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প্যালরন্ট নিউজলেটার 

মে/জনু 2018

 

সিসনয়র কর্ণার                                       

 সিসনয়র কার্ণক্রমে অংশগ্রহর্ করমে প্রময়াজনীয়: 

 অনিনিযাে নিনিযর 

 65 পপ্লয িকে পেনি প্াশ 

 90% উপ্নিনি বছলরর শুরু পেলক আজলকর নিি প্র্যন্ত 

 পকালিা ডীি পরকডয  পিই 

প্রে: জিু 7, 2018 িময িন্ধ্যা 7:30                                 

স্থান: প্ালকয র গ্যাোনরলি                               

 সিে: ছদ্মলবশ ধারি  

গ্রাজমুয়শন সরহামিণল অযান্ড সিসনয়র সিকসনক:                 

জিু 25, 2018 িময িকাে 9                                    

গ্রাজমুয়শন: জিু 26, 2018 িময িন্ধ্যা 6:30                                স্থান: 

কুইন্স কলেজ পকালেি অনডলটানরযাম  

সিসনয়র অযাডভাইজর Mr. Smart                                 

িাি: কক্ষ 185                                              

পটনেলিাি 718-545-7095 এক্সলটিশি 1851                            ইলমইে: 

ASmart@schools.nyc.gov    

ইয়ারবুক অযাডভাইজর: Ms. DeStefano                      

িাি: কক্ষ 185                                             পটনেলিাি 718-545-7095 

এক্সলটিশি 1852                            ইলমইে: 

WDeStefano@schools.nyc.gov  

LICHS িযামরন্ট মকা-অসডণ মনটরগর্ 

সরমজন্টি সপ্রমির জনয শসনবামরর                                     

 টিউটসরং উিলভয!                                                                      

 পম এবং জলুির শনিবারগুনেলি িকাে 9-িপু্ুর 12                                               

নবস্তানরি িলেযর জিয টিউটনরং িমযিূনি পিখুি। 

প্যালরন্ট/অনিিাবক, আপ্িার িন্তািলক মে 12, 2018 িানরলখ টিউটনরং এর 

জিয নিলয আিুি এবং নিরাপ্ত্তা ও িুরক্ষা অযানিিলটন্ট নিনন্সপ্যাে Mr. Politis 

এর িালে িকাল 9- দিুরু 12 এর মলধয প্যালরন্ট ওযাকয শলপ্র জিয িাক্ষাৎ 

করুি: “আমালির সু্কেগুনেলি নিরাপ্ত্তা ও িুরক্ষা এবং িাইবার বনুেং।” 

ওযাকয শলপ্র িংনক্ষপ্ত নববরি: িাধারি িনিনিযা িলটাকে: জরুনর প্নরনিনিলি 

আমরা পর্িালব িনিনিযা জািাই। িাইবারবনুেং:  নশশু ও নকলশার-নকলশারীলির 

িনি িিয কিা নিহ্ন। নপ্িামািালির পর্টি জািা িলযাজি। 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

পটনেলিাি: (718) 545-7095 এক্সলটিশি 1855 

Awatef Ibrahim (নিিানিক আরনব বক্তা) 
AIbrahim3@schools.nyc.gov 

পটনেলিাি: (718) 545-7095 এক্সলটিশি 1854 

অবিাি: রুম 185 

পিামবার পেলক শুিবার িকাে 8:00 - নবলকে 4:30 

(পক্ষত্র নবলশলি িময প্নরবিয ি হলি প্ালর) 

নিউ ইযকয  নিটি নশক্ষা নবিাগ্ 

Long Island City High School Vivian P. Selenikas, নিনন্সপ্যাে                                                                                                          

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106                                                                                                                            

(718) 545-7095   িযাক্স: (718) 545-2980 

longislandcityhs.schoolwires.net 

 
 

 
 

 
ভামলা খবর LICHS: CUL এ                                  

আমালির রন্ধ্ি নশলের নশক্ষােীলিরলক অনিিন্দি র্ারা রন্ধ্ি নশে 
কমযিূনির রন্ধ্ি িনিলর্ানগ্িার মাধযলম কমযজীবলি িনিলর্ানগ্িা কলরলছ 
https://ccapinc.org/ স্কোরনশলপ্র জিয রন্ধ্ি 
িনিলর্ানগ্িা।  নশক্ষােীলিরলক নবনিন্ন ধরলির ছুনি িক্ষিার প্াশাপ্ানশ 
শিা এবং পবে নপ্প্ালরর িাোি এবং এক ঘণ্টার িনিলর্ানগ্িায 
Monroe College এ পেঞ্চ অমলেট তিনর করলি হলযনছে।  িনিলর্ানগ্িাটি 
িইু অংলশর নিনরলজর, পর্ িকে নশক্ষােী িিাকালর িইুবার িুনিম প্ুলেট 
িিার এলিক প্নমি ছািু (নশকারীর নিলকলি প্নরিি হলযলছ, িলটট 
প্লটলটা) এবং একটি পডজাটয  নডশ, নিম পপ্টিিাযালরর (পপ্নি নিম) এর 
িলবযাচ্চ িক অ িলকালেট (িলকালেট িক) এর িালে নিপ্ি িুনিি (িইুট 
নিপ্ি) তিনর করলি নগ্লযনছে।  LICHS এর নশক্ষােীরা নিলির 
প্ুরস্কারগুনে গ্রহি কলরনছে:                                                                                      

Cristian Ochoa – Elizabeth Alston স্কলারসশি - $6,000                                                                  

Jaycee Fernandez – Dr. Patricia S. Bartholomew স্কলারসশি - 
$5,000                                                     

Daniel Flowers – Lilli Lynton স্কলারসশি - $5,000                                                                           

Yi Jing Cheng – Johnson ও Wales এর 4 বছমরর িরূ্ণ স্কলারসশি- 

$128,364                                      

Wendy Molina (জসুনয়র কসিটিটর) েনসর বুটকযাি স্কলারসশি (4 

সদমনর হস্ত রন্ধন মকািণ) 

Laura Parker                                                              

 নকউনেিানর ইন্সট্রাক্টর                                                       
ওযাকয  পবিড োনিযং পকা-অনডয লিটর 

িযামরন্ট অযামিাসিময়শন এসিসকউটিভ মবাডণ                      
মপ্রসিমডন্ট   Mikki Ealey                       

মিমক্রটাসর                Shakera Robinson             

মেজারার                             Kashona Forrester                       

PA ইমেইল:  Licpaboard@gmail.com 

আোমদর িামি োসিক PA সেটিংময় অংশগ্রহর্ করুন                

োই আিনার কণ্ঠমক বসলষ্ঠ কমর েুলুন এবং PA STRONG রাখুন! 

োসরখগুসল েমন রাখুন! 

মে 31, 2018 িেয় সবমকল 5:30 

PA নসেমনশন এবং সরং কনিাটণ                                                                      
মর্ িকল িযামরন্ট PA িভামে মর্াগদান কমর িামকন োমদরমক সরং 

কনিামটণ  অসগ্রে আিন প্রদান করা হমব! 

জনু 18, 2018 িেয় িন্ধযা 6:00 

PA সনবণাচন                                                                

িযামরন্ট অযাসপ্রসিময়শন মড: enACT এর িসরমবশনায় োইন্ডফুলমনি 

অযান্ড োনসজশন িযামরন্ট ওয়াকণ শি। িযামরন্ট অযাসপ্রসিময়শন 

উিহারগুসল উিলভয (আমগ আিমল আমগ িামবন সভসিমে)।

mailto:ASmart@schools.nyc.gov
mailto:WDeStefano@schools.nyc.gov
mailto:MCancemi2@schools.nyc.gov
mailto:AIbrahim3@schools.nyc.gov
http://longislandcityhs.schoolwires.net/
https://ccapinc.org/
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মে ও জনু 2018 এর েমন রাখার েে গুরুত্বিরূ্ণ োসরখগুসল 

(িকল সেটিংময়র োসরখ এবং িেয় িসরবেণ নমর্াগয) 
 

োসরখ িেয় এবং স্থান কেণকাণ্ড 

পম 2, 2018 িকাে 9 - িপু্ুর 12 কক্ষ 109 AWE পেকলহাোলরর পেকিাে 
পম 5, 2018 িকাে 9 - িপু্ুর 12  কক্ষ 430 St. John’s University প্যালরন্ট ওযাকয শপ্: কনিউটার পলানিং অিষু্ঠালির িালে 

প্নরিয  

পম 7, 2018 নবলকে 4:30 - িন্ধ্যা 6:00 কযালিলটনরযা  পজলন্টেমযাি বেুডগ্ বটুিক (নবস্তানরি জািার জিয অঞ্চে 126 পিখুি) 

পম 7, 2018 নবলকে 4:00 কক্ষ 109 SLT নমটিং 
পম 7-18, 2018  AP প্রীক্ষা  
পম 11, 2018 নবলকে 5 – রাি 8:00 কযালিলটনরযা নরং নলং ডযান্স (নবস্তানরি িলেযর জিয Mr. Voutsas  এর িালে কক্ষ 

321 এ িাক্ষাৎ করুি)। 
পম 12, 2018 িকাে 9 - িপু্ুর 12 (TBD)  প্যালরন্ট ওযাকয শপ্: AP1 Mr. Politis এর প্নরলবশিায “আমালির সু্কেগুনেলি 

নিরাপ্ত্তা ও িুরক্ষা এবং িাইবার বনুেং” 

পম 14, 2018 নবলকে 4:30 - িন্ধ্যা 6:00 কযালিলটনরযা পেনডি বেুডগ্ বটুিক (নবস্তানরি জািার জিয পজাি 126 পিখুি) 

পম 21, 2018 নবলকে 4:30 - িন্ধ্যা 6:00 কযালিলটনরযা ইিনিং অযার বেুডগ্ বটুিক (নবস্তানরি জািার জিয পজাি 126 পিখুি) 

পম 22, 2018 িকাে 9 এ প্যালরন্ট পিশি (TBD) 

িকাে 10 এ কনমউনিটি ইলিন্ট 

কনমউনিটি সু্কে পেকিাে (নবস্তানরি জািার জিয পজাি 126 পিখুি) 

পম 22, 2018 নবলকে 5- রাি 9 অনডলটানরযাম Ms. Rude এর ডযান্স পশা  
পম 23, 2018 নবলকে 3:40 - নবলকে 4:30 কক্ষ 182 ইযারবকু: িযাশি পড (প্ুরস্কালরর উপ্র িবার িনৃি!) 

পম 25, 2018 নবলকে 4 - িন্ধ্যা 6:00 অনডলটানরযাম  পটলেন্ট পশা অযান্ড পমন্টাে পহেে অযাওযারলিি পড 
পম 28, 2018  পমলমানরযাে পড (সু্কে বন্ধ্) 

পম 29, 2018 নবলকে 4:30 নিে  িযাকানি বিাম নশক্ষােী িিটবে পগ্ম 

পম 30, 2018 িন্ধ্যা 6:30 - রাি 9:00 অনডলটানরযালম নরং কিিাটয !  
পম 31, 2018 নবলকে 5:30 - রাি 9:00 অনডলটানরযালম  PA সেটিং নসেমনশন এবং সরং কনিাটণ !   মর্ িকল সিোোো PA 

িভামে মর্াগদান কমর িামকন োমদরমক সরং কনিণামট অসগ্রে আিন 

প্রদান করা হমব! 

জিু 4, 2018 নবলকে 4:30 কক্ষ 109 SLT নমটিং 
জিু 4, 2018 নবলকে 4:30 - িন্ধ্যা 6:00 কযালিলটনরযা ইিনিং অযার বেুডগ্ বটুিক (নবস্তানরি জািার জিয পজাি 126 পিখুি) 

জিু 4, 2018 নবলকে 5 – রাি 8:00 অনডলটানরযালম  নিনিযর অযাওযাডয   
জিু 4-8, 2018  িূিান্ত প্রীক্ষা 
জিু 6, 2018   বেুডগ্ বেু! 

জিু 7, 2018 িন্ধ্যা 7:30 এ প্ালকয র গ্যাোনরলি িম (নবস্তানরি িলেযর জিয Mr. Smart এর িালে পিখা করুি) িযালন্সেরি পড 

(নশক্ষােীরা সু্কলে উপ্নিি হলব িা) 
জিু 11, 2018  মানকয ং নপ্নরযড 4 িমানপ্ত, িূিান্ত প্রীক্ষা ও পমক-আপ্  

জিু 15, 2018  ঈি আে নিির (সু্কে বন্ধ্) 

জিু 18, 2018 িন্ধ্যা 6:00 রুম 182 
PA সেটিং সনবণাচন এবং িযামরন্ট অযাসপ্রসিময়শন: enACT এর 

িসরমবশনায় োইন্ডফুলমনি অযান্ড োনসজশন িযামরন্ট ওয়াকণ শি এবং 
িযামরন্ট অযাসপ্রসিময়শন উিহারগুসল উিলভয (আমগ আিমল আমগ 

িামবন সভসিমে)। 

জিু 22, 2018  নরলজন্ট পরটিং পড 

জিু 25, 2018 িকাে 9:00  গ্রাজলুযশি নরহালিযে অযান্ড নিনিযর নপ্কনিক  

(সু্কে পিশলি উপ্নিনি বাধযিামেূক)                                                     

জিু 26, 2018  সু্কলের পশি নিি: মানকয ং নপ্নরযড 4 ও িামার পিাগ্রাম নডনিনবউশি 

জিু 26, 2018 িন্ধ্যা 6:30 কুইন্স কলেজ পকালেি অনডলটানরযাম এ LICHS গ্রাজলুযশি  

জিু 28, 2018 িকাে 9:00  নডললামা নডনিনবউশি 

 

সরমজন্টি িরীক্ষার িেয়িূসচ 

 

6/5/18 6/12/18 6/13/18 6/14/18 6/18/18 6/19/18 6/20/18 6/21/18 

িকাে 8:15  

পলাবাে নহনি ও 

নজওগ্রানি  

িকাে 8:15 

ইংনেশ 

েযাঙ্গলুযজ 

আটয ি 

 

িকাে 8:15 

US নহনি অযান্ড 

গ্িিযলমন্ট  

িকাে 8:15 

আেয িালযন্স 

 

িকাে 8:15 

RCT মযাে 

িকাে 8:15 

নজওমযানট্র  

িকাে 8:15 

পকনমনি 

RCT পলাবাে 

োনডজ 

িকাে 8:15 

RCT নরনডং  

 িপু্ুর 1:15 

অযােলজো I  
 

িপু্ুর 1:15 

নেনিং 
এিিাযরিলমন্ট 

িপু্ুর 1:15 

অযােলজো II 
িপু্ুর 1:15 

RCT U.S. নহনি 

LOTE 

িপু্ুর 1:15 

নিনজক্স   

িপু্ুর 1:15 

RCT রাইটিং  
িপু্ুর 1:15 

RCT িালযন্স 


