
 

নিউজলেটার 1 

T&I-27106 (Bengali) 

মাতা/পিতার জন্য পন্উজলেটার 

জািুয়ানর/ফেব্রুয়ানর 2018 

 

য াগাল াগ রক্ষা করা  

নিয় মাতা/নিতা ও অনিিাবকগণ, 

আমরা আিিালক আিিার ফ াগাল ালগর তথ্যাবেী হােিাগাদ করার 

জিয উৎসানহত করলত চাই। সু্কলের জিয খুবই গুরুত্বিূণণ বযািার হলো 

আিিার ফোি িম্বর বা ঠিকািার ফকালিা িনরবতণ ি হলে ফসসম্পলকণ  

অবগত থ্াকা। সু্কলের ফকালিা কা ণক্রম বা নিশুলদর অগ্রগনতর বযািালর 

অবনহত করার জিয সু্কে মাতা/নিতার সালথ্ তাৎক্ষনণকিালব 

ফ াগাল ালগর কলর। এছাড়াও, ফকালিা জরুনর অবস্থার ফক্ষলে সু্কে কার 

সালথ্ ফ াগাল াগ করলত হলব ফস বযািালর অবগত থ্াকার জিয তথ্যাবেী 

হােিাগাদ রাখা গুরুত্বিূণণ। নবনিন্ন িনথ্িে ফ মি গুরুত্বিূণণ নচঠিিে, 

জরুনর খবর, নিশুর নরলিাটণ  কার্ণ  ইতযানদ গ্রহণ করার ফক্ষলে হােিাগাদ 

ঠিকািা িদাি করা জরুনর। এই সকে হােিাগাদকরণ সম্পন্ন করার 

জিয আিনি কক্ষ িং 110 এ অযালটলেন্স অনেসার বরাবর আিিার 

তথ্যাবেী ফিরণ করলত িালরি। ফকালিা ঠিকািা হােিাগাদ করার জিয 

আিিালক অবিযই ঠিকািার িমাণ (ফ মি: িাড়াচুনি, বাসাবানড়র 

ইউটিনেটি নবে, কযাবে নবে, িাড়ার রনিদ ইতযানদ) িদাি করলত হলব। 
আলরা জািলত অিুগ্রহিূবণক অযালটলেন্স অনেলস ফ াগাল াগ করুি এই 

িম্বলর: 718-545-7095. এক্সলটিিি 1101.    

নসনিয়র নিক্ষাথ্ী কততণ ক নেনখত: Saray Cely 
 

আমালের সালে মাপসক PA সভাসমূলে য াগোন্ করুন্ 

 এই PA হলো সু্কেসমূলহ মাতা/নিতার সরাসনর সম্পতি হওয়ার 

জিয িাথ্নমক মাধ্যম। 

 সু্কলের PA ফত অংিগ্রহলণর জিয ফকালিা িূবণ-ফ াগযতা 

আবিযক িয়। 
 এই PA হলো একটি অসাধ্ারণ উিায়  ার মাধ্যলম নিতামাতা/ 

অনিিাবকগণ তালদর সন্তািলদর িড়ালেখায় সম্পতি হলত 

িালরি, নবনিন্ন নচন্তা বা ধ্ারণা বযি করলত িালরি এবং 

তালদর সু্কে কনমউনিটিসমূলহ সম্পতি হলত িালরি। 

 মাতা/নিতার কমণিাোসমূহ ফথ্লক সুনবধ্া এবং মূেযবাি 

তথ্যানদ িাওয়ার জিয PA সিাসমূহ দারুণ একটি মাধ্যম। 

সুতরাাং আিন্ার মতামত জান্ান্ এবাং PA-যক 

শপিশােী রাখুন্! তাপরখগুপে মলন্ রাখুন্! 

PA সভাসমূে: জািুয়ানর 22, 2018 সন্ধ্যা 6:00 

  ফেব্রুয়ানর 12, 2018 সন্ধ্যা 6:00 

 

LICHS িযালরন্ট যকা-অপডি লন্টরগণ 
 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

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

অবস্থাি: কক্ষ 185 

ফটনেলোি: (718) 545-7095 এক্সলটিিি 1854 

ফসামবার হলত শুক্রবার সকাে 8:30 ফথ্লক নবলকে 4:30 ি ণন্ত 

(ফক্ষে নবলিলি সময় িনরবতণ ি হলত িালর) 

পশক্ষােী কণিার: LANG                                  
 

নসনিয়র নিক্ষাথ্ী কততণ ক নেনখত: Anna Steto 
 

িতুি সু্কে বিণ 2017-2018 আমালদর SLC-ফক খুব বযস্ত ফিলয়লছ এবং িচুর 

িনরমাণ িতুি ফিাগ্রালমর সূচিা করলছ এবং িুলরালিা ফিাগ্রামসমূলহর উন্নয়ি 

করলছ। উদাহরণস্বরূি, Global Informatics এর জিয Global Languages 

Academy িথ্ম বছলরর মত একটি CTE, Career Technical Education 

Program এর িনরকল্পিা করলত  ালে। এই বছলর অিয সব বছলরর মত আমরা 
PSAT ফর্ -ফত ফ টা এই বছলর আমালদর িথ্ম Bulldog Bash এবং MOSL এ 

অংিগ্রহণ করলত  ানে। MOSL এর িূণণরূি হলো Measures of Student 

Learning (নিক্ষাথ্ীলদর ফিখার িনরমাি) এবং নিক্ষাথ্ীরা কীিালব দক্ষতাসমূহ 

অজণ ি কলরলছ এবং এই সু্কে বছলর সাবেীেতা অজণ ি কলরলছ তার একটি মূেযায়ি। 
PSAT নদবলস 9 ফগ্রলর্র নিক্ষাথ্ীগণ ইংলরনজ ও গনণলতর জিয বানিণক মূেযায়লির 

সূচিা গ্রহণ কলরনছে। 10, 11 এবং 12 ফগ্রলর্র নিক্ষাথ্ীগণ অলটাবর মালস ক্লালস 

বানিণক মূেযায়লির সূচিা গ্রহণ কলরনছে। নিক্ষকগণ এই সকে মূেযায়ি গ্রহণ কলর 

ফসই সকে দক্ষতাবেীর উির নিলদণিিায় মলিানিলবি করার জিয ফ গুলো 
নিক্ষাথ্ীলদর িলয়াজি হলব কমি ফকার সমনিত কা ণাবেীর উির দক্ষতা ও 

সাবেীেতা অজণ লির জিয। সু্কে বলিণ নিক্ষাথ্ীগণ একই ধ্রলির একটি মূেযায়লি 

অংিগ্রহণ করলব এবং তারির বছলরর ফিলি তালদর সারা বছলরর দক্ষতার 

উন্নয়লির িনরমাি করার জিয মূেযায়লি অংিগ্রহণ করলব। আমালদর SLC একটি 

সেে িানরবানরক রাত উদ ািি কলরনছে এবং আমালদর অংনিদারীত্ব, আমালদর 

িাঠ্যক্রম এবং New York State Seal of Bi-literacy-এর িতণ াবেী সম্পলকণ  
িচুর িনরমাণ তথ্য িাগািানগ কলরনছে। এছাড়াও িনত বছলরর মতই আমরা 
আমালদর নিক্ষাথ্ীলদরলক তালদর োলের সমলয় এবং সু্কলের িলর নবনিন্ন সমলয় 

জািুয়ানরর নরলজন্টসমূলহর জিয িস্তুত করনছ। এটি একটি গুরুত্বিূণণ বছর এবং 
আমালদর এটা অবযাহতিালব নিনিত করলত হলব ফ  আমালদর নসনিয়র নিক্ষাথ্ীরা 
 থ্াসমলয় গ্রাজলুয়ট সম্পন্ন করলছ। 

 

িোলেির অিবযবোর প্রপতলরাধ, েস্তলক্ষি পবলশষজ্ঞ (SAPIS) 

 একটি িতুি বছর ও একটি িতুি সূচিার শুরু, চেুি অনধ্কাংি িতুি 

সূচিা শুরু কনর ফ গুলো আসন্ন বছলর সামলি আসলব।  অবযাহতিালব 

আিিার নিশুলক উৎসানহত করনছ অিয কালরা সালথ্ সমসযাসঙু্কে 

নবিয়াবেী, তারা সু্কলে ফ  সকে উলিলগর সমু্মখীি হলত িালর বা তালদর 

নিলজলদর সালথ্ ফমাকানবো করলছ ফসগুলো সমাধ্ালির নবিলয় কথ্া বোর 

জিয সক্ষম করা।  আিিার নিশুর একটি িালো িনবিযলতর নদলক 

মলিানিলবি করার এটাই উি ুি সময়।   

আিিার  নদ আিিার নিশুর ফকালিা ফিিা জাতীয় দ্রবয গ্রহণ সম্পনকণ ত 

নবিলয় ফকালিা সমসযা থ্ালক তাহলে আিিার ফ লকালিা িলের বযািালর 

আমালদর সালথ্ কথ্া বেলত নিধ্ালবাধ্ করলবি িা।  আিিার নিশুর মাদক 

বযবহার করা ফথ্লক মুি রাখলত িনতলরাধ্ই সলবণাত্তম উিায়।   

আমালদর সু্কলে নিলনাি জায়গাসমূলহ অবনস্থত:     

Ricardo Sanchez, কক্ষ 585F                                                                   

ফসাম ফথ্লক শুক্র সকাে 7:30 ফথ্লক নবলকে 3:00 ি ণন্ত                              
ফটনেলোি 718-545-7745 এক্সলটিিি 5856   

rsanchez21@schools.nyc.gov  

Raveenga Perera, কক্ষ 585G                                                               
ফসাম ফথ্লক শুক্র সকাে 8:30 ফথ্লক নবলকে 4:00 ি ণন্ত                            
ফটনেলোি 718-545-7745 এক্সলটিিি 5857 

rperera@schools.nyc.gov  

mailto:MCancemi2@schools.nyc.gov
mailto:AIbrahim3@schools.nyc.gov
mailto:rsanchez21@schools.nyc.gov
mailto:rperera@schools.nyc.gov


 

নিউজলেটার 2 

T&I-27106 (Bengali) 

2018-এর জানু্য়াপর ও যেব্রুয়াপর মালস মলন্ রাখার মত গুরুত্বিণূি তাপরখসমূে  

(সকে পমটাংলয়র তাপরখ ও সময় িপরবতি ন্ীয়।) 
তাপরখ সময় এবাং স্থান্ কা িক্রম 

জািুয়ানর 2, 2018  সু্কে িুিরায় খুেলব (পসপন্য়র ইয়ারবুক $90 Ms. Kenny এর সালে 

সাক্ষাত করুন্) 

জািুয়ানর 8, 2018 নবলকে 4:30 কক্ষ 109 SLT নমটিং 
জািুয়ানর 8-12, 2018  অধ্ণ-বানিণক মূেযায়ি  

জািুয়ানর 15, 2018  Dr. Martin Luther King Jr. (সু্কে বন্ধ) 

জািুয়ানর 16, 2018  অধ্ণ-বানিণক মূেযায়ি ফমক-আি 

জািুয়ানর 17, 2018 সকাে 10:00 কক্ষ 185 কনে অযাে কিিারলসিি িযালরন্ট ওয়াকণ িি  

আলয়াজক CCNY: “িরীক্ষার িলূবি েপুিন্তা” 

জািুয়ানর 19, 2018  মূেযায়িকাে 2 সমাপ্ত 

জািুয়ানর 22, 2018 সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ 201 ও 213 PA নমটিং অযাে িযালরন্ট ওয়াকণ িি: পিউিে িাে 102 “কীভালব 

আিন্ার পশশুর পশক্ষকলক ইলমইে করলত েলব” 

জািুয়ানর 22-25, 2018  নরলজন্টস সপ্তাহ (পবস্তাপরত তলেযর জন্য িরীক্ষার আমন্ত্রণিত্র 

যেখুন্) 

জািুয়ানর 29, 2018  মানকণ ং নিনরয়র্ 2 নরলিাটণ  কার্ণ  ও নরং ফিাগ্রাম নর্নিনবউিি 

জািুয়ানর 30, 2018  মানকণ ং নিনরয়র্ 3 নবলগইিস 

ফেব্রুয়ানর 5, 2018 নবলকে 4:30 কক্ষ 109 SLT নমটিং 
ফেব্রুয়ানর 10, 2018          দিুুর 1, অনর্টনরয়ালম MET Opera HD Live “Love Potion” 

ফেব্রুয়ানর 12, 2018 সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ 182 PA নমটিং অযাে িযালরন্ট ওয়াকণ িি আলয়াজক St. John’s University 

NYGEAR UP “Financial Aide” 

ফেব্রুয়ানর 13, 2018 সকাে 10:00 কক্ষ 185 কনে অযাে কিিারলসিি িযালরন্ট ওয়াকণ িি  

আলয়াজক িযালরন্টস ফকা-অনর্ণ লিটর: পিউিে িাে 102 “কীভালব 

আিন্ার পশশুর পশক্ষকলক ইলমইে করলত েলব” 

ফেব্রুয়ানর 14, 2018  নিনরট ফর্: ফেেিীি ফর্ 

ফেব্রুয়ানর 16-25, 2018  েুিার নিউ ইয়ার অযাে নমর্ইউন্টার ফরলসস (সু্কে ছুট) 

ফেব্রুয়ানর 26, 2018  সু্কে িুিরায় খুেলব 

পরলজন্ট িরীক্ষার সময়সূপি (অিুগ্রহ কলর ফরোলরন্স নহলসলব নেঙ্ক ফদখুি: http://www.p12.nysed.gov/assessment/schedules/2018/504hs-jan2018.pdf) 

1/22/18 1/23/18 1/24/18 1/25/18 

সকাে 8:15 

ইংনেি েযাঙ্গলুয়জ আটণ স  

 
 

RCT মযাথ্লমটিক্স  

সকাে 8:15 

RE ইি US নহনি অযাে গিিণলমন্ট 

 

নজওমযানি  

সকাে 8:15 

RE ইি ফলাবাে অযাে নজওমযানি 

 

নেনজকযাে ফসটিং/নেনজক্স*  
 

RCT ইি নরনর্ং* 

সকাে 8:15 

নেনজকযাে ফসটিং/আথ্ণ সালয়ন্স 

 

নেনজকযাে ফসটিং/ফকনমনি*  
 

RCT ইি ফলাবাে স্টানর্জ 

েিুরু 1:15 

নেনিং এিিায়রিলমন্ট 

 

RCT ইি US নহনি অযাে 

গিিণলমন্ট* 

েিুরু 1:15 

অযােলজব্রা I 
 

RCT ইি রাইটিং 

েিুরু 1:15 

অযােলজব্রা II 
 

RCT ইি সালয়ন্স 

ইউপন্েমি পমশন্ যডডোইন্স 

সকাে যবো 
িরীক্ষাসমূে - সকাে 10:00 

েিুরু 

িরীক্ষাসমূে - েিুরু 2:00 

আিন্ার পশশুর একালডপমক অগ্রগপত, উিপস্থপত ও আিরণ ন্জরোরী করার জন্য অন্ুগ্রেিবূিক পন্লির কমী য াগাল াগ 

বযবোর করুন্: LANG: গাইলডন্স কাউলন্সের: Ms. Orbegoso-Gomez এক্সলটিিি: 5483 কক্ষ 548C ইলমইে: 

COrbegoso@schools.nyc.gov যসাশযাে ওয়াকি ার: Ms. Assad এক্সলটিিি:  5485 কক্ষ 548B ইলমইে: Pyrameassad@schools.nyc.gov  

পবলেপবয়ারাে সালিাটি  টিার: Ms. DeLuca এক্সলটিিি: 5482 কক্ষ 548B ইলমইে: DDeLuca2@schools.nyc.gov  

CUL: গাইলডন্স কাউলন্সেরগণ: Ms. Berk এক্সলটিিি: 5855 কক্ষ 585E ইলমইে: HBerk2@schools.nyc.gov Ms. Sierra এক্সলটিিি: 5482 

কক্ষ 585B ইলমইে: MSierra2@schools.nyc.gov যসাশযাে ওয়াকি ার: Mr. Linton এক্সলটিিি: 5854 কক্ষ 585D ইলমইে: 

KLinton@schools.nyc.gov পবলেপবয়ারাে সালিাটি  টিার: Ms. Kritikos এক্সলটিিি: 5851 কক্ষ: 585A ইলমইে: JKritikos@schools.nyc.gov  

AWE: গাইলডন্স কাউলন্সেরগণ: Ms. Vergidis এক্সলটিিি: 2121 কক্ষ: 212A ইলমইে: MVergidis2@schools.nyc.gov Ms. Lenis 

এক্সলটিিি: 2122 কক্ষ 212B ইলমইে: ALenis2@schools.nyc.gov  যসাশযাে ওয়াকি ার: Ms. Sherman এক্সলটিিি: 2093 কক্ষ 209 ইলমইে: 

ASherman6@schools.nyc.gov পবলেপবয়ারাে সালিাটি  টিার: Mr. Errigo এক্সলটিিি: 2093 কক্ষ 209 ইলমইে: DErrigo@schools.nyc.gov 

HUC: গাইলডন্স কাউলন্সেরগণ: Ms. Acosta এক্সলটিিি: 1271 কক্ষ: 127A ইলমইে: LAcosta7@schools.nyc.gov Ms. Aguilar এক্সলটিিি: 

1274 কক্ষ 127C ইলমইে: CAguila2@schools.nyc.gov যসাশযাে ওয়াকি ার: Ms. Neznamy এক্সলটিিি: 1272 কক্ষ 127B ইলমইে: 

SNeznam@schools.nyc.gov পবলেপবয়ারাে সালিাটি  টিার: Ms. Ilyasova এক্সলটিিি: 1253 কক্ষ 125 ইলমইে: AIlyasova@schools.nyc.gov   

নিউ ইয়কণ  নসটি নিক্ষা নবিাগ 

Long Island City High School 
 Vivian P. Selenikas, নিনন্সিযাে  

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

longislandcityhs.schoolwires.net 
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