
 

নিউজলেটার 1 

T&I-28377 (Bengali) 

প্যালরন্ট নিউজলেটার 
সেলেম্বর / অলটাবর 2018

স্বাগতম! 
নিয় প্নরবারবগগ, 

একটি িতুি সু্কে বলষগ প্দাপ্গি করার েূচিােলে আমরা েং আইেযান্ড নেটি হাই সু্কে (LIC HS) এ 

আপ্িালক অনিিন্দি জািালিার এই েলু াগ কালজ োগালত চাই। আমালদর িাম, আওয়ালতফ ইব্রাহীম এবং 

মানরযা কযালেম, আপ্িালদর প্যালরন্ট সকাঅনডগ লিটর। আমরা সু্কলের নিতরকার কমযুনিটিলত প্যালরলন্টর 

িলবলের েলু াগ কলর নদলত চাই। আপ্িার নেেরু জিয এেআইনে এইচএে সু্কলের প্নরলবে চমৎকার।   

কমীরা অতযন্ত নিলবনদত এবং তারা নেক্ষার্থীলদরলক িানতষ্ঠানিক িগনত অজগ লি প্নরপ্রূ্গ েহায়তা করলত 

িনতশ্রুনতবদ্ধ। আমালদর দ্বার েবগদা উন্মকু্ত। আমরা আপ্িালদর স লকালিা িশ্ন, নচন্তা বা সকালিা বযাপ্ালর 

েহায়তা করলত প্ারলে আিনন্দত হব। অিলুরালের নিনিলত আমরা অিবুাদ সেবা িদাি কলর র্থানক। আমরা 

আপ্িার োলর্থ োক্ষাৎ করার জিয এবং আেন্ন সু্কেবষগলক োফেযমনিত করার জিয একলে কাজ করলত 

উন্মখু হলয় আনি। 

আপ্িার নবশ্বস্ত, এেআইনে এইচএে এর প্যালরন্ট সকাঅনডগ লিটর,                                        

Maria Cancemi                             

সটনেলফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিেি: 1855                                           

ইলমইে: MCancemi2@schools.nyc.gov                                                                                       

Awatef Ibrahim (আরবী সদািাষী বক্তা)                                                         

ইলমইে: AIbrahim3@schools.nyc.gov                                               

সটনেলফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিেি: 1854                                         

অবনিত: কক্ষ 185                                                                                 

সোমবার সর্থলক েকু্রবার েকাে 8:00  – নবলকে 4:00                                           

(েময় প্নরবতগ িেীে)   

নমট ইলয়ার প্যালরন্ট অযালোনেলয়েি সবাডগ                              
সিনেলডন্ট     Shakera Robinson                      

সেজারার                     Kashona Forrester              

সেলক্রটারী                    Darwin Ayabaca                       

মানেক প্যালরন্ট অযালোনেলয়েলির েিায়                                 
আমালদর োলর্থ স াগ নদি 

 এই প্যালরন্ট অযালোনেলয়েি (PA) হলো প্যালরন্ট/অনিিাবকগলর্র জিয তালদর 

েন্তািলদর প্ড়ালেখায় েম্পকৃ্ত হওয়া, নবনিন্ন নচন্তা বা োরর্া সেয়ার করা এবং তালদর 

সু্কে কমযুনিটিেমূহলক েমদৃ্ধ করার সক্ষলে দাররু্ একটি মােযম। 

 প্যালরন্টলদর কমগোোেমূহ সর্থলক েনুবো প্াওয়া এবং মূেযবাি তর্থযানদ প্াওয়ার জিয PA 

েিােমূহ দাররু্ একটি মােযম। 

 অিবুাদ প্নরলষবার েনুবো র্থাকলব৷ আমরা েকে প্নরবালরর োলর্থ তালদর 
অগ্রানেকামূেক িাষায় সপ্ ৌঁিালিার জিয মতামত ও সেরা অিেুীেিেমূহ েংগ্রহ করার 
েলক্ষয আমালদর সু্কলের েকে েংসৃ্কনত ও িাষার প্যালরন্টগর্লক নিলয় একটি সফাকাে গ্রুপ্ 

ততনরর প্নরকল্পিা করনি।  

েুতরাং আপ্িার মতামত িকাে করিু এবং PA সক েনক্তোেী কলর তুেুি! 

তানরখগুলো মলি রাখুি! 

PA েিােমহূ:      27 সেলেম্বর 2018, নবলকে 5:30 

                       15 অলটাবর 2018, নবলকে 5:00 
           হােকা িাস্তার বযবিা র্থাকলব৷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  উপ্নিনত 

CAASS অবনহতকরর্ প্দ্ধনত 

নেেলুদর িবলি িলবে করার নবষলয় প্যালরন্ট ও অনিিাবকগর্ অবগত হওয়া প্িন্দ করলত 
প্ারলবি। এটি ইলমইে, বাতগ া বা উিয় িালবই জািালিা স লত প্ালর। আপ্নি  নদ বাতগ ার মােযলম 
জািলত চাি, তাহলে আমালদর আপ্িালদর সেেলফাি কযানরয়ারও িলয়াজি হলব (Verizon, 

AT&T ইতযানদ)। 

ইংলরনজ এবং স্প্যানিে উিয় িাষালতই প্াল ালিা েংনক্ষপ্ত বাতগ ায় নেক্ষার্থীলদর িলবলের তানরখ ও 
েময় িদেগি করলব এবং তাৎক্ষনর্কিালব তা প্াঠিলয় সদওয়া হলব। নেক্ষার্থীরা  খি নবেম্ব করলব 
বা অিপু্নিত র্থাকলব তখি অিুপ্নিনতর নবষয়টি স্বয়ংনক্রয়িালব গ্রাহকলক জািালিা হলব। ফরলমর 
েঠিক বাক্সটিলত টিক সদওয়ার মােযলম প্যালরন্টগর্ নেক্ষার্থীলদর আোর েঠিক েময় জািার নবষয়টি 
নিবগাচি করলত প্ারলবি।  

অিগু্রহ কলর স্মরর্ রাখলবি স  এটি একটি বযাপ্কিালব তর্থয আদাি িদাি প্দ্ধনত  ার মােযলম 
প্যালরন্টরা নেক্ষার্থীলদর সু্কে িবলি িলবে (সোয়াইপ্) করলে সেেম্পলকগ  তাৎক্ষনর্কিালব তর্থয জািলত 
প্ারলব। ক্লােরমু নেক্ষক নিয়মািু ায়ী উপ্নিনত গ্রহর্ করলবি এবং নেক্ষার্থীলদর প্রবতী নদলির 
কমগেনূচ েম্পলকগ  জািালবি। 

PupilPath এ িলবে 

আমরা েন্তুনির োলর্থ জািানি স  এেআইনে এইচএে “PupilPath (নপ্নপ্েপ্ার্থ)” ওলয়বোইট 

https://pupilpath.skedula.com/ বযবহার করলি  ালত আপ্িারনেেুর নেক্ষা েম্পনকগ ত েকে 

তর্থয তাৎক্ষনর্কিালব আপ্িালক অবগত করলত প্ানর। 

PupilPath এর মােযলম আপ্নি নিম্ননেনখত তর্থয জািলত প্ালরি: 

 েঠিক তানরখেহ আপ্িার নেেুর অযাোইিলমন্ট এবং িকল্প েম্পলকগ  জািলত প্ারলবি। 

 িনত ক্লালে আপ্িার নেেরু কা গেম্পাদিা  ার মলেয সহামওয়াকগ , ক্লালের কাজ, প্রীক্ষােমহূ 

এবং িকল্পেমহূ অন্তিুগ ক্ত র্থাকলব। 

 নেক্ষক কতৃগক িদি েমগ্র সু্কে বলষগর উন্নয়ি িনতলবদি। 

 স ারালফরা এবং আপ্িার নেে ুসু্কলে অিপু্নিত র্থাকাকােীি অযাোিইলমন্ট েম্পলকগ । 

 িম্বর প্ে এবং গ্রাজলুয়েি নডগ্রী অজগ লির স াগযতা। 

 সু্কলের স াষর্ােমহূ, িতুি কযালেন্ডালরর নবষয়বস্তু এবং আেন্ন অিষু্ঠািানদ েম্পলকগ । 

 সেনর্কক্ষ েম্পলকগ  তর্থয, িনত নবষলয় আপ্িার নেেরু উপ্নিনত। 

নিবন্ধি েম্পনকগ ত তর্থয, প্যালরন্ট সকাঅনডগ লিটর এর োলর্থ স াগাল াগ। 

তানরখগলুো মলি রাখুি! 27 সেলেম্বর 2018 নবলকে 5:30 ফযানমনে িাইট/সেট অব দয 
সু্কে এবং নপ্উনপ্েপ্ার্থ নিবন্ধি প্যালরন্ট কমগোো 

নিউ ইয়কগ  নেটি নডপ্াটগ লমন্ট অব এডুলকেি 

েং আইেযান্ড নেটি হাই সু্কে 
নিনিয়াি নপ্. সেলেনিকাে, নিনেপ্যাে 

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
http://longislandcityhs.schoolwires.net/
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সেলেম্বর এবং অলটাবর এর 2018 স্মরর্ীয় তানরখগলুো 
(েকে েিার তানরখ এবং েময় প্নরবতগিেীে। 

তানরখ  েময় এবং িাি কমগকাি 

4 সেলেম্বর, 2018 েকাে 8:30 - েকাে 11:30 এেআইনে এইচএে কমগেূনচ এবং সমলো কাডগ  বন্টি 

   

5 সেলেম্বর, 2018  েমস্ত নেক্ষার্থীলদর জিয সু্কলের সেেি েরুু 
মূেযায়িকাে 1 েরু ু

   

10 সেলেম্বর, 2018  সরাে হাোিাহ (সু্কে বন্ধ)  

   

11 সেলেম্বর, 2018  সরাে হাোিাহ (সু্কে বন্ধ) 

   

13 সেলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30 কমগেূনচ প্ গালোচিাকাে                                                   

নেক্ষার্থীলদর িালমর সেষ অক্ষর M-Z 

   

14 সেলেম্বর, 2018 নবলকে 4:30  কমগেূনচ প্ গালোচিাকাে                                                   

নেক্ষার্থীলদর িালমর সেষ অক্ষর A-L 

   

19 সেলেম্বর, 2018  ইয়ম সকপ্ুর (সু্কে বন্ধ) 

   

22 সেলেম্বর, 2018  জি অযাডাম এইচএে এ কুইে হাই সু্কে সমো (েম্ভাবিাময় নেক্ষার্থীলদর জিয) 
   

23 সেলেম্বর, 2018  জি অযাডাম এইচএে এ কুইে হাই সু্কে সমো 
(েম্ভাবিাময় নেক্ষার্থীলদর জিয) 

   

27 সেলেম্বর, 2018 নবলকে 5:30 - েন্ধযা 7:00 কযালফলটনরয়া ফযানমনে িাইট, প্যালরন্ট অযালোনেলয়েি নমটিং এবং নপ্উনপ্েপ্ার্থ নিবন্ধলির জিয 
প্যালরন্টলদর কমগোো।  

   

4 অলটাবর, 2018     

 

 

 

5 অলটাবর, 2018      

েন্ধযা 6:00 

 

 

 
         েকাে 7: 30 – 8:30 রমু িং 109  

টাউি হে সু্কে সেফটি নমটিং প্নরচােিা করলবি সেফটি অযান্ড নেনকউনরটি এর 

অযানেেযান্ট নিনেপ্যাে, নমোর প্নেটিে  

 
“নিনেপ্যালের োলর্থ সব্রকফাে” 

 

8 অলটাবর, 2018  কেম্বাে সড (সু্কে বন্ধ) 

   

10 অলটাবর, 2018 

 

12 অলটাবর, 2018 

 

 
েকাে 7: 30 – 8:30 রমু িং 109 

PSAT/ SAT সু্কে নদবে 

 
“নিনেপ্যালের োলর্থ সব্রকফাে” 

   

13 অলটাবর, 2018  ফ্রানেে েইুে এইচএে এ কুইে হাই সু্কে সমো 

   

14 অলটাবর, 2018  ফ্রানেে েইুে এইচএে এ কুইে হাই সু্কে সমো 

   

15 অলটাবর, 2018 নবলকে 5:00 কক্ষ 182 

নবলকে 5:30 এ কযালফটানরয়া  
প্যালরন্ট অযালোনেলয়েি/টাইলটে I প্যালরন্ট নমটিং  
এেআইনে এইচএে কলেজ সফয়ার 

মানকগ ং নপ্নরয়ড 1 ইন্ডে 

   

16 অলটাবর, 2018 

 

19 অলটাবর, 2018 

 

26 অলটাবর, 2018 

 
 

েকাে 7: 30 – 8:30 রমু িং 109 
 

েকাে 7: 30 – 8:30 রমু িং 109 

মূেযায়িকাে 2 েরু ু

 
“নিনেপ্যালের োলর্থ সব্রকফাে” 

 
“নিনেপ্যালের োলর্থ সব্রকফাে” 

   

27 অলটাবর, 2018          েকাে 9:00 – দপু্ুর 1:00 ওলপ্ি হাউজ (েম্ভাবিাময় নেক্ষার্থীলদর জিয) 
 দপু্ুর 1:00 অনডলটানরয়ালম সমলোপ্নেটি (MET) অলপ্রা হাই সডনফলিেি (HD) োইি “ো ফযািচুল্লা 

সডে ওলযে” 

                                    

 LIC HSএর েুখবর 
েকু্রবার েকাে 7:8 সর্থলক 30:30 প্ গন্ত “ িং রলুম অিনুষ্ঠতবয 109নিনেপ্যালের োলর্থ সব্রকফাে” অিষু্ঠালি প্নরবারবগগআপ্নি ও আপ্িার েন্তাি , োদলর 
আমনিত।  আপ্িার প্িলন্দর নবষলয় আলোচিা করলত নিনেপ্যাে নিনিয়াি সেলেনিকালের োলর্থ োক্ষা ৎ করার এই েলু াগ গ্রহর্ করলত আপ্িালক স্বাগতম !

718 অিগু্রহ কলর আপ্িার উপ্নিনত নিনিত করার জিয প্যালরন্ট সকাঅনডগ লিটলরর োলর্থ-545- 7095এক্সলটিেিিম্বলর স াগাল াগ করুি 1855 বা 1854 । 


