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 সু্কল বছর 2017-2018 

প্রিয় প্রিতামাতা ও অপ্রিিাবক, 

নতুন সু্কলবছরর লং আইলযান্ড প্রিটি হাই সু্কল, আগামী চার বছর আিনার িন্তারনর জনয বাপ্রি থেরক দরূরর বাপ্রিরত 

স্বাগতম। আমারদর নাম আওয়ারতফ ইব্রাপ্রহম ও মাপ্ররয়া কানরচপ্রম, আিনারদর িযাররন্ট থকাঅপ্রডি রনটর। আমরা সু্কল 

কমযুপ্রনটিরত প্রিতামাতারদর অন্তিুি ক্ত করার জনয এখারন ররয়প্রছ। লং আইলযান্ড প্রিটি হাই সু্কল আিনার থছরলরমরয়রদর 

জনয একটি চমৎকার সু্কল িপ্রররবশ, এর কমিচারীরা প্রশক্ষােীরদররক তারদর িম্পূর্ি অযাকারডপ্রমক িম্ভাবনা বাস্তবায়রন 

িাহায্য করার জনয প্রনরবপ্রদত ও িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ।  
   

িযাররন্ট থকাঅপ্রডি রনটর প্রহরশরব আমারদর িধান লক্ষয হরলা প্রশক্ষা বযবস্থায় প্রিতামাতারদর িংপ্রিষ্টতারক উত্িাপ্রহত 

করা। আিনার, একজন প্রিতামাতা বা অপ্রিিাবক প্রহরশরব,  সু্করল োকাকারল আিনার িন্তারনর প্রশক্ষা ও মঙ্গল প্রনরয় 

উৎকণ্ঠা, চাপ্রহদা ও িাবনার কো িকাশ করার অপ্রধকার ররয়রছ। আমরা আিনার িকল িরামশি ও আগ্ররহর 

প্রবষয়রক স্বাগত জানাই য্ারত আমরা প্রমপ্রলতিারব আমারদর িন্তানরক িফল হরত িাহায্য কররত িাপ্রর। অনাগত 

িাফলয লারি আিনার িন্তারনর প্রশক্ষায় আিনার িংপ্রিষ্টতা ও িহায়তা জরুপ্রর।  
   

মাপ্রিক িযাররন্ট অযারিাপ্রিরয়শন ববঠক, ওয়াকি শি, ইরমইল, থফান থমরিনজার কল, আমারদর সু্করলর ওরয়বিাইট 

longislandcityhs.schoolwires.net, এবং আমারদর িযাররন্ট প্রনউজরলটার য্া িপ্রত একমাি অন্তর ডাকরয্ারগ 

িাঠারনা হয়, প্রিতামাতা ও অপ্রিিাবকরদর অনষু্ঠান ও অযাকটিপ্রিটি িম্পরকি  অবপ্রহত রাখা হয়। আমারদর আররকটি 

অতযন্ত কায্িকর থয্াগারয্ারগর িদ্ধপ্রত হরে প্রিউিল িযাে। প্রিউিল িযাে হরে একটি ওরয়বিাইট য্া লং আইলযান্ড 

প্রিটি হাই সু্কল আিনারক আিনার িন্তারনর অগ্রগপ্রত অবপ্রহত করার জনয বযবহার করর। আিনার িন্তারনর থগ্রড, 

উিপ্রস্থপ্রত, জমা না থদওয়া কাজ, থটস্ট থস্কার থদখা এবং প্রশক্ষকরদর িারে থয্াগারয্াগ করার জনয আিপ্রন থয্রকান 

িমরয় লগ ইন কররত িাররন। আিনার ইউজার থনইম ও িািওয়াডি  লারি আমারদর িরঙ্গ থয্াগারয্াগ করুন।  
     

আমরা ১৮৫ নম্বর কামরায় বপ্রি, থিামবার থেরক শুক্রবার িকাল ৮:৩০ থেরক প্রবকাল ৪:৩০। আমারদররক 718-

545-7095 এক্সরটনশন: 1854 নম্বরর ও ইরমইরল aibrahim3@schools.nyc.govএবং 
mcancemi2@schools.nyc.gov ঠিকানায় িারবন। আমারদর দরজা িবিময় থখালা, এবং অযািরয়ন্টরমরন্টর 

দরকার হয় না। আিনার থকারনা িশ্ন, উরেগ বা িমিযা োকরল আমরা িাহায্য কররত বতপ্রর আপ্রছ। আমরা আিন্ন 

সু্কলবছররক িকরলর জনয িফল করার জনয আিনার িারে প্রমপ্রলত হওয়া ও একিারে কাজ করার আশায় আপ্রছ! 

  

প্রবশ্বস্ত, 

আওয়ারতফ ইব্রাপ্রহম 

মাপ্ররয়া কানরচপ্রম 

িযাররন্ট থকাঅপ্রডি রনটর 

 

http://longislandcityhs.schoolwires.net/

