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প্যালরন্ট নিউজলেটার 
মার্চ  / এনিে 2018 

St. John’s University NYGear Up 
প্রিয় মাতা/প্রিতা ও অপ্রিিাবকগণ, 

িযারেন্ট কপ্রিউটাে ট্রেপ্র িং ওয়াকক শিটি দ্রুত িপ্রেবতক  শীল 
প্রবরেে সারে আি ারক সিকৃ্ত োখাে ট্রেরে সহায়তাে 
জ য প্রিজাই  কো হরয়রে। আিপ্র  যপ্রি বাপ্রি, সু্কল অেবা 
কারজে জ য ট্রসগুরলা বযবহাে করে োরক  তাহরল 
কপ্রিউটাে সিপ্রকক ত জ্ঞা  কখর াই অিচপ্রলত হয়  া। 
আমো সকল মাতাপ্রিতারক আমারিে সারে ট্রযাগিার ে জ য 
উত্সাপ্রহত কপ্রে।  

ক্লাসমূহ সকাে 9 থেলক 12 প্র্চন্ত অফার করা হলে: 

কপ্রিউটাে িপ্রেপ্রচপ্রত (Introduction to Computers) 
(িাটক  1): মাচক  17, 2018  

কপ্রিউটাে িপ্রেপ্রচপ্রত (িাটক  2): মাচক  24, 2018  

কপ্রিউটাে িপ্রেপ্রচপ্রত (িাটক  3): এপ্রিল 14, 2018  

কপ্রিউটাে িপ্রেপ্রচপ্রত (িাটক  4): এপ্রিল 21, 2018  

কপ্রিউটাে িপ্রেপ্রচপ্রত (িাটক  5): এপ্রিল 28, 2018  

সমাি ী অ ষু্ঠা  ট্রম 5, 2018 

নিলনাক্ত থর্লকালিা একটি কাজ করার মাধ্যলম প্লূেচই 
নিেন্ধি করুি: 

1. GEAR UP অপ্রিস কে 178 এ অ মুপ্রতে প্রিিটি 
তুল ু এবিং জমা প্রি  

2. িূেণকৃত িেমটি ইরমইল করু  এই ঠিকা ায় 
sju.@gmail.com 

3. এই 718-990-2383  ম্বরে িূেণকৃত িেমটি 
িযাক্স করু  

4. প্র বন্ধর ে জ য 718-990-2531  ম্বরে কল 
করু  এবিং ইরিরন্টে প্রির  িূেণকৃত িেমটি সারে 
আ  ু 

5. িেরমে একটি েপ্রব ট্রটক্সট করু : 619-
GEARUP-2 

আি াে যপ্রি ট্রকার া িশ্ন বা উরেগ োরক তাহরল 
অ গু্রহিূবকক আমারিে সরে 718-990-2531  ম্বরে 
প্র িঃসরকারচ ট্রযাগারযাগ করু ৷ 

LICHS প্যালরন্ট থকা-অনডচ লিটরস 

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
ট্রটপ্রলরিা : (718) 545-7095 এক্সরট শ  1855 

Awatef Ibrahim (প্রেিাপ্রিক আেপ্রব বক্তা) 
AIbrahim3@schools.nyc.gov 
ট্রটপ্রলরিা : (718) 545-7095 এক্সরট শ  1854 
অবপ্রিত: কে 185 

ট্রসামবাে হরত শুক্রবাে সকাল 8:30 ট্রেরক প্রবরকল 4:30 
িযকন্ত (ট্রেে প্রবরশরি সময় িপ্রেবতক   হরত িারে) 

LICHS এ শুভ সংোদ: HUC 

 
সকল HUC প্রশোেীরক তাপ্রলকািুক্ত কো হরয়রে এবিং ক্লারস 
সিৃক্ত কো হরয়রে ট্রযটি তারিেরক তারিে আরটক ে মাধ্যরম 
সৃজ শীলতা এবিং ট্রমধ্া িকারশ সেম করে তুলরব: ড্রপ্রয়িং, 
ট্রিইপ্রন্টিং, প্রিজাই , ট্রকাোস, অরকক স্ট্রা, বযান্ড এবিং 
প্রেরয়টাে। AVID গ্রহণকােী HUC প্রশোেীরিে বাোই 
করু  (বযপ্রক্তগত প্র ধ্কােরণে মাধ্যরম অজক  ) যা তারিেরক 
িরয়াজ ীয় িেতাসমহূ িিার ে মাধ্যরম সহায়তা করে এবিং 
ট্রসটি করলজ ও ট্রিশা জীবর ে জ য তারিেরক িারলািারব 
িস্তুত করে।  অ  েযাক প্রসপ্র য়রেো ইন্টা কশীরি অিংশগ্রহণ 
করে যা করলজ ও ট্রিশা জীবর  িস্তুপ্রতে জ য তারিে 
আরো িেতাে উন্নয়  করে োরক। িেম মলূযায় কারল 
এককিারব অ কাে ট্রোরলে জ য আমারিে 170 জ  
প্রশোেী িুেস্কাে গ্রহণ করেরে এবিং িােরিক্ট 
অযারট রিরেে জ য 123 জ য প্রশোেী িুেস্কাে গ্রহণ 
করেরে। HUC এে কমী এবিং প্রশোেীরিে জ য 2017-
2018 হরলা একটি উরেজ ািণূক বেে। আমো একরে একটি 
চমত্কাে কপ্রমউপ্র টি ততপ্রেে জ য উন্মখু হরয় আপ্রে। 

আমালদর সালে মানসক PA সভাসমূলহ 
অংশগ্রহণ করুি 

িযারেন্ট অযারসাপ্রসরয়শ  ট্রবািক  ট্রকািাধ্যে এবিং ট্রেকপ্রিক িং 
ট্রসরক্রটাপ্রে িি িূেরণে জ য প্র বকাচর ে আরয়াজ  করেপ্রেল। 
অনভিন্দি জািাই Kashona Forrester থক থেজারার 
নহলসলে নিেচানর্ত হোর জিয এেং Shakera Robinson 
থক থরকনডচ ং থসলেটানর নহলসলে নিেচানর্ত হোর জিয! 

প্যালরন্ট অযালসানসলেশি থোলডচ র সালে প্নরনর্ত 
থহাি 

থিনসলডন্ট Mikki Ealey 
থসলেটানর Shakera Robinson 
থেজারার Kashona Forrester 

আসুি আপ্িার মতামত িকাশ করুি এেং PA থক 
িগনতশীে করুি! তানরখগুনে মলি রাখুি! 

PA সভাগুনে: 

মাচক  23, 2018 সন্ধযা 6:00 
এপ্রিল 25, 2018 সন্ধযা 6:00 
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মার্চ  এেং এনিে 2018 এর জরুনর থর্সে তানরখ মলি রাখলত হলে  

(সকে সভার তানরখ এেং সমে প্নরেতচ লর্াগয) 

তানরখ সমে এেং স্থাি কার্চেম 
মাচক  8, 2018 প্রবরকল 5:00 ট্রেরক োত 8:00 িযারেন্ট টিচাে ক িারেে 
মাচক  9, 2018 িিুুে 1:00 ট্রেরক প্রবরকল 3:00 িযারেন্ট টিচাে ক িারেে 
মাচক  9, 2018 মপ্র কিং কযারিরটপ্রেয়া  প্রসপ্র য়ে ট্রেকিাস্ট এবিং মাচক  মাইলরস্টা  (প্রবস্তাপ্রেত তরেযে 

জ য Mr. Smart এে কে 185 ট্রিখু )। 
মাচক  12, 2018 প্রবরকল 4:30 কে 109 SLT প্রমটিিং 
মাচক  19, 2018 প্রবরকল 6:00 িােরিক্ট উিপ্রিপ্রত এবিং অ াে ট্রোল অ ষু্ঠা  
মাচক  19-26, 2018  প্রমি-ট্রসপ্রমস্টারেে িেীোসমহূ 
মাচক  23, 2018 প্রবরকল 5:30 ট্রেরক োত 9:00 

িযকন্ত অপ্রিরটাপ্রেয়ারম 
PA সিা এবিং SING! িােিেমযাে 

মাচক  24, 2018 প্রবরকল 6:00 ট্রেরক োত 9:00 
িযকন্ত অপ্রিরটাপ্রেয়ারম 

SING! অযািংকে িােিেমযাে  

মাচক  29, 2018  বলুিগ বসু্ট ট্রি! 
মাচক  30 ট্রেরক  
এপ্রিল 6, 2018 

 বসন্তকালী  েুটি (সু্কে েন্ধ) 

এপ্রিল 9, 2018  সু্কল িু োয় খলুরব 
এপ্রিল 12, 2018  মাপ্রকক িং প্রিপ্রেয়ি 3 ইন্ডস 
এপ্রিল 13, 2018  মাপ্রকক িং প্রিপ্রেয়ি 4 প্রবরগই স 
এপ্রিল 16, 2018 প্রবরকল 4:30 কে 109 SLT প্রমটিিং 
এপ্রিল 20, 2018  মাপ্রকক িং প্রিপ্রেয়ি 3 প্রেরিাটক  কািক  ও প্ররিং ট্রিাগ্রাম 

প্রিপ্রস্ট্রপ্রবউশ  
এপ্রিল 25, 2018 সন্ধযা 6:00 TBD PA সিা ও ট্রসো অগ্রগপ্রত উিযাি  
এপ্রিল 27, 2018 সকাল 10:43 ট্রেরক িিুুে 

2:49 
কে 182 

প্রসপ্র য়ে ইরিন্ট: ব্লুম ইনু্ট সাকরসস (প্রবস্তাপ্রেত তরেযে জ য 
Mr. Smart এে কে 185 ট্রিখু )। 

এপ্রিল 28, 2018 িিুুে 1:00 অপ্রিরটাপ্রেয়ারম  MET অরিো HD সোসপ্রে “ট্রসপ্রিপ্রলয় ” 
 
কলেজ অনফস নসনিের কণচার 
ট্রযরকার া িশ্ন কেরত অ ুগ্রহ করে 
ট্রযাগারযাগ করু :  

Ms. Christodoulou 
PChristodoulou@schools.nyc.gov  

অেবা 

Ms. Jeoung 
SJeoung@schools.nyc.gov  

কে 385D 
ট্রটপ্রলরিা : 718-545-7095 এক্সরট শ  
3854 

ইয়ােবুক প্রি হরলা $90 এবিং গ্রযাজরুয়শর ে বরকয়া $70। ট্রিপ্রেরত িিার ে প্রি 
এিারত এপ্রিরলে মরধ্য উিয়ই িপ্রেরশাধ্ করু । প্রসপ্র য়েরিেরক কে 185 হরত িেম 
সিংগ্রহ করে িূেণ কেরত হরব এবিং প্রিতামাতা/অপ্রিিাবরকে স্বােে প্র রত হরব এবিং 
 গি িিার ে সময় জমা প্রিরত হরব বা Mr. Smart ট্রক মাপ্র  অিক াে কেরত হরব। 
সকল প্রসপ্র য়েরিে কাযকক্ররম অিংশগ্রহরণে জ য একজ  প্রসপ্র য়রেে ট্রযাগারযাগ ঠিকা া 
অবশযই িাইরল োকরত হরব।  
নসনিেরলদর কার্চেলম অংশগ্রহলণর জিয শতচ ােেী: 

 অপ্রিপ্রসয়াল প্রসপ্র য়ে 
 65 ট্রিরয় সকল ক্লাস অপ্রতক্রম কেরে  
 90% উিপ্রিপ্রত বেরেে শুরু ট্রেরক আজরকে প্রি  িযকন্ত 
 ট্রকার া িী  ট্রেকিক  ট্র ই 

Ms. Smart 
কে 185, 718-545-7095 এক্সরট শ  1851  
ইরমইল: ASmart@schools.nyc.gov 

Ms. DeStefano 
কে 185, 718-545-7095 এক্সরট শ  1852  
ইরমইল: WDestefano@schools.nyc.gov 

Mr. Voutsas 
ইরমইল: SVoutsa@schools.nyc.gov 

প্র উ ইয়কক প্রসটি প্রশো প্রবিাগ 
Long Island City High School 
Vivian P. Selenikas, প্রিপ্রেিযাল 

14-30 Broadway, Long Island City, NY 11106   (718) 545-7095   িযাক্স: (718) 545-2980 
longislandcityhs.schoolwires.net 
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