক স্বার্ি জািালি ঘপ্লর ঘরািানিি নযনি স্বাস্থয ও 
নকলিেলোনজলি যর্থাযর্থ ঘযার্যিােম্পন্ন। নিনি আিালের িিুি ফুটবে ঘকাচও বলট। নযনি 
ইউনিোনেগটি অব ঘরাি আইেযান্ড এ একজি অযাকালিনিক অে আলিনরকাি ফুটবে 
ঘখলোয়াড় নছলেি।  আিরা আিালের নিক্ষার্থীলেরলক আিালের ঘপাটগ ে টিি, েসু্থিা 
ইনিনিলয়টিে ও িাবেিূলে অংিগ্রেণ করার এবং অনধ্কির েোয়িার জিয কক্ষ 212 

এ আিালের AWE োব এ আোর জিয উৎোনেি কনর। 

 

ব াগাস াগ িক্ষা কিা 

আিরা আপ্িালক আপ্িালের ঘযার্ালযালর্র ির্থয োেিার্াে করার জিয উৎোনেি কনর। 

সু্কলের জিয খুবই র্রুুত্বপূ্ণগ বযাপ্ার েলো আপ্িার ঘফাি িম্বর বা ঠিকািার ঘকালিা 

প্নরবিগ ি েলে ঘেেম্পলকগ  অবর্ি র্থাকা। সু্কলের ঘকালিা কাযগক্রি বা নিিলুের অগ্রর্নির 

বযাপ্ালর অবনেি করার জিয সু্কে প্যালরলন্টর োলর্থ িাৎক্ষনণকোলব ঘযার্ালযার্ বজায় 

রালখ। এছাড়াও, ঘকালিা জরনুর অবস্থার ঘক্ষলে সু্কে কার োলর্থ ঘযার্ালযার্ করলি েলব ঘে 

বযাপ্ালর অবর্ি র্থাকার জিয ির্থযাবেী োেিার্াে রাখা র্রুতু্বপূ্ণগ। নবনেন্ন িনর্থ ঘযিি- 

র্রুতু্বপূ্ণগ নচঠিপ্ে, র্রুুত্বপূ্ণগ খবর, নিিরু নরলপ্াটগ  কািগ  ইিযানে প্াওয়ার জিয োেিার্াে 

ঠিকািা িোি করা িলয়াজি। এই েকে আপ্লিট েম্পন্ন করার জিয আপ্নি কক্ষ 

110 এ অযালটিলিন্স অনফলে আপ্িার ঠিকািা প্াঠালি প্ারলবি। ঠিকািা োেিার্াে 

করার জিয আপ্িালক অবিযই ঠিকািার েটুি িিাণ িোি করলি েলব (ঘযিি: একটি 

োড়ার চুনক্ত, আবানেক ইউটিনেটি নবে, কযাবে নবে, োড়ার রনেে ইিযানে)। আরও 

িশ্ন র্থাকলে অযালটিলিলন্সর অনফলে ঘযার্ালযার্ করিু: 718-545-7095 এক্সলটিিি 

1101.  

  

 
নিউ ইয়কগ  নেটি নিক্ষা নবোর্ 

Long Island City High School 

নেনেয়াি নপ্. ঘেলেনিকাে, নিনন্সপ্যাে 

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106   (718) 545-7095   ফযাক্স: 

(718) 545-2980 

longislandcityhs.schoolwires.net   

mailto:MCancemi2@schools.nyc.gov
mailto:AIbrahim3@schools.nyc.gov


 

নিউজলেটার 2 

T&I-28626 (Bengali) 

িসভম্বি এ াং ফ্রডসেম্বি 2018 এ গুরুত্বপরূ্ে ব ে  তাফ্রিখ মসি িাখসত হস  

(েকল েভাি তাফ্রিখ এ াং েময় পফ্রি তে স াগয।) 
 

তাফ্রিখ  েময় এ াং স্থাি কা েেম 
5 িলেম্বর, 2018  নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:00 

নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30 

ওলপ্ি োউে (েম্ভাবিািয় নিক্ষার্থীলের জিয) 
ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

6 িলেম্বর, 2018  নিবগাচলির নেি (নিক্ষার্থীলের সু্কলে আেলি েলব িা)। সু্কলের কিীলের উন্নয়লির 

জিয চযালন্সেলরর েলেেি নেবে।  

   

7 িলেম্বর, 2018 েকাে 10:00 কক্ষ 185 

 

 

 

নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30 

কনফ এবং কলর্থাপ্কর্থি প্যালরন্ট ওয়াকগ িপ্: “ঘযার্ালযালর্র চানবকাঠি: আপ্িার 
নিিরু েিেযার নচহ্নেিেূ কী?” enACT কিৃগ ক আলয়ানজি। 

 

ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

12 িলেম্বর, 2018  ঘেলটরািে ঘি উেযাপ্ি (সু্কে বন্ধ্) 

   

14 িলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30  ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

15 িলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 কক্ষ 182 নিনন্সপ্যালের োলর্থ নিিার ও নপ্এ নিটিং “ঘযার্ালযালর্র চানবকাঠি: আপ্িার নিিরু 
েিেযার নচহ্নেিেূ কী?” enACT কিৃগক আলয়ানজি প্যালরন্ট ওয়াকগ িপ্। 

   

17 িলেম্বর, 2018 েকাে 9:00 – েপু্রু 1:00 

 

েকাে 9:00 – েকাে 11:00 

েকাে 11:00  – েপু্রু 1:00 

 

েপু্রু 1:00 অনিলটানরয়ালি 

ওলপ্ি োউে (েম্ভাবিািয় নিক্ষার্থীলের জিয) 
 
প্ানরবানরক কনম্পউটার োক্ষরিা িাে 2 (ঘেিি 1) 
প্ানরবানরক কনম্পউটার োক্ষরিা িাে 2 (ঘেিি 2) 
 

MET অলপ্রা HD োইে “ঘিনরি” 

   

19 িলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 কক্ষ 109 

নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30   

সু্কলের ঘিিৃত্বোিকারী েলের নিটিং (SLT) 

ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

20 িলেম্বর, 2018  িেূযায়িকাে 2 েিাপ্ত 

   

21 িলেম্বর, 2018  িেূযায়িকাে 3 িরুু 
   

22-23 িলেম্বর, 2018  র্থযাংক্সনর্নেং এর ছুটি (সু্কে বন্ধ্) 

   

26 িলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:00 

নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30   

ওলপ্ি োউে (েম্ভাবিািয় নিক্ষার্থীলের জিয) 
ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

27 িলেম্বর, 2018 েকাে 10:00 কক্ষ 185 কনফ এবং কলর্থাপ্কর্থি “চাইল্ড অযাবইউজ নিলেিিি অযান্ড ইন্টারলেিিি এর 
ঘিা বনুে ঘজাি এবং প্যালরন্ট েম্পৃক্তিা েির্থগি” প্যালরন্ট ওয়াকগ িপ্ নিস্টার 
োিলচজ ও নিস্টার স্মাটগ  কিৃগক আলয়াজি করা েলব। 

   

28 িলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 – েন্ধ্যা 7:30  ঘজাি 126 আেিু িস্তুনি ঘিই! SAT নিপ্ 

   

29 িলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 - রাি 8:00  পযাসিন্ট টিিাি কিফাসিন্স 

   

30 িলেম্বর, 2018 েপু্রু 1:00 – নবলকে 3:00  পযাসিন্ট টিিাি কিফাসিন্স 

1 নিলেম্বর, 2018 েকাে 9:00 – েকাে 11:00 

েকাে 11:00  – েপু্রু 1:00 

প্ানরবানরক কনম্পউটার োক্ষরিা িাে 2 (ঘেিি 1) 
প্ানরবানরক কনম্পউটার োক্ষরিা িাে 2 (ঘেিি 2) 

   

3 নিলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 কক্ষ 109 সু্কলের ঘিিৃত্বোিকারী েলের নিটিং (SLT) 

   

13 নিলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 কক্ষ 182 নপ্এ নিটিং ঘকালকা নিংর্ে                                               
“ঘিা বনুে ঘজাি” নিস্টার োিলচজ কিৃগক আলয়ানজি প্যালরন্ট ওয়াকগ িপ্। 

   

20 নিলেম্বর, 2018 েন্ধ্যা 6:30 অনিলটানরয়ালি   িীিকােীি কিোটগ  (েন্ধ্যা 6:00 এ দ্বার উলমানচি েলব েরজায় টিনকট নবনক্র 
েলব, িেূয $5.00)।  

   

24 নিলেম্বর,  2018 ঘর্থলক   

 1 জািয়ুানর, 2019 

 িীিকােীি ছুটি (সু্কে বন্ধ্) 

 


