
 

নিউজলেটার   1 
T&I-29082 (Bengali/Bangla) 

প্যালরন্ট নিউজলেটার 
মার্চ/এনিে 2019 

LIC HS -এ কনিউটার ট্রেনিিং 
নিয় নপ্তামাতা ও অনিিাবক, 
ট্রেন্ট জন্স ইউনিিানেচনটর NYGEAR UP ট্রিাগ্রালমর উপ্স্থাপ্িায় 
LIC HS নপ্তামাতালের কনিউটার ট্রেনিিং কমচশাো অফার 
করলব। এই কমচশাো ততরী করা হলয়লে প্নরবারলের 
কনিউটালরর নবনিন্ন এনিলকশি এবিং কলেজ িস্তুনতলত 
েহায়তা করলত। আমরা 10 এবিং 11 ট্রগ্রলের নশক্ষার্চীর 
নপ্তামাতা/অনিিাবকলের LIC HS -এর এই র্মৎকার েুল ালে 
অিংশগ্রহলের জিয উৎোনহত করনে।  
LIC HS নপ্তামাতালের কনিউটার ট্রেনিিং কমচশাোর ট্রেশি 
অফার করলব 10 am ট্রর্লক 1 pm প্ চন্তঃ 

ির্ম ট্রেশি 
16 মার্চ, 2019                                                         

ওিারনিউ অি কনিউটার ট্রবনেক এন্ড মাইলরােফট অনফে 
23 মার্চ, 2019                                                          

সু্টলেন্ট/প্যালরন্ট ট্ররজুযলময ট্রেলিেপ্লমন্ট     
30 মার্চ, 2019                                              

কলেজ/স্কোরশীপ্ োর্চ এন্ড FAFSA ওিারনিউ (েমাপ্িী 
অিুষ্ঠাি)  

 
 
 

 
নিতীয় ট্রেশি 
6 এনিে, 2019                                                         

ওিারনিউ অি কনিউটার ট্রবনেক এন্ড মাইলরােফট অনফে                                                                  
13 এনিে, 2019                                                          

সু্টলেন্ট/প্যালরন্ট ট্ররজুযলময ট্রেলিেপ্লমন্ট                                                            
4 ট্রম, 2019                                              

কলেজ/স্কোরশীপ্ োর্চ এন্ড FAFSA ওিারনিউ (েমাপ্িী 
অিুষ্ঠাি)                                                           

প্যালরন্ট ট্রকাঅনেচলিটলরর োলর্ ট্র াোল াে কলর নপ্তামাতালের 
কনিউটার ট্রেনিিং কমচশাোয় ট্ররনজস্টার করুিঃ 
 
মানরয়া কািলর্নম (Maria Cancemi) 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
ট্রফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিশি 1855 
 
আওয়ালতফ ইব্রানহম (Awatef Ibrahim) (নিিানিক 
আরনবিািী) 
AIbrahim3@schools.nyc.gov 
ট্রফাি: (718) 545-7095 এক্সলটিশি 1854 
অবস্থাি: রুম 185 
ট্রোমবার ট্রর্লক শুরবার েকাে 8:00 am – 4:00 pm 
(েময়েূনর্ প্নরবতচীত হলত প্ালর) 

নেনিয়র কিচার 
নিয় নেনিয়র ক্লাে এবিং প্নরবারবেচ,  
নবশ্বাে হয় এটা আপ্িালের হাই সু্কলের নেনিয়র ইয়ার? আমরা 
েবাই এই মূহুতচনটর জিয একোলর্ কাজ কলরনে। আপ্িালের 
নেনিয়র অযাকনটনিনটগুলো উপ্লিাে করার এখিই েময়। অিুগ্রহ 
কলর ট্রজলি রাখুি, এই নেনিয়র অযাকনটনিনটগুলোলত অিংশগ্রহে 
করলত আপ্িালক অবশযই নকেু নিনেচষ্ট মািেণ্ড পূ্লরা করলত হলব।  
 নেনিয়র অযাকনটনিনটলত অিংশগ্রহলের শতচ 

 অনফনশয়াে নেনিয়র 
 েব ক্লাে 65 িাম্বার ট্রপ্লয় প্াশ করলত হলব 
 এপ্ চন্ত এবেলরর উপ্নস্থনত 90%  
 েীলির ট্ররকলেচ িাম ট্রিই 

অিুগ্রহ কলর আলরা তলর্যর জিয এবিং নেনিয়রলের র্াো ও 
অযাকনটনিনটর ট্রপ্লমন্ট েিলকচ জািলত নেনিয়র অযাকনটনিনট 
কিোক্ট ট্রেখুি (নেনিয়রলের র্াো ট্রেয়ার ট্রশি তানরখ হলে 30 
মার্চ)। ট্র েব নজনিলের িনত উনু্মখ হওয়া  ায়...  নেনিয়রলের 
উদৃ্ধনত (quote) জমালেয়া এবিং মানেক নেনিয়র নিনরট ট্রে।  
নেনিয়র অযােিাইজার                          
নম. স্মাটচ                                                                          
রুম 178, 718-545-7095 এক্সলটিশি 1780                             
ইলমইে: ASmart@schools.nyc.gov    
ইয়ারবুক অযােিাইজার                                                                
নমজ নেলস্টফালিা (Ms. DeStefano)                                                                 
রুম 185, 718-545-7095 এক্সলটিশি 1852                             
ইলমইে: WDestefano@schools.nyc.gov   

প্যালরন্ট অযালোনেলয়শি ট্রবােচ 
ট্রিনেলেন্ট  োলকরা রনবিেি (Shakera Robinson)               
ট্রেজারার         কযালোিা ফলরস্টার (Kashona Forrester)             
ট্রেলরটানর        োরউইি আয়াবাকা (Darwin Ayabaca)         

মানেক PA নমনটিং-এ আমালের োলর্ ট্র াে নেি              
তানরখনট নেলখ রাখুি!                                                    

11 মার্চ, 2019 েময় 5:30 pm রুম 182                        
প্যালরন্ট ওয়াকচশপ্:                      

“ট্রহের্ এন্ড নফনজকযাে এেুলকশি নরলকায়ালমচন্ট ওিারনিউ” 
উপ্স্থানপ্ত হলব AP নম. এলেে (Mr. Engel) -এর িারা                                                                                   

এবিং                                                                                    
“ই-নেোলরট নবপ্েজিক নেকগুলো েিলকচ একনট প্যালরন্ট োইে”  

উপ্স্থানপ্ত হলব নম. োিলর্জ (Mr. Sanchez) -এর িারা                                                                                                   
 
 

8 এনিে, 2019 েময় 5:30 pm রুম 182                        
“ফযানমনে ট্রপ্ইন্ট িাইট”                                               

নপ্তামাতা কমচশাো উপ্স্থানপ্ত হলব enACT -এর িারা 
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মার্চ এবিং এনিে 2019 -এর মলি রাখার জিয জরুরী তানরখগুলো 
(েব নমনটিংলয়র তানরখ এবিং েময় প্নরবতচি ট্র ােয।) 

তানরখ েময় ও স্থাি অযাকনটনিনট 
2 মার্চ, 2019 1 pm অনেলটানরয়াম MET অলপ্রা HD োইি “La Fille du Regiment” 
7 মার্চ, 2019 5:00 pm – 8:00 pm প্যালরন্ট নটর্ার কিফালরন্স  
8 মার্চ, 2019 1:00 pm – 3:00 pm প্যালরন্ট নটর্ার কিফালরন্স  
11 মার্চ, 2019 5:30 pm  রুম 182 প্যালরন্ট অযালোনেলয়শি নমনটিং  

“ট্রহের্ এন্ড নফনজকযাে এেুলকশি নরলকায়ালমচন্ট ওিারনিউ” এবিং “ই-
নেোলরট নবপ্েজিক নেকগুলো েিলকচ একনট প্যালরন্ট োইে”  
নপ্তামাতালের কমচশাো 

15 মার্চ, 2019 
 
 

7:30 am – 8:30 am রুম 182 নিনন্সপ্যালের োলর্ ট্রব্রকফাস্ট  
  
মানকচিং নপ্নরয়ে 4 ট্রশি 

16 মার্চ, 2019 10 am – 1 pm 
 
 

4 pm – 9 pm 

“ওিারনিউ অি কনিউটার ট্রবনেক এন্ড মাইলরােফট অনফে” 
নপ্তামাতালের কমচশাো 
 
োনবচয়াি ট্রোকিৃতয কিোটচ 

18 মার্চ, 2019 4:30 pm  রুম 109 SLT নমনটিং 
 
মানকচিং নপ্নরয়ে 5 শুরু 

22 মার্চ, 2019 7:30 am – 8:30 am রুম 182 নিনন্সপ্যালের োলর্ ট্রব্রকফাস্ট 
23 মার্চ, 2019 10 am – 1 pm “সু্টলেন্ট/প্যালরন্ট ট্ররজুযলময ট্রেলিেপ্লমন্ট” নপ্তামাতালের কমচশাো 
27 মার্চ, 2019  PSAT/SAT সু্কে নেবে 
29 মার্চ, 2019 7:30 am – 8:30 am রুম 182 

 
5:00 pm – 8:00 pm  অনেলটানরয়াম 

নিনন্সপ্যালের োলর্ ট্রব্রকফাস্ট 
 
টযালেন্ট ট্রশা 

30 মার্চ, 2019 10 am – 1 pm “কলেজ/স্কোরশীপ্ োর্চ এন্ড FAFSA ওিারনিউ” নপ্তামাতালের 
কমচশাো (েমাপ্িী অিুষ্ঠাি) 

5 এনিে, 2019 7:30 am – 8:30 am রুম 182 নিনন্সপ্যালের োলর্ ট্রব্রকফাস্ট  
6 এনিে, 2019 10 am – 1 pm 

 
 

1 pm অনেলটানরয়াম 

“ওিারনিউ অি কনিউটার ট্রবনেক এন্ড মাইলরােফট অনফে” 
নপ্তামাতালের কমচশাো 
 
MET অলপ্রা HD োইি “Samson & Delilah” 

8 এপ্রিল, 2019 
 

8 এপ্রিল, 2019 

4:30 pm Room 109 

 

5:30 pm  Room 182 

SLT প্রিটিং 
 

প্যারেন্ট অ্যারিাসিরেশন সিটিং                                                
“ফ্যাপ্রিপ্রল পেইন্ট নাইট” উেস্থাপ্রেত হবে enACT -এর দ্বারা 

 
12 এনিে, 2019 

 
7:30 am – 8:30 am রুম 182 

 
নিনন্সপ্যালের োলর্ ট্রব্রকফাস্ট েমাপ্িী 

13 এনিে, 2019 10 AM – 1 PM “সু্টলেন্ট/প্যালরন্ট ট্ররজুযলময ট্রেলিেপ্লমন্ট” নপ্তামাতালের কমচশাো 
19-26 এনিে, 2019  বেলন্তর েুনট (সু্কে বন্ধ) 

29 এনিে, 2019  সু্কে পু্িরায় খুেলব  
 

New York City Department of Education 
Long Island City High School 
Vivian P. Selenikas, Principal 

14-30 Broadway, Long Island City, NY 11106 
(718) 545-7095   Fax: (718) 545-2980 

 


