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Like 
Us On:

Quick Hits

FRD PHARMACY
9811 Conant • Hamtramck

(313) 871-1115
Mon-Fri: 10am-8pm, Sat 10am-6pm, Sun 11am-3pm

www.sav-mor.com

DRUG STORES

“Your Pharmacy Experts”
Additional Savings on

OVER 5000
Brand and Generic

Medications

$400
GENERICS
30-DAY SUPPLY*

$999
GENERICS
90-DAY SUPPLY*

Over 500 drugs available. 
See www.sav-mor.com for details.

Manage Your Meds Anywhere with
the FRD Pharmacy MOBILE APP

TALK TO A DOCTOR
anytime, anywhere.

Introducing

My T Health Plus
Unlimited calls to a doctor,

for you and your family.
$1499

/mo.
www.MTHealthplus.com

  www.hamtramckreview.com • e-mail news@thehamtramckreview.com

— SPECIAL SCHOOL EDITION —

www.HeaneyPlumbing.com
Proudly Serving Hamtramck 

Since 1965.
• Licensed & Insured 

• Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

Vote         on Aug. 4th for the 
school BOND proposal

Yes

Chicken

& Waffles

$ 699

Burger,

Fries & Beer

$ 699HOURS:
Open Monday-Saturday 

6am-8:30pm
Closed Sunday

We Cater! Gift Certificates

Pickups & Delivery
Available

Curbside Service

PATIO OPEN

Congratulations
Class of 2020

রচয়িতা: জাযিিাহ আহমেদ

সপুাযরনমেনমেন্ট

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস হমছে 

এেন একটি যেয্রিক্ট যেটি তার 

ববযচত্রেমক উদোপন কমর, এবং 

উৎকর্ষ অজ্ষ মন প্রযতজ্াবদ্ধ। 

আেরা জাযন যে আোমদর সেতা 

এবং অজ্ষ ন উভ়ি যষেমত তারতমে্র 

চ্ামিঞ্জ রম়িমে, তথাযপও আেরা 

অদে্ এবং একটি অনন্ সু্ি 

যেয্রিক্ট যহসামব আেরা আোমদর 

কাজ অব্াহত রাখব।  

আোমদর যেয্রিমক্ট সকমিই 

আোমদর উমদেশ্, আোমদর িষে্ 

যজমন কাজ শরু ুকমর এবং িমষে্র 

যদমক এযিম়ি ো়ি। আোমদর 

যশষোথথীরাই আোমদর কামজর 

উমদেশ্।

কামজর প্রথে যদনই, আযে, যেমসস 

যিমনে, যে. ও়িারযজমনক, যে. 

িাশ্ষ ফ্াযসযিটি যভযজে শরু ুকমর 

যদই। সু্ি বর্ষ জমু়ে আোমদর 

যশষোথথী এবং কে্ষচারীবনৃ্দ যে 

জা়িিািমুিা ব্বহার করমে তা 

যদখা যবশ িরুতু্বপূর্ষ।  

উমবেমির এিাকািমুিা যচযনিত 

করা এবং কে্ষ পযরকল্পনা প্রস্তুত 

করা একটি অগ্াযিকামরর যবর়ি 

যেি। সকি সু্মি গ্ীমমের োসিমুিা 

উন্ন়িমনর কাজ করার জন্ 

রচয়িতা: মশরী এ. যিমনে

োইমরক্টর অব ফাইনান্স

যজনামরি ফান্ড হমছে যেয্রিমক্টর 

অপামরটিং ফান্ড। এখামনই 

বদনযন্দন কাে্ষক্রমের জন্ 

ব্বহৃত অমথ্ষর যহসাব রাখা 

হ়ি।  

এই সকি কাে্ষক্রমের অন্তভু্ষক্ত 

400’র অযিক কে্ষচারীর 

যবতনক্রে প্রস্তত, যশষেক এবং 

কে্ষচারীমদর প্রযশষের, োিাোি, 

উপকরর, আসবাবপত এবং 

েন্ত্রপাযত ক্র়ি, ইউটিযিটি এবং 

আোমদর ভবমনর যেরােত ও 

রষেরামবষের।

আেরা পযরচািনা কতৃ্ষ পষে এবং 

সু্ি যবামে্ষ র সমগে কাজ কমর 

যনযচিত কযর যে যেয্রিমক্টর 

অগ্াযিকারিমুিা যেন পূরর 

করা হ়ি। আোমদর শযক্তশািী 

আযথ্ষক ব্বস্াপনার কারমর 

আোমদর যজনামরি ফামন্ড বযিষ্ঠ 

উবেতৃ্ত রম়িমে।  

প্রযত বের স্ািীন অযেটিং 

ফাে্ষ যেয্রিমক্টর আযথ্ষক অযেে 

কমর থামক। আেরা আনমন্দর 

সমগে জানাযছে যে, আবারও 

আেরা অযেটিং ফাে্ষ ইম়িা 

অ্ান্ড ইম়িা’র কাে যথমক 

‘আনেযেফাইে ওযপযন়িন’ 

যপম়িযে। 

এো আোমদর আযথ্ষক 

ব্বস্াপনা এবং অভ্ন্তরীর 

যন়িন্ত্রমরর যবরম়ি সমব্ষাচ্চ সম্াব্ 

যরটিং প্রাযতি। 

আেরা আোমদর ব্ম়ির েিূ 

যকন্দ্র যনবদ্ধ যরমখযে ক্াসরমুের 

সহা়িতা প্রদামনর উপর। 

আোমদর EL যশষোথথীমদর 

সহা়িতা করার জন্ আেরা 

নতুন পঠমনর পাঠক্রে যকনমত 

আপনার ে্ামসের েিার হ্াযেট্াযেমকর সু্িিমুিামক 
অমনক দরূ এযিম়ি যন়ি

Continued on page 2

সপুাযরনমেনমেমন্টর বাত্ষ া: 
চ্ামিঞ্জ সম্বেও, আেরা 
এযিম়ি োযছে

Continued on page 3

রচে়যতা: ক্রোরোি পি

কারযকুিাে অ্রোন্রে 

অ্রোসমসেমন্রে েযপার্রেেমন্রে

িুরিত শযক্ররায় হ্রোেে্ররােযক 

পাবিযক স্রকুি েযস্রে্ররযক্রে 

নযজমকম নমতা হযসাবম প্ররোর 

করমেম। 

এই িুরিতোনমর প্ররোর 

কেযউনযেযর সদস্রে, শযক্ররক, 

পযতাোতা, শযক্ররার্রথী এবং 

নমতৃত্রবমর সের্রথনমর োি্রেেম 

নযশ্রচযত হে়মেম। সূচনার পর 

থমকমই হ্রোেে্ররােযক পাবিযক 

স্রকুিস কারযকুিাে অ্রোন্রে 

অ্রোসমসেমন্রে েযপার্রেেমন্রে 

সকি শযক্ররার্রথীর জন্রে 

শযক্ররািত রীতযনীতয 

বহুেুখীকরনমর পক্ররম একেয েূি 

প্ররভাব বযস্রতারকারীর ভূেযকা 

রমখম এসমেম। 

সার্রবযকভাবম এই েযপার্রেেমন্রে 

েযশযিান েযপার্রেেমন্রে অব 

এেুকমশনমর িৃহীত প্ররেযত 

োন অনুোে়ী পাঠক্ররে এবং 

েূি্রোয়ন প্ররস্রতুত করার জন্রে 

দাে়যত্রবপ্ররাপ্রত। 

এই েযপার্রেেমন্রে আবার 

েযস্রে্ররযক্রেমর 
পাঠক্ররেমর 
পরযবর্রতনশীি 
চাহযদা পূরর

Continued on page 2
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রচয়িতা: যক্রমটেন হাে্ষ

হ্ােট্াযেক অ্াোল্ট এেুমকশন

এই বের প্রোর হম়িমে যে 

আোমদর ব়িস্ যশষো কে্ষসযূচ 

কত শযক্তশািী!   

যকাযভে -19 ববযবিক েহাোরী 

এবং িভন্ষমরর “বায়েমত 

থাকুন” আমদমশর সে়ি আোমদর 

অংশগ্হরকারী এবং কে্ষচারীবনৃ্দ 

আরও কে্ষতৎপর হম়ি ওমঠন 

এবং আেরা অনিাইন যশষোর 

পন্া যবমে যনই।  

আোমদর অংশগ্হরকারীরা তামদর 

যশষো এবং ক্াস যেটিং অব্াহত 

রাখমত দঢৃ়প্রযতজ্ যেমিন। এ 

ো়োও, আোমদর যশষেকবনৃ্দ 

“স্াভাযবক পাঠক্রে” অব্াহত 

রাখার জন্ কমঠার পযরশ্রে 

কমরন এবং এই ক্রাযন্তকামি 

অংশগ্হরকারীমদর সমগে যোিামোি 

যরমখ তামদর যশষো অব্াহত 

রাখমত উৎসাযহত কমরন।  

এই বর্ষ হ্ােট্াযেক অ্াোল্ট 

এেুমকশমনর জন্ ব্যতক্রেী যেি 

যেখামন আোমদর যবেতী়ি ভারা 

যহসামব ইংমরযজ যশষো়ি প্রারযম্ক, 

ইন্টারযেযেম়িে এবং উচ্চতর 

যশ্রযরমত, GED, এবং হাই সু্ি 

কেযলিশন যশ্রযরমত 450 জমনর 

অযিক অংশগ্হরকারী ভযত্ষ  হ়ি। 

আোমদর কে্ষসযূচর যভতমর 

GED অংশগ্হরকারীরা এক বা 

একাযিক GED পরীষো়ি উত্তীর্ষ 

হ়ি এবং তামদর িমষে্র যদমক 

ভািভামব এযিম়ি োমছে। পাঁচজন 

অংশগ্হরকারী তামদর হাই সু্ি 

যেমলিাো অজ্ষ ন করমব, োমদর 

ব়িস 20-45 এর েমি্।

এ বের অ্াোল্ট এেুমকশমনর 

অংশগ্হরকারীরা যফাে্ষ  রঝু 

ফ্াক্টযরমত যফল্ড যট্মপ ো়ি। 

যট্পটি যশষোেিূক, উদেীপনােিূক 

এবং ব্াপকভামব সফি যেি।  

আেরা আোমদর কে্ষসযূচর সকি 

যশষোথথীর জন্ পরবতথী বমর্ষ 

আরও যট্প যোি করার আশা 

রাখযে! 

রচয়িতা: োক্ষ  উইিযকনসন

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস 

যেকমনািযজ 

যেকমনািযজ যেপাে্ষ মেন্ট 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-

এর যশষোথথী, কে্ষচারী, এবং 

কযেউযনটির জন্ তথ্প্রেযুক্ত 

যবর়িক সহা়িতা প্রদান কমর।  

আেরা যহিপ যেস্ সহা়িতার 

োি্মে আোমদর যশষোথথী এবং 

যপতাোতামদর সমগে কাজ কযর 

ো বাস্তমব যেয্রিমক্টর অনিাইন 

যশষোর উমদ্ািমক সাহাে্ করমে।  

এর অন্তভু্ষক্ত থাকমে অনিাইন 

যরমসাস্ষসেহূ, Chromebook 

ঠিকঠাক করা, এবং হ্ােট্াযেক 

পাবযিক সু্িমসর যদও়িা 

সফেও়ি্ার এবং হাে্ষ ও়ি্ামরর 

উপর প্রযশষের প্রদান।

প্রথে যদমক আোমদর বাযর্ষক 

িমষে্র যকন্দ্রযবন্দ ুযেি আোমদর 

অবকাঠামো আপমগ্ে করা, 

নতুন েন্ত্রপাযত যবতরর করা, 

এবং একটি আসন্ন সাইবার 

যসযকউযরটি যপ্রাগ্ামের জন্ নতুন 

হাে্ষ ও়ি্ার এবং সফেও়ি্ার 

পরীষো কমর যদখা। আেরা নতুন 

একটি ওম়িবসাইে বতযর করার 

কাজও করযে!  

সু্ি বন্ধ হম়ি োও়িার কারমর 

যেকমনািযজ যেপাে্ষ মেন্ট তামদর 

সকি প্রমচষ্া আোমদর যশষোথথী 

এবং কে্ষচারীমদর জন্ দরূ 

যশষের এবং যেযিকযেউটিং যসবা 

প্রদামন স্ানান্তর কমরমে।

2019-2020 বমর্ষ আোমদর 

যকেু িষে্ হি:

1. যেয্রিমক্টর সকি 

ভবমনর সমগে সংেকু্ত করার 

জন্ োউ যবো সু্ি, আযি্ষ 

চাইল্ডহুে, এবং যবযল্ডং অ্ান্ড 

গ্াউন্ডস যেপাে্ষ মেমন্টর েমি্ 

নতুন ফাইবার অপটিক যকবি 

যনেও়িাক্ষ  স্াপন সম্ূর্ষ করা।

2. োউ যবো সু্মি 

ক্ামেরা যসমটেে এবং অ্াকমসস 

কাে্ষ  যসমটেে স্াপন।

3. নতুন একটি ব্াক 

অ্াপ সাভ্ষ ার ক্র়ি এবং স্াপন।

4. হ্ােট্াযেক হাই সু্ি 

যনেও়িাক্ষ  বাস্তবা়িন 2020-

2021-এর জন্ ক্াপাযসটির 

পযরকল্পনা।

5. হ্ােট্াযেক হাই সু্মি 

পাযসং োইে কাউন্টোউন ক্ক 

যসমটেে আপমগ্মের ইযঞ্জযন়িাযরং।

6. আোমদর যেক যট্যনং-

এর ইউটিউব চ্ামনি সম্প্রসারর 

করা। অনগু্হ কমর সাবসক্রাইব 

করনু! https://tinyurl.com/

HPSTechTraining

যবাে্ষ  অব এেুমকশমনর ইউটিউব 

িাইভ য্রিে আোর YouTube 

চ্ামনমি পাও়িা োমছে: https://

tinyurl.com/HPSBoard

রচয়িতা: মক্রইি ে্াযনম়িিস

যরযক্রম়িশন যেপাে্ষ মেন্ট, োইমরক্টর

হ্ােট্াযেক যরযক্রম়িশন যেপাে্ষ মেন্ট 

পমুরা পযরবামরর সবমচম়ি যোে 

যথমক শরু ু কমর সবমচম়ি ব়ে 

সন্তামনর জন্ আন্তযরকভামব নানা 

িরমরর যবমনাদনেিূক কে্ষকামডের 

আম়িাজন কমর। 

আোমদর আম়িাজন যখিাখিুার 

বাইমরও েয়েম়ি আমে। আেরা 

ক্রী়ো, আে্ষ স, এবং যবমশর 

অনষু্ঠামনর আম়িাজন কযর এবং 

এমষেমত 2019-2020 সু্ি বর্ষ 

যেি দাররু!

পিুাযস্ পাক্ষ -এ যবেবাযর্ষক ব্াক-েু-

সু্ি কাযন্ষভাি যদম়ি যজারামিাভামব 

আেরা বর্ষ শরু ুকমরযেিাে!

শরমতর কাি সকি সে়িই 

অনষু্ঠান এবং কাে্ষক্রমে সবমচম়ি 

ব্স্ত কামে। ফি হারমভটে-এ 

সাইোর এবং যোনাে, হ্ামিাউইন 

ব ু ব্াশ-এ ভুতুম়ে বায়ে এবং 

যপাশাক প্রযতমোযিতা এবং একাযিক 

পযরবামরর ও যসযন়িরমদর যট্প।   

নববমর্ষর পর, আেরা সরাসযর 

শীমতর যেৌসমুে ঝাযঁপম়ি পয়ে, 

যেখামন যেি জযুন়ির বামস্ে বি 

যিি, ইনমোর সকার যক্যনক এবং 

ই়িথু ে্ান্স ক্াস! মসখান যথমক 

আেরা ফ্াযেযি যস্ে নাইে-এর 

আম়িাজন কযর, যবর়িটি এ বেমরর 

জন্ নতুন যেি। 

উমলেখ করার প্রম়িাজন যনই যে 

কযেউযনটি যসন্টামর পূর্ষ ব়িস্মদর 

জন্ যফেমনস যসন্টার ব্া়িামের 

জন্ সকি সে়িই ভাি একটি 

জা়িিা, বা কাযে্ষ ও বা যবযি 

ে্াযন্সং যথমক শরু ুকমর যে যকান 

যকেুর জন্ই ভাি একটি জা়িিা। 

আেরা গ্ীমমের োসিমুিার অমপষো়ি 

আযে েখন পূর্ষব়িস্মদর জন্ যিি 

য্াে্ষ স চাি ুহমব। 

যকেু যকেু যসৌহাদ্ষ ্পূর্ষ প্রযতমোযিতা়ি, 

পূর্ষব়িস্রা সফেবি এবং যকক বি 

যিমি যোি যদমত পামরন। আোমদর 

সযক্র়ি যসযন়ির কে্ষসযূচমত যফেমনস, 

আরাে-আম়িশ এবং যশখার ব্বস্া 

রম়িমে -- োযসক যট্প, যবমশর 

ক্াস এবং অনষু্ঠামনরও ব্বস্া 

আমে।

আেরা সকি সমুোমি অংশগ্হর 

করার জন্ আপনামদর উৎসাযহত 

করযে। আপনার ঠিক দরজার 

বাইমরই এক িাদা বনু্ধ, আনন্দ, 

এবং যফেমনস অমপষো করমে। 

আেরা এই গ্ীমমে আপনামক “েযুভ 

ইন দ্ পাক্ষ ” এবং অন্ান্ যকেু 

অনষু্ঠামন যদখার আশা়ি থাকিাে 

এবং চেৎকার একটি বমর্ষর জন্ 

আপনামক িন্বাদ!

‘দ্ যরযভউ’-এর চিযত সতিামহর 

সংখ্াটি হ্ােট্াযেক পাবযিক 

সু্ি যেয্রিক্টমক উৎসি্ষ করা 

হম়িমে।

আেরা আোমদর সু্ি 

যেয্রিমক্টর সহমোিী যহসামব 

িযব্ষত। কযেউযনটিমক িরুিত 

যশষো প্রদামন হ্ােট্াযেমকর দীর্ষ 

ইযতহাস রম়িমে।

তমব এই যেিাবী যশষেকবনৃ্দ 

এবং প্রশাসকির যশষোযবমদর 

যচম়ি আরও যবযশ যকেু: যেয্রিক্ট 

আোমদর পযরবামররই অংশ।

এই উৎকর্ষ যকান দরু্ষেনা ন়ি। 

আেরা বহু কাি িমর আোমদর 

যনমবযদত এই যশষোযবদমদর যসবা 

উপমভাি কমরযে োরা আোমদর 

বহু-সাংসৃ্যতক কযেউযনটিমক 

যসবা যদমত যবমশরভামব আগ্হী।

এো যতেন যকান সহজ কাজ 

ন়ি।

যে-কযেউযনটিমত যবযভন্ন 

ভারাভারীর যিাক রম়িমে, 

যেটি নবািত অযভবাসীমদর 

আবাসস্ি, মসখামন অমনক 

চ্ামিঞ্জ সংযলিষ্ রম়িমে। চাযহদা 

অমনক, তমব যেয্রিক্ট সকি 

সে়ি চ্ামিঞ্জ যোকাযবিা কমর 

সফি হম়িমে।

এই যেয্রিমক্ট যশষোথথীমদর যকন 

“দ্ কসেস” নামে োকা হ়ি 

তার কারর রম়িমে। এর কারর 

হমছে প্রকৃত অমথ্ষই এই যেয্রিক্ট 

কসমোপযিোন যশষোথথীমদর 

যনম়ি িঠিত - োরা সেগ্ যববি 

যথমক আিত যশষোথথী!

আেরা হ্ােট্াযেক সু্িস-মক 

এবং আোমদর কযেউযনটির 

যসবা প্রদানকারী যস সকি 

যেিাবী যশষেক ও প্রশাসকমদর 

অযভবাদন জানাই। 

যতােরা আোমদর যহমরা।

যিা কসেস!

রচয়িতা: যরচাে্ষ  ও়িারযজনযস্

যবযল্ডং অ্ান্ড গ্াউন্ডস োইমরক্টর

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস যবযল্ডং 

অ্ান্ড গ্াউন্ডস যেপাে্ষ মেন্ট 

আোমদর সকি যশষোথথী, 

কে্ষচারী এবং পযরবামরর জন্ 

একটি পযরষ্ার, যনরাপদ এবং 

সরুযষেত পযরমবশ বজা়ি রামখ।

আেরা যেয্রিমক্টর সকি ভবন 

এবং সম্যত্তর রষেরামবষের এবং 

যদখভাি করার জন্ দা়িী।

বত্ষোমন যবযল্ডং অ্ান্ড গ্াউন্ডস 

যেপাে্ষ মেন্ট এবং আোমদর 

ত্বোবিানকারী কে্ষচারীরা 

বত্ষোন যকাযভে-19 েহাোরী 

যোকামবিা়ি আোমদর প্রমচষ্া 

যকন্দ্রীভূত রাখমে োমত আোমদর 

যেয্রিমক্ট কে্ষরত সকমির জন্ 

সব্ষাযিক যনরাপদ পযরমবশ যদমত 

পাযর।

এখন সে়ি খবু চ্ামিঞ্জপূর্ষ 

তমব আোমদর একযনষ্ঠ দিিত 

প্রমচষ্া়ি আেরা সফি হমবা।

আযে ব্যক্তিত ভামব সকমির 

জন্ একটি আনন্দে়ি গ্ীমে 

কােনা করযে, এবং সবমচম়ি 

িরুতু্বপূর্ষ যবর়ি হমছে, অনগু্হ 

কমর যনরাপমদ থাকুন।

যপমরযে, আোমদর EL কে্ষচারী, 

এবং সরঞ্জাে ও কে্ষসযূচ বযৃদ্ধ 

কমরযে। 

আেরা যেয্রিক্টব্াপী প্রেযুক্তর 

আপমগ্ে অব্াহত যরমখযে, এবং 

আোমদর এখামন যশষোথথী/েমন্ত্রর 

অনপুাত প্রা়ি এক-বনাে-এক।  

আেরা ভবমনর অমনকিমুিা 

উন্ন়িন সম্ন্ন কমরযে, োর 

যকেু হমছে হিব্রুক এবং োউ 

যবো-মত নতুন যখিার স্ান 

এবং পাযক্ষ ং িে, োউ যবো 

এবং হরাইজন-এ কযেউযনটি 

যসন্টামরর নতুন োদ, হিব্রুমকর 

ভবমনর এসেটিযর়ির সংস্ার, 

এবং আরও অমনক যকেু।  

যেয্রিমক্টর বত্ষোন আম়ির 

সােমথ্্ষ র তুিনা়ি আরও অমনক 

উন্নযত প্রম়িাজন।  

যে 2020-এর যনি্ষাযরত 

বন্ড যনব্ষাচন আিষ্ 2020-

এ পনুযন্ষি্ষারর করা হম়িমে। 

ওম়িন কাউযন্ট সকি যনবযন্ধত 

যভাোরমদর যনকে ব্ািে োমক 

পাঠামছে।  

আযে সকি যপতাোতা এবং 

কযেউযনটির সদস্মদর যকেুো 

সে়ি ব়্ি কমর ব্ািে পূরর 

কমর তামদর যভােদামনর জন্ 

োমক যফরত পাঠামনার জন্ 

উৎসাযহত করযে।  

ফাইনান্স যেপাে্ষ মেমন্টর 

কাজ হমছে সু্ি যেয্রিমক্টর 

যশষোযনমদ্ষশনার প্রমচষ্া়ি সাহাে্ 

করা োমত তারা আোমদর 

যশষোথথীমদর যশষো প্রদামন এবং 

িািন-পািমন সমব্ষাত্তে ভূযেকা 

রাখার েত প্রম়িাজনী়ি োনব 

সম্দ এবং োিাোি পাও়িার 

সােথ্্ষ  িাভ কমর।  

9-বের িমর হ্ােট্াযেক 

পাবযিক সু্িস-এর োইমরক্টর 

অব ফাইনান্স যহসামব আোমদর 

যশষোর টিে বদনযন্দন যভযত্তমত 

যে আন্তযরকতা প্রদ্ষশন কমর, 

তার জন্ আযে িযব্ষত।  

আযে তামদর সাহাে্ করার 

পমথ আোর কাজেুকু করমত 

যপমর যনমজমক আশীব্ষাদপষু্ বমি 

েমন কযর।  

আপনার ে্ামসের েিার হ্াযেট্াযেমকর 
সু্িিমুিামক অমনক দরূ এযিম়ি যন়ি

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস
বহু বের িমর আোমদর ভামিা যসবা যদম়িমে

যেয্রিমক্টর ভবন এবং োঠ ঠিকঠাক রাখা

প্রেযুক্তমত হ্ােট্াযেক যশষোথথীমদর হািনািাদ রাখযে

ব়িস্ যশষো জনযপ্র়ি এবং শযক্তশািী 
যথমক োমছে     

পযরবারসেমূহর জন্ আনন্দ যজািামনা

সে্রপূরক বাজমে প্ররস্রতুতম এবং 

স্রেমে ও ফমোরমি অর্রথায়নমর 

কর্রেসূচয বাস্রতবায়নম সহায়তা 

করম।

সযস্রেমেমর েি্রেম সকি 

েযপার্রেেমন্রেমর জন্রে একেয 

কমন্রদ্ররীয় হাব হযসাবম কাজ 

করার োি্রেেম আেরা দমখয েম 

শ্ররেসাি্রে শযক্ররানযর্রদমশনার 

ফিাফি হযসাবম সকি শযক্ররার্রথীর 

কী কী জানতম হবম এবং কী 

কী পারতম হবম এবং তদানুোে়ী 

শযক্ররার প্ররত্রোশার সেন্রবয় 

রোই। হ্রোেে্ররােযক পাবিযক 

স্রকুিস-এর সকি শযক্ররার্রথী 

এবং ি্ররমে স্রতরম সমবা করা 

একেয সন্রোনমর বযরয়।

K-6 স্রতরম িযোরশযপ কাউন্রসযি 

পর্রেবমক্রররমর ওে়াকথ্ররু েুিস 

প্ররস্রতুত করমেম, আোদমর 

কারযকুিাে পমসযং িাইেদমর জন্রে 

অ্রোোপেমশন তৈরয করমেম, 

এবং েূি্রোয়নমর অি্ররিতয 

পর্রেবমক্রররমর সযস্রেমে (ইজয 

CBM) প্ররস্রতুত করমেম। 

েযস্রে্ররযক্রে এদযকম আবার েযস্রে্ররয 

সাে়মন্রস বাস্রতবায়ন করমেম, েমেয 

শযক্ররক এবং শযক্ররার্রথী উভে়মর 

পক্রর থমকম চেৎকার েূি্রোয়ন 

িাভ করম োচ্রেম! 

ি্ররমে 7-12 এ শযক্ররকবৃন্রদ 

পাওে়ার স্রে্রোন্রোর্রে ি্ররহর 

করমেমন এবং রুবযকন অ্রোেিাস 

অনুোে়ী ্রকারযকুিােমর সেন্রবয় 

রেযে়মেমন। 

এ োে়াও, সমকোন্রোরয স্রতরম, 

েযস্রে্ররযক্রে দুইেয নতুন সে্রপূরক 

কর্রেসূচযর অনুেোদন দযে়মেম 

োতম শযক্ররার্রথীরা পমেনম পে়ার 

আিমই এিযে়ম েমতম পারম।

এ োে়াও, েযেি স্রকুি স্রতরম 

আেরা IQWST বাস্রতবায়ন 

করমেয, েমেয হচ্রেম একেয 

ইন্রোরঅ্রোকেযভ বযজ্রঞান 

কর্রেসূচয ো নমক্রসে জমনারমশন 

সাে়মন্রস স্রে্রোন্রোর্রেস-এর 

সঙ্রিম খাপ খায়।

শযক্ররক এবং শযক্ররার্রথীরা 

আোদমর শীর্রর অি্ররািযকার, আর 

এ কাররমই কারযকুিাে অ্রোন্রে 

অ্রোসমসেমন্রে েযপার্রেেমন্রে 

পমশািত উন্রনয়নম বমশয করম 

অর্রথায়ন করেম। 

সঠযক পমশািত উন্রনয়ন আোদমর 

কর্রেচারীদমর দক্ররতার উন্রনতযতম 

আরও সহায়তা করম, শযক্ররার 

প্ররবরতার সঙ্রিম হািনািাদ 

থাকতম দময়, শযক্ররার্রথীদমর 

শযক্ররার চ্রোিমঞ্রজিুিো সোিান 

করম, এবং স্রকুি সযস্রেমেমর 

েি্রেম পরযবমশ এবং সংস্রকৃতযর 

পরযবর্রতন রোয়। 

আেরা আোদমর কর্রেচারীদমর 

নযে়ম এবং তারা েম পমশািত 

উন্রনতযর সুেোিমর সদ্রব্রেবহার 

করম তা নযে়ম আেরা 

ির্রবযত। আোদমর কেযউনযেযর 

সহেোিীদমর প্ররতয িন্রেবাদ 

োরা আোদমর কর্রেচারী এবং 

শযক্ররার্রথীদমর প্ররশযক্রররমর 

সহায়তায় তাদমর প্ররচমর্রো এবং 

আর্রথযক অনুদান দযে়ম থাকমন!

এ বের েযস্রে্ররযক্রেম বযশাি 

পরযবর্রতন হচ্রেম অনিাইন শযক্ররা 

ব্রেবস্রথায় চিম োওে়া। আপনার 

েমেনো জানমন, িভর্ররর 

হুইেেোর কোভযে-19–এর 

কাররম স্রকুি ভবনিুিো বন্রি 

করম দমন। 

স্র কু ি - েয স্র ে্র রয ক্র ে ব্র ো পী  

পযতাোতা, শযক্ররক, এবং স্রকুি 

নমতাসহ হ্রোেে্ররােযক পাবিযক 

স্রকুিস নযশ্রচযত করম েম স্রকুি 

বন্রিমর কাররম েমন শযক্ররা ব্রোহত 

না হয়। কারযকুিাে অ্রোন্রে 

অ্রোসমসেমন্রে েযপার্রেেমন্রে-এর 

নমতৃত্রবম, এই েযে পরযকি্রপনা 

প্ররস্রতুত করম এবং একেয 

জরুরয অনিাইন শযক্ররা পরযবমশ 

বাস্রতবায়ন করম। 

এ িরনমর সংস্রকার একেয 

বযশাি পরযবর্রতন রোয়, এবং 

শযক্ররার ও শযক্রররমর বৃহত্রতর 

একেয বৈশ্রবযক ব্রেবস্রথািত 

দৃর্রেযভঙ্রিযর বাস্রতবায়নম 

েযস্রে্ররযক্রেকম উৎসাহযত করম।

হ্রোেে্ররােযক পাবিযক স্রকুিস-এ 

আোদমর িক্রর্রে হচ্রেম 

শযক্ররার্রথীদমর েি্রেম জোরািো 

দক্ররতা এবং কৌশি িে়ম 

তোিা েমিুিোকম তারা তাদমর 

কিমজ এবং পমশািত জীবনমও 

এিযে়ম নযে়ম োবম। 

আেরা বযশ্রবাস করয েম 

শযক্ররানযর্রদমশনার শুরু বাে়যতম, 

এবং এই িক্রর্রে অর্রজনম 

কেযউনযেযর সের্রথনই হচ্রেম েূি 

চাবযকাঠয। 

শযক্ররাদানমর সহেোিী হযসাবম 

আেরা হ্রোেে্ররােযক কেযউনযেযর 

সঙ্রিম কাজ করতম পমরম সন্রোনযত 

বোি করয এবং অব্রোহত 

সফিতার প্ররত্রোশায় থাকেয।

েযস্রে্ররযক্রেমর পাঠক্ররেমর পরযবর্রতনশীি চাহযদা পূরর
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Sanzida Chowdhury
Rudra Barua

এই বেমরর হ্ােট্াযেক হাই সু্ি 

ভ্ামিযেকমোযর়িান, রদু্র ব়ুে়িা, 

এই শরমত হাভ্ষ াে্ষ  োমছে; কসেস-

এর ইযতহামস যস একটি সফিতে 

চার-বেমরর প্রাযতষ্ঠাযনক জীবন 

সমূ্র্ষ কমরমে। 

রদু্র 4.23 যজযপএ সহকামর 

কসেস যহসামব তার যে়িাদ 

সম্ন্ন কমরমে এবং যস এখন 

যেযশিান যটেে যেম়ে এই 

শরমত যববি-খ্াত আইযভ যিি 

ইউযনভাযস্ষটিমত োমছে। 

শীর্ষ-স্ানী়ি যে-সকি 

ইউযনভাযস্ষটি যথমক রদু্র পূর্ষ-

বযৃত্তর প্রস্তাব যপম়িমে তার তাযিকা 

অমনক দীর্ষ এবং উজ্জ্বি, োর 

েমি্ আইযভ যিি-এর সবমচম়ি 

ভাি ভাি যশষো প্রযতষ্ঠান রম়িমে 

যেেন, ইম়িি, যপ্রন্সেন, এেনযক 

এেআইটি এবং টে্ানমফাে্ষ । 

সব যেযিম়ি, রদু্র ২১টি কমিমজ 

সমুোি যপম়িমে, মেিমুিার 

প্রমত্কটিই ফুি-রাইে বযৃত্তর 

প্রস্তাব যদম়িমে। হাভ্ষ ামে্ষ  রদু্র 

কযম্উোর সাম়িন্স এবং 

অথ্ষনীযত যনম়ি প়োমশানা করমত 

চা়ি।

    তার যনতৃমতত্বর দষেতা 

ব্াপক; রদু্র পমুরা কযেউযনটির 

জন্ যনতৃত্ব এবং কামজর-

সততা়ি উদাহরর সযৃষ্ কমরমে। 

রদু্র শিুেুাত পাঠক্রে বযহভু্ষ ত 

সমুোমির সযুবিাই গ্হর কমরযন, 

একই সমগে যস যে-সংিঠমনই 

যিমে যসটিমক যনতৃত্ব যদম়ি যসটির 

উন্নযত কমর যদযখম়িমে।

তার প্রমচষ্ার ফসি তার 

জীবন বৃ্রত্তামন্ত সনু্দর ভামব 

ফুমে ওমঠ, মেখামন অসংখ্ 

যনতৃত্বেিূক ভূযেকা যদখা ো়ি; 

এর অন্তভু্ষক্ত রম়িমে, হ্ােট্াযেক 

হাই সু্মি নােকরা DECA টিে, 

যেখামন যে ন্াশযভি-এ জাতী়ি 

চ্াযম়্িনশীপ প্রযতমোযিতা়ি 

যোি্তা অজ্ষ ন কমরযেি। 

যস আবার কসেস-এর 

যরামবাটিকস FIRST টিে-

এর প্রিান যপ্রাগ্াোর-এর পদ 

অিংকৃত কমরমে, মেখামন যস চার 

বের অংশগ্হর কমর। ব়ুে়িার 

জীবন বতৃ্তান্ত আরও অিংকৃত 

কমর কসেস ওম়িব যকাম্াযন-

যত তার যস.ই.ও পদ গ্হর এবং 

ন্াশনাি অনার যসাসাইটির দইু-

বেমরর সদস্পদ গ্হর।

    হাই সু্মি তার যে়িাদকামির 

যদমক যপেন যফমর তাযকম়ি, মস 

তার যেন্টরমদর তার উপমর 

ওঠার যপেমন অবদামনর জন্ 

কৃযতত্ব যদ়ি। 

“আযে আোর সহপাঠী, যশষেক, 

এবং যেন্টরমদর সাহাে্ ো়ো, 

আযে বত্ষোমন যেখামন আযে 

যসখামন আসমত পারতাে না। 

কঠিন সেম়ি ক্াব এবং ইন্টান্ষযশপ 

আোমক সাহাে্ কমরমে। DECA 

এবং যজনামরি েেরস টুেমেন্ট 

যকার-এর অযভজ্তার েি্ যদম়ি 

আযে আোর েিূ্বান যেন্টরমদর 

সাষোত যপম়িযে এবং তামদর সমগে 

বনু্ধত্ব িভীর কমরযে,” ব়ুে়িার 

এেনই েন্তব্। 

“সবমচম়ি িরুতু্বপূর্ষ হমছে, এই 

কে্ষসযূচর োি্মে, আযে আোর 

যসই কযেউযনটিমক যকেু যদমত 

যপমরযে, োরা আোমক অমনক 

যকেু যদম়িমে।”

     রদু্র হ্ােট্াযেক পাবযিক 

সু্িস-এর একজন িযব্ষত 

যশষোথথী এবং সু্মি যস তার 

োতা শরু ুকমর আযি্ষ চাইল্ডহুে 

এযিমেন্টাযরমত, এরপর যেযকনসন 

ইটে এযিমেন্টাযর এবং কযসউসমকা 

যেেি সু্মি এবং এর পর যস 

হ্ােট্াযেক হাই সু্মির যশষোথথী 

হ়ি। 

রদু্র এবং তার পযরবার িযব্ষত 

বাংিামদশী অযভবাসী, রদু্র তার 

পযরবামরর প্রথে ব্যক্ত যে 

কমিমজ প়োমশানা করমত োমছে।

রচয়িতা: যকম্ারযি উইযনআরযস্

োউ যবো সু্ি, যপ্রযন্সপ্াি

োউ যবো 1916 যথমকই যবকযশত 

হমছে, যবযভন্নভামব প্রজমমের পর 

প্রজমে িমর হ্ােট্াযেকানমদর 

জীবনমক িম়ে তুিমত সাহাে্ 

কমর োমছে। 

এর সেদৃ্ধ ইযতহাযসক িরুমুত্বর 

কারমর এখন যটেমের ঐযতহাযসক 

ভবনিমুিার যরযজটোমর এর নাে 

যনবযন্ধত হম়িমে। 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস 

অমক্টাবর 12, 2017-যত একটি 

খাযি ভবন ক্র়ি কমর, এবং 

হ্ােট্াযেমকর যকন্ডারিামে্ষ ন 

যথমক অষ্ে যগ্ে পে্ষন্ত যশশমুদর 

িরুিতোমনর যশষো প্রদামনর 

উমদেমশ্ োউ যবো সু্ি জানেুাযর 

29, 2018 যথমক োতা শরু ু

কমর।

আোমদর প্ামরন্ট যি়িাঁমজার 

যনতৃমত্ব, োউ যবো সু্িস 

োম়িমদর জন্ ইংমরযজ ভারা 

যশষো়ি সাহামে্ প্ামরযন্টং ক্ামসর 

আম়িাজন কমর োমত তারা 

আোমদর কযেউযনটির সমগে খাপ 

খাও়িামত পামরন। 

যেমসস করযিস ব্াউন-এর সমগে 

যেমি, প্ামরন্ট যি়িাঁমজা টিে 

“েযে অ্ান্ড যে” ক্াস বাস্তবা়িন 

কমরমে, মেখামন যোে সন্তান আমে 

এেন যপতাোতামদর জন্ ক্ামসর 

আম়িাজন কমর যশষোর পযরমবমশ 

সাোযজক দষেতা িঠমনর উপর 

যজার যদও়িা হ়ি এবং তামদর 

সংখ্া, অষের, এবং শব্দ সম্মক্ষ  

জ্ান যদও়িা হ়ি, োমত তারা 

যোে সন্তানমদর যকন্ডারিামে্ষ মনর 

জন্ প্রস্তুত করমত পামর। 

অপ্রত্াযশত “যনরাপদ থাকুন, 

বায়েমত থাকুন আমদশ” 

এবং যকাযভে-19 েহাোরীর 

পেভূযেমত, োউ যবোর যশষেকবনৃ্দ 

সঠিকভামব সা়ো যদম়িমেন এবং 

দ্রুত অনিাইন যশষো়ি চমি 

যিমেন এবং যনযচিত করমেন যে 

“যশষো কখনই যথমে থামক না।” 

প্ামকে এবং Chromebook 

যবতরমর োউ যবো যবশাি 

সফিতা অজ্ষ ন কমরমে, মস সমগে 

যশষোর যবযভন্ন লি্ােফে্ষ ব্বহার 

কমর যশখামনামতও সফি হম়িমে। 

েযদও আেরা যনযচিত নই যে 

2020 সামির শরতকািীন যশষো 

কাে্ষক্রে যকেন হমব, তব ুআেরা 

একটি সফি বমর্ষর অমপষো়ি 

আযে।

সানযজদা যচৌিরুী দাররু 4.127 

যগ্ে পম়িন্ট অ্াভামরজ এবং 

ব্াপক যনতৃত্বপূর্ষ কে্ষকামডে 

পযরপূর্ষ একটি জীবন বতৃ্তান্ত 

সহকামর তার চার বেমরর 

হ্ােট্াযেক হাই সু্মির জীবন 

যশর করমে। 

একজন কসেস যহমসমব সানযজদা 

তার প্রমচষ্ার ফিস্রপূ অ্ান 

আরবার শহমর অবযস্ত 

ইউযনভাযস্ষটি অব যেযশিান-এ 

চার বেমরর পূর্ষবযৃত্ত িাভ 

কমরমে। অন্ান্ শীর্ষস্ানী়ি যে-

সকি ইউযনভাযস্ষটিমত সানযজদা 

সমুোি যপম়িমে যসিমুিার অন্তভু্ষক্ত 

যেি: মপন যটেে ইউযনভাযস্ষটি, 

ভাযজ্ষ যন়িা যেক, মজেস ে্াযেসন 

ইউযনভাযস্ষটি, ইউযনভাযস্ষটি অব 

ক্াযিমফাযন্ষ়িা-মেযভস, যেযশিান 

যটেে ইউযনভাযসটি এবং ওম়িন 

যটেে ইউযনভাযস্ষটি।

10 বের ব়িমস েকু্তরাম্রে চমি 

আসার পর যথমক উদারতা এবং 

নেনী়িতা সহকামর চ্ামিঞ্জ 

যোকামবিার পন্া সানযজদার 

আচরমরর একটি অংশ যেি। 

তখন যথমক, জীবনমক 

পযরপূর্ষভামব োপন করার 

একাগ্তা এবং সমুোমি ঝাঁযপম়ি 

প়োর প্রবরতা, মনতা যহসামব 

তার সনুামের একটি অযবমছেদ্ 

অংশ হম়ি দাঁয়েম়িমে। 

তার জীবন বতৃ্তামন্তর অযভজ্তার 

অন্তভু্ষক্ত রম়িমে, মজনামরি 

েেরস-এ ইন্টান্ষ, DECA -র 

সদস্ যহমসমব যটেে প্রযতমোযিতা়ি 

অংশগ্হর, ন্াশনাি অনার 

যসাসাইটির দইু-বেমরর সদস্পদ, 

FIRST মরামবাটিক টিে-এ দইু-

বেমরর সদস্পদ, মেখামন যস 

অ্াও়িাে্ষ স গ্রুমপর যনতা যেি। 

অবমশমর, সানযজদা িমব্ষর 

সমগে কসেস ও়ি্ার যভনচামরর 

োমক্ষ টিং োইমরক্টর যেি। 

সানযজদার আকর্ষক ইযতবাচক 

দযৃষ্ভযগে এবং যনতৃমত্বর যষেমত 

যিাোমিা কামজর পদ্ধযত তার 

যশ্রযর এবং ক্ামবর সংসৃ্যতমক 

নতুন একটি স্তমর উন্নীত কমরমে। 

কসেস যহমসমব কাোমনা সেম়ির 

কথা স্মরর কমর সানযজদা জানা়ি, 

“সব যকেুর েমি্ সবমচম়ি ভাি 

যদক যেি উত্তে অযভজ্তার 

আমিামক যনমজমক িম়ে যতািা, 

পামশর যিাকজনমদরমকও িম়ে 

উঠমত যদখা, এবং আোর যশষেক 

ও যশ্রযরর সহপাঠীমদর ভািভামব 

যজমন উঠমত পারা।” 

 সানযজদা প়েমত ভািভামস এবং 

তার নতুন যকেু যশখার আগ্হ 

অপযরসীে, মস তার যরেশে্ান 

যকামস্ষ পদাপর্ষ করমব এবং 

অ্ান আরবার-এ যকান যেজর 

যনব্ষাচমনর যসদ্ধান্ত গ্হমরর আমি 

তার আগ্মহর যবর়িিমুিা খযতম়ি 

যদখমব। 

যনি্ষাযরত যেি।  

দভু্ষ াি্বশত, মপামে্ষ বিিমুিার 

প্রযতস্াপন, নতুন যরটেরেু এবং 

নতুন জানািা যেয্রিমক্টর সােমথ্্ষ র 

নািামির বাইমর যেি। 

সমগে সমগেই আযে এো যদখমত 

অগ্সর হই যে এ সকি জরযুর 

উন্ন়িন কামজর জন্ আোমদর কী 

কী যবকল্প আমে, এবং যদখমত 

পাই যে, যেযশিান হমছে যদমশর যস 

রকে বামরাটি যটেমের েমি্ একটি 

যেিমুিা সু্মির অবকাঠামোর জন্ 

অথ্ষা়িন কমর না, এবং তাই বন্ড 

আোমদর একোত যবকল্প যেি।  

এর পর শীঘ্রই, আেরা বন্ড 

2020-এর উমদে্শ যনম়ি কাজ শরু ু

কযর, োস্ যফাস্ষ িঠন কযর এবং 

তখন পে্ষন্ত যবশ ভাি অগ্িযত 

করযেিাে েখন … যকাযভে-19 

আোমদর পযরকল্পনা থাযেম়ি যদ়ি।  

যনব্ষাচন ৫ই যে যথমক ৪ঠা 

আিষ্-এ স্ানান্তর করা হ়ি এবং 

এখন আেরা আোমদর সমোযনত 

কযেউযনটির সদস্মদর সমগে তথ্ 

যশ়িার করার প্রমচষ্া অব্াহত 

যরমখযে।  

বন্ড 2020-এর িষে্ হমছে 

সকি সু্মি প্রম়িাজনী়ি উন্নযত 

সািন করা, মপামে্ষ বিস সরামনা 

এবং নতুন সু্ি যনে্ষার করা 

এবং সকি বাযসন্দার সযুবিামি্ষ 

কযেউযনটি যসন্টামরর প্রম়িাজনী়ি 

হািনািাদ করা।  

যফেমনস যসন্টামরর সংমোজন 

যহমসমব েন্ত্রপাযতসহ একটি নতুন 

যফেমনস রমুের যনে্ষার কাজ 

এবং একটি োযল্ট-পারপাস রেু 

কযেউযনটির সকি সদমস্র জন্ 

স্াস্্িত সযুবিা বম়ি আনমব। 

ফ্াযসযিটির উন্ন়িন যমেেন একটি 

িরুতু্বপূর্ষ যবর়ি, মতেনই আোমদর 

যেয্রিমক্টর জন্ যকৌশিিত 

পযরকল্পনা প্রস্তুত করাও একটি 

িরুতু্বপূর্ষ কাজ।  

যবকাশোন প্রযতষ্ঠানিমুিা তামদর 

চ্ামিঞ্জ, হুেযক, সমুোি এবং শযক্ত 

ভািভামব অনিুাবমন সহা়িতার 

জন্ যকৌশিিত পযরকল্পনার উপর 

যনভ্ষর কমর, তাই পযরকল্পনার 

যবরম়ি এযিম়ি োও়িা আোমদর 

জন্ অপযরহাে্ষ যেি।  

েখন যেয্রিমক্টর উমদেশ্, কররী়ি, 

এবং িষে্ যনম়ি কাজ শরু ুকরার 

জন্ একটি ্রি্রোমেযজক লি্াযনং 

োস্মফাস্ষ একযতত হ়ি এবং আেরা 

েখনই যভমগে ভমগে আোমদর সাব-

কযেটি িঠন করা শরু ুকরিাে … 

ঠিক তখন যকাযভে-19 আোমদর 

কাজ থাযেম়ি যেি। 

যশষোদান এবং যশষের প্রযক্র়িা়ি 

দটুি ব়ে প্রকল্প শযক্তশািী যভযত্ত 

সযৃষ্মত প্রস্তুত করা হম়িমে, ো 

এই বেমরর জন্ একটি অযববিাস্ 

অযভজ্তা যদম়িমে। 

যেয্রিমক্টর সকি উন্ন়িমন বহু 

অংশীজনমদর প্রযতযনযিমত্ব িঠিত 

যবযভন্ন কযেটির সদস্মদর 

সহমোযিতা িরুতু্বপূর্ষ ভূযেকা 

যরমখমে।  

এখামন যকেু যকেু কযেটির নাে 

উমলেখ করযে: যেয্রিক্ট যসফটি 

কযেটি, অ্ােভাইজযর গ্রুপ 

অব দ্ হ্ােট্াযেক যরযক্রম়িশন 

যেয্রিক্ট, বন্ড ক্ামম্ইন 

যটে়িাযরং োস্ যফাস্ষ, কাযরকুিাে 

িাযন্ষং কাউযন্সিস, টুেমেন্ট ই়িথু 

ভম়িস, কাউযন্সি ফর এমসেপশনাি 

যচিমরেন এবং আরও অমনক 

কযেটি।  

আেরা সকমিই আোমদর অব্াহত 

যবকামশর জন্ সজৃনশীি, 

সহমোযিতােিূক এবং প্রাসযগেক 

কাজ কমর োযছে।  

যকাযভে-19 রটিত চ্ামিঞ্জিমুিা 

সম্বেও এবং দরূ যশষেমর োও়িা 

হমিও, আেরা এমক অপমরর 

কাজমক নতুন ভামব প্রসংশা 

করযে। এই কঠিন সেম়ি 

আোমদর কযেউযনটির সকি 

সদস্ যেন খাদ্ পা়ি তা যনযচিত 

করার জন্ যেট্ম়িে যরেন্ডযশপ 

হাউজ, মজ অ্ান্ড ই কযেউযনটি 

যরযিফ ইনকমপ্ষামরমেে, জাোন 

ইন্ট্ান্াশনাি এবং অন্ান্ আরও 

অমনক প্রযতষ্ঠামনর সহমোযিতা়ি 

আেরা কযেউযনটির প্রমচষ্া়ি 

সাহামে্র জন্ এযিম়ি এমসযে।  

আোমদর সন্তানমদরমক প্রযতযদন 

সকামির এবং দপুমুরর খাবার 

যদও়িার জন্ আোমদর অমনকিমুিা 

খাবামরর সাইে রম়িমে। 

আোমদর সু্ি এবং কযেউযনটি 

ফ্াযসযিমেেরবন্দ, SPED সাযভ্ষ স 

টিে, ELD টিে এবং প্ামরন্ট 

এনমিজমেন্ট যি়িামঁজা সহা়িতা 

যদ়ি, সসু্তা যবরম়ি যফানকি কমর 

এবং োনযসক স্ামস্্র যবরম়ি 

আোমদর পযরবারিমুিার সমগে 

যরমসাস্ষ যশ়িার কমর।  

আোমদর যশষেকবনৃ্দ যশষো 

অব্াহত রাখার জন্ যনরিস 

কাজ কমর োমছেন। এবং আোমদর 

যশষোথথী, কে্ষচারী এবং পযরবামরর 

যে যকান উমবেমি সাহাে্ করার 

জন্ আোমদর যনতৃবনৃ্দ যতা 

রম়িমেনই।  

আোমদর উমলেখ করার েত 

যহমরামদর েমি্ রম়িমেন আোমদর 

যপতাোতা এবং যশষোথথীবনৃ্দ; 

আোমদর যপতাোতাবনৃ্দ যবশ 

সহমোযিতা কমরমে্রন এবং তামদর 

সন্তানমদর বায়েমত দরূযশষেমরর 

োি্মে যিখাপ়ো চাযিম়ি চাও়িার 

দায়িত্ব গ্হমরর জন্ তারা প্রসংশার 

পাত।  

তারাই প্রকৃত অংশীদার এবং 

তামদর সমগে কাজ করা আনন্দে়ি 

যেি। আেরা আোমদর যশষোথথী 

এবং পযরবারসেহূমক সমোন 

কযর এবং আিােী বেরিমুিামত 

আোমদর এই সহমোযিতা আরও 

যজারদার করার জন্ প্রযতশ্রুযতবদ্ধ 

থাকযে।  

ক্াস অব 2020 হমছে একটি 

যবমশর গ্রুপ োমদর আোমদর 

স্মযৃতমত িমর রাখা হমব, এবং 

১০ই জিুাই আেরা তামদর 

প্রমত্মকর ব্যক্তিত উপযস্যতমত 

গ্্রোজমু়িশন অনষু্ঠামনর োি্মে 

সমোন জানাব।

প্রথে বের সপুাযরনমেনমেন্ট 

যহসামব আযে অমনক সমুোি এবং 

চ্ামিমঞ্জর সম্খুীন হম়িযে, এবং 

অমনক যকেু যশমখযে।  

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-এ 

কাজ করা একটি সমোমনর 

যবর়ি। আযে আোমদর যশষোথথী, 

তামদর পযরবার এবং কযেউযনটির 

সদস্মদর ভািবাযস। হ্ােট্াযেক 

যসটি আোর জন্ যসমকন্ড যহাে।  

অমনক যিাকজন, সহমোিী 

এবং সংিঠন আোর কাজমক 

আরও অথ্ষবহ কমর তুমিমে। 

আেরা সহনশীি এবং ইযতবাচক 

যচন্তাভাবনা িািন কমর োমবা, 

পযরযস্যত পনুি্ষঠন করব, এবং 

আশাবাদী থাকব।  

ইযতবাচক যচন্তাভাবনা িািন করা 

হমছে এই প্রযক্র়িা চিাকামি অযজ্ষত 

নতুন যশষো উপমভাি করা।   

পযরযস্যতর পনুি্ষঠন করার 

যবর়িটি সকমির জন্ একটি 

অদু্ত অযভজ্তা হমিও এো যবশ 

অভূতপূব্ষ যে, যকভামব প্রমত্মক্ই 

পযরযস্যতর ঊমধ্্ষ উমঠ যে যকান 

পে্ষাম়ি যিম়ি তামদর কত্ষব্ পািন 

কমর।  

আশাবাদী হম়ি আসনু আেরা এেন 

একটি শযক্তশািী কযেউযনটির কথা 

ভাযব যেটি তামদর তররুমদর উপর 

যবযনম়িাি কমর এবং যসযন়ির 

যসটিমজনমদর সমোন কমর। 

আপনামদর সকমির জন্ অব্াহত 

সসু্াস্্ এবং আনন্দে়ি গ্ীমে 

কােনা করযে! 

সপুাযরনমেনমেমন্টর বাত্ষ া: চ্ামিঞ্জ সম্বেও, আেরা এযিম়ি োযছে

HHS-এর ভ্ামিযেমক্টাযর়িান 
হাভ্ষ াে্ষ  এর পমথ

স্ািমুেমোযর়িান যবমে যনি 
ইউযনভাযস্ষটি অব যেযশিান

োউ যবো-মত পযরমরবার প্রথা যচরজাগ্ত রাখা
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Mohamed Abdlmalek Alkhatab Abdullah Nawaf Abdullah Yasmeen Abdullah Jennifer Afreen Tazkira Ahad Jamil Ahmed Nusrat Ahmed

Sabbir Ahmed Shooji Ahmed Sultan Ahmed Maher Aiyash Mosammat Akthar Shamima Akther Nael Al-Falahi Ali Al-Shauweyh

Sahar Al-Waisi Alaa Al-Ward Zacaria Alasad Huda Alashwal Idrees Aldouais Elias Alduais Ameer Alfakeeh Monerah Algahim

Waeel Algohaim Mohamed Alhalemi Rawan AlHalmi Abdulmageed Alharbi Ali Alhayany Mousa Alhussein Ismial Ali Saker Ali

Akeem Allen Galawy AlMadhrahi Wael Almaisari Joseph Almansob Hifa Almardahi Odai Almasmari Mohamed Almoliki Bashaar Alnaham

Musheer Aloudi Awni Alowdi Asem Alqasri Eynas Alqasri Mohamed Alrawhani Shihab Alrefaei Waleed Alrefeai Abdulwahed Alreyashi

Akram Alriyashi Nakhla Alrohani Alqaqaa AlShaheri Asaad Alshujaa Akram Alzendani Wael Anam Kareem Asayidi Bashar Assaidi

Hussain Atwain Basma Ayash Eifat Ayrin Refath Azad MD Aziz Fayaz Bakkar Elma Balija Rudra Barua

Fahima Begum Jarin Begum Mita Begum Nazira Begum Sadia Begum Sadika Begum Sharmin Begum Suma Begum

Tasnuva Begum Medina Besirevic Afruza Bithi Noah Burns Jasmine Cain Adnan Causevic Mahnil Choudhury Habiba Chowdhury

Meet the 2020 graduates of Hamtramck High   
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Mahiya Chowdhury Nabeer Chowdhury Nuran Chowdhury Oliza Chowdhury Prince Chowdhury Sanzida Chowdhury Thanvir Chowdhury Justin Collins

Nori Crawford Andrew Daka Joydeep Das Magdeline DCosta Semaj Deriveau Bakil Deumah Yousef Dhaifullah Sadia Dipa

Enida Dzaferovic Amra Dzanic Mahmoud Elghazali Mohamed Elhady Alanood Essa Mohamed Farea Ahmed Ghaleb Sanel Grgic

Dorean Grimes Nicholas Gubin Mohamed Haimed Omar Haimed Mohammed Halemi MD Hamja Tremayne HarknessII Naimul Hasan

Mursalh Hassan Naseem Hassan Nawaf Hassan Yahya Hassan Mori Hossain JaShanell Howell Medin Husic Rifat Hussain

Sanjida Hussain Shahariar Hussain Aminul Islam MD Islam MDJalal Islam Mohammed Islam Omor Jabbar Malka Jawany

Abdullah Juwair Almamoon Kaid Prome Karim Simla Karim Abraham Kassim Mateusz Kaszowicz Heaven Kennedy-Jones Ghieth Khaled

Ibrahim Khan Tanim Khan Zainab Khan Hurayra Khanam Fahmida Khanom Shamia Khatun Lutfa Koly Rehana Laskar

Raine Lee Michael Lewis Jr AlMamoun Mashrah Mahin Miah Aseel Mohamed Dina Mohamed Waale Mohamed DaShaun Morris

Syeda Mubin Derrick Mumford Jr MstMonira Munni Latefah Musaid Isa Nasher Noorjahan Nasrin Valentyna Netrebiak Haron Ngi

Meet the 2020 graduates of Hamtramck High   
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Mansoor Obaid Eliyas Obeid Melissa Padilla Cobie Patterson-Henderson Ajla Pezer Mahbub Rabbani Lian Rahman Syedur Rahman

UmmaMahjabin RahmanSumaiya Jawad Rashid Juan Rhodes Ferdous Ria Lydell Richard Zaire Richardson Rehena Rima Rakib Roky

MD Rumman Zahir Sadid-Abdul Haitham Said Mian Sakib Ali Saleh Bakeel Saleh Hamim Saleh Sam Saleh

Shams Saleh Taiseer Saleh Thar Saleh Abdul Samee Rahnuma Samiah Hussien Shahra Ibrahim Shamakh Ammar Shammakh

Shahana Shanu Mario Siggers Shafiullah Siraji Kuba Stypula Jasmina Sulejmani Ufnan Sultana Jakob Syswerda MSTTania Tanni

DeSean Thomas Jadon Tillman Mumena Titly Antoine Tramble Jr Fujael Tuhin Mohammed Uddin Mohammad Wahid Fathema Zannat

Helal Zokari

Start Here, 
Stay Here, 

Succeed Here

রচয়িতা: মেনমহে আউ়িাদ

যবমশর যশষোর োইমরক্টর

আযে যবমশর যশষো এবং 

টুেমেন্ট সাযভ্ষ মসস যেপােমেন্ট-

এর বদনযন্দন কাজকে্ষ যদখামশানা 

কযর।  

এই যেপাে্ষ মেন্ট যশষোথথীমদর 

জন্ যবমশর যশষোর ব্বস্ািমুিা 

পযরচািনা কমর, মেিমুিার অন্তভু্ষক্ত 

থামক োযল্টটি়িারে যসমটেেস অব 

সামপাে্ষ স (MTSS), পযজটিযভ 

যবমহযভ়িার ইন্টারমভনশন অ্ান্ড 

সামপাে্ষ  যসমটেে (PBIS), এবং 

ADA যসকশন 504 লি্ান।  

সু্ি বমন্ধর কারমর এখন আোমদর 

অমনকিমুিা পযরমরবা ভাচু্ষ ়িাযি 

বাস্তবায়িত হ়ি। আোমদর 

কে্ষচারীরা কমঠার পযরশ্রে কমর 

যনযচিত করমে যে এই নতুন 

ভাচু্ষ ়িাি যর়ি্াযিটির োি্মে 

পযরচাযিত পযরমরবািমুিার 

েি্ যদম়ি যেন যশষোথথীমদর 

যবদ্া অজ্ষ মনর যষেমত অব্াহত 

অযভিে্তা বজা়ি থামক। 

চিযত সু্ি বমর্ষ এই যেপাে্ষ মেমন্টর  

েিূ িষে্ যেি যে সকি 

যশষোথথীর যশষোর জন্ আরও 

যবযশ যবমশরায়িত যশষো পযরমবশ 

প্রম়িাজন তামদর ভযত্ষ র প্রযক্র়িা়ি 

যেন যপতাোতারা সংযলিষ্ থামকন 

তা যনযচিত করা।  

এই প্রযক্র়িার অযভজ্তা 

অজ্ষ নকারী যপতাোতামদর জন্ 

যেয্রিমক্টর কাে যথমক বা়েযত 

সহা়িতা প্রম়িাজন যেি, োমত 

যনযচিত করা ো়ি যে, ভযত্ষ  

প্রযক্র়িা়ি যপতাোতামদর েতােত 

িহৃীত হমছে, এবং একই সমগে 

এো যনযচিত করা যে যপতাোতা 

তামদর সন্তানমদর ভযত্ষ র সপুাযরশ 

গ্হর করার আমি কে্ষসযূচর 

পযরকল্পনা ঠিকেত বঝুমত 

যপমরমেন। 

েতােত গ্হর এবং পদ্ধযতিত 

তথ্ ভািাভাযির জন্ 

অংশীজনমদর সমগে ববঠক করা 

হম়িযেি। এই িষে্ পূরমর 

আেরা অমনকদমূর এযিম়িযে; 

দভুাি্্ষ বশত, সু্ি বমন্ধর কারমর 

এই প্রযক্র়িা বািাগ্স্ হম়িমে। 

আেরা 2020-2021 সু্ি বমর্ষ 

এই কাজ অব্াহত রাখার আশা 

রাখযে। োই রেুক না যকন, 

হ্ােট্াযেক য্শাি এেুমকশন-

এর কে্ষচারী এবং অংশীদার 

যেয্রিক্টিমুিার সমগে এবং েমি্ 

অমনক ভাি ভাি আিাপ 

আমিাচনা অনযুষ্ঠত হম়িমে। 

াআিােী সু্ি বমর্ষ, ভাচু্ষ ়িাি 

যশষো পদ্ধযতমত পযরবত্ষ মনর পর, 

য্শাি এেুমকশন যেপাে্ষ মেন্ট 

আবার স্াভাযবক সু্ি কাে্ষক্রমে 

যফরার প্রযক্র়িা শরু ু করমব, 

যেখামন ব্যক্তিত ভামব সােনা-

সােযন পযরমরবার ব্বস্া 

থাকমব।  

আোমদর অগ্াযিকামরর যবর়ি 

হমব সু্মির স্াভাযবক আচরমরর 

েমি্ যশষোথথীমদর একীভুত করা, 

আরাত, মশাক এবং ষেযতর 

সম্খুীন যশষোথথীমদর সাোযজক-

োনযসক সহা়িতা প্রদান করা। 

এ ো়োও সু্ি এবং টিে 

যশষোথথীমদর যবইসিাইন যেো 

সংগ্মহর কাজ পনুরা়ি শরু ুকরমব 

এবং েথােথ যশষোযনমদ্ষশনার 

উমদেশ্ এবং িষে্োতা যনি্ষারর 

কমর তা প্রস্তুত করমব।  

রচয়িতা: জজ্ষ  ব্্ামকেনমবকার

যপউযপি সাযভ্ষ মসস যকাঅযে্ষ মনের

যপউযপি সাযভ্ষ মসস যেপাে্ষ মেন্ট 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-

এর 3,400–র অযিক যশষোথথী 

এবং অসংখ্ কে্ষচারীমক যবযভন্ন 

িরমরর সহা়িতা যদ়ি। 

আোমদর যেপাে্ষ মেন্ট যেয্রিমক্টর 

নতুন এবং পমুরামনা যশষোথথীমদর 

ভযত্ষ র যবরম়ি কযেউযনটি 

যসন্টারিমুিামক যে সকি পযরমরবা 

যদ়ি তা হমছে, ঠিকানার 

পযরবত্ষন, মরযসমেযন্সর অসযুবিা 

সংক্রান্ত ব্াখ্া, এবং যটেে অব 

যেযশিামনর কামে যবযভন্ন যেো 

পম়িন্ট সম্মক্ষ  প্রযতমবদন।

এ বেমরর একটি িষে্ যেি 

অনিাইন ভযত্ষ র যবরম়ি যজার 

যদও়িা এবং যপতাোতামদর জন্ 

তামদর সন্তানমদর ভযত্ষ  পদ্ধযত 

সহজ করা। 

আেরা এই িমষে্ যপৌঁেমত সফি 

হম়িযে এবং িমব্ষর সমগে জানাযছে 

যে আোমদর অনিাইন ভযত্ষ  

এখন চাি ুআমে এবং কযেউযনটি 

তা ব্বহার করমত পারমে। এই 

সযুবিা সাোযজক দরূমত্বর এই 

সেম়ি “বায়েমত থাকুন, যনরাপদ 

থাকুন” যনমদ্ষশনা যেমন চিার 

জন্ যবমশরভাব প্রম়িাজন হম়ি 

পম়েমে।

 আেরা আোমদর কযেউযনটির 

পযরবারিমুিার সমগে যবযভন্ন পন্া়ি 

যেযিত হও়িার সমুোিমক উপমভাি 

কযর োমত তারা সফিতার সমগে 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-এ 

সন্তানমদর ভযত্ষ র কাজ সম্ন্ন 

করমত পামর। 

আেরা 2020-21 সু্ি বমর্ষ 

সকি নতুন যশষোথথীমক যদখার 

অমপষো়ি থাকযে। 

Meet the 2020 graduates of Hamtramck High   

টুেমেন্ট সাযভ্ষ মসস যশষোথথী এবং পযরবারসেহূমক 
যনম়ি কাজ কমর 

অনিাইন ভযত্ষ  যপতাোতামদর 
কাজ সহজ কমর যদ়ি
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Alharin Abdulsalam Rithwaan Abdun-Nur Nelufa Ahmed Omar Ahmed Yacoub Al-Shame Asem Aldalaly Jamal Aldalaly Moath Alhalmi

Abdulnaser Almasmari Mohamed Almorisssi Jihad Alnajar Suliman Alsaidi Zackary AlSaidi Shareen Alward Ibrahim Alzokari Mohammed Awadh

Devin Brooks Armya Chambers Kelvin Craighead Brianna Dewalt Zachary Esch Abdulrahman Faddell Ali Humran Kennedi Hurt

Mykhal Jefferson Syed Karim Fahmida Mahima Daejuan McWilliams Casey Mehall Hanif Nahshal Odae Obeid Abdulrahman Pady

Kvon Thompson-Doze Joe White Abuzaid Zenalabidin

Mufitur Rahman Shariar Rai Emersyn Ruzycki Ghassan Saleh Huthaifa Saleh Madison Sebra Dana Slaton Rafath Tangil

Start Here, 
Stay Here,

Succeed Here

Place an Ad in 
The Review

Call (313) 874-2100

রচয়িতা: মজাই ে্ানমফারথ 

যেযকনসন ওম়িটে এযিমেন্টাযর 

সু্ি, যপ্রযন্সপ্াি

যেযকনসন ওম়িটে যকন্ডারিামে্ষ ন 

যথমক রষ্ঠ যগ্ে পে্ষন্ত প্রা়ি 

500 যশষোথথীর যেিনমকন্দ্র, 

এেন একটি সু্ি যেটি যশষেক, 

যবমশরজ্, সোজ-কেথী এবং যশষো 

কযেউযনটির আরও অন্ান্ 

কেথীমত পযরপূর্ষ, োরা যশশমুদর 

জীবমন যশষো প্রদান কমর তামদর 

সেদৃ্ধকরমরর জন্ কমঠার পযরশ্রে 

কমর চমিমেন।  

আোমদর যশষোথথী-মকযন্দ্রক পন্ার 

যশষো যনমদ্ষশনার েিূ িষে্ হমছে 

প্রাযতষ্ঠাযনক, সাোযজক এবং 

োনযসক যবকামশ যশষোথথীমদর 

সহা়িতা প্রদান করা।  

আেরা পঠন, যিখন, িযরত, 

যবজ্ান এবং সোজ পামঠর েিূ 

যবর়িবস্তু যষেতসেমূহ যশষোযনমদ্ষশনা 

প্রদামন প্রযতশ্রুযতবদ্ধ এবং যশ্রযরকমষে 

যশষোযনমদ্ষশনার পাশাপাযশ যফল্ড 

যট্প, এবং অন্ান্ বাস্তবযভযত্তক 

যশষো সমুোমির োি্মে যশষোর 

অযভজ্তা প্রদান কযর।  

আোমদর যেৌযিক যবর়িিমুিা 

ো়োও, যেযকনসন ওম়িটে আোমদর 

যভজ়ুিাি আে্ষ স, যেউযজক, িযরত 

সেদৃ্ধকরর, িাইমব্যর যেযে়িা, 

এবং শারীযরক যশষোর ক্ামসর 

োি্মে সেদৃ্ধকরমরর সমুোি কমর 

যদ়ি।  

সকি যশষোথথী আোমদর W.I.N. 

(যহা়িাে আই যনে) োইে-এ 

অংশগ্হর কমর। W.I.N. োইে 

চিাকামি যশষোথথীরা যোে যোে 

গ্রুমপ কামজর োি্মে পঠন এবং 

িযরমত অযতযরক্ত সাহাে্ িাভ 

কমর।  

এ ো়োও আেরা, আোমদর 

পঠন যবমশরজ্ এবং ইংমরযজ 

ভারা যশষোর যবমশরমজ্র োি্মে 

যশষোথথীমদর পঠন এবং ভারার 

দষেতা অজ্ষ মন সাহাে্ কমর থাযক।

যেযকনসন ওম়িটে এই বের 

প্রশাসযনক পযরবত্ষ মনর েি্ 

যদম়ি যিমে, মস সমগে আোমদর 

যশষোথথীমদর আরও ভাি যসবা 

প্রদামনর জন্ আেরা আোমদর 

েিূ সে়িসযূচমত পযরবত্ষন এমনযে।  

আেরা প্রযতটি যশশরু প্রাযতষ্ঠাযনক 

যবকামশ প্রযতশ্রুযতবদ্ধ এবং একই 

সমগে হ্ােট্াযেক কযেউযনটির 

সাোযজক, োনযসক এবং আযথ্ষক 

যবকামশর প্রযতও অগেীকারবদ্ধ।  

আেরা আোমদর যশষোথথীমদর 

ভযবর্মতর উপর যবযনম়িামি 

আোমদর যপতাোতা এবং 

কযেউযনটির সদস্মদর সমগে 

সহমোিী যহসামব কাজ কমর এযিম়ি 

যেমত প্রযতশ্রুযতবদ্ধ!  

রচয়িতা: নাযবি নাযি
ELD োইমরক্টর
ELD োইমরক্টর যহসামব আোর 
ভূযেকা হমছে, মে-সকি যশষোথথী 
ইংমরযজ ভারা (EL) যশখমে, 
এবং োরা যবেতী়ি ভারা যহসামব 
ইংমরযজমত (ESL) কথা বমি, 
যেয্রিক্টব্াপী তামদর জন্ পযরমরবা 
যনযচিত করা যেন তারা ভারা এবং 
সাষেরতার দষেতা বযৃদ্ধ করমত 
পামর।  
ইংমরযজ ভারা যশষোথথীমদর ক্ামসর 
যভতমর এবং বাইমর উভ়ি যষেমত 
সহা়িতা করা হ়ি। সু্মি তামদর 
ELL যশষেকবনৃ্দ বা়েযত সহা়িতা 
যদম়ি থামকন।  
EL যশষেকবনৃ্দ যশষোথথীমদর যহােরেু 
যশষেমকর অযতযরক্ত সহা়িতা যদন 
োমত তামদর অন্ান্ সকি যবরম়ি 
ভারা ও সাষেরতার অব্াহত 
যবকাশ যনযচিত করা হ়ি। 
আোমদর যেয্রিক্ট যশষোথথীমদর 
যপতাোতা/অযভভাবকমদর জন্ 
ব়িস্-সাষেরতা ক্ামসর ব্বস্া 
কমর। এ সকি ক্ামস শিুেুাত 
সাষেরতা যশখামনা হ়ি না, বরং 
ক্াসিমুিা আোমদর যপতাোতামদর 
সমগে সহা়িতার একটি যসতুবন্ধন 
যহসামব কাজ কমর যেখামন তারা 
জানমত পামরন যে সন্তানমদর 

যশষো়ি তারা যকভামব বায়েমত 
সহা়িতা করমত পামর্রন, মোিামোি 
করমত পামরন এবং যস জন্ কী কী 
যকৌশি প্রম়িাজন।  
এ ো়োও আোমদর প্ামরন্ট যি়িামঁজা 
রম়িমে োরা অনবুাদ, মদাভার 
পযরমরবা এবং যপতাোতামদর 
প্রম়িাজনী়ি অন্ যে যকান প্রকার 
সহা়িতা যদমত পামর োমত বায়ে 
এবং সু্মির েমি্ যসতুবন্ধমনর 
সমুোি সযৃষ্ করা ো়ি।   
এই বমর্ষর জন্ ইংযিশ িান্ষার 
যেপাে্ষ মেন্ট (ELD)-এর িষে্ 
হমছে এো যনযচিত করা যে োরা 
ইংমরযজ যশষোথথী এবং যে-সকি 
যশষোথথী যবেতী়ি ভারা়ি কথা বমি, 
তারা যেন তামদর যহােরেু যশষেক, 
ইংমরযজ যশষোর যবমশরজ্, এবং EL 
প্ারা-প্রমফশনািমদর সম্াব্ সকি 
িরমনর সমব্ষাত্তে সহা়িতা পা়ি।
যশষোথথীমদর অগ্িযত ক্রোিত 
পূরর করা হমছে কারর 
আেরা যেয্রিক্টব্াপী আোমদর 
যেপাে্ষ মেন্ট-এর কে্ষচারীর পদিমুিা 
যনযচিত করযে। এ ো়োও ইংমরযজ 
ভারা যশষোর উন্নযতর জন্ অমনক 
উপকরর এবং সম্দ ক্র়ি করা 
হম়িমে। 
যকাযভে-19 েহাোরীর জন্ ভবন 
বন্ধ হম়ি োও়িার কারমর, বায়েমত 

থাকার আমদমশর সে়ি আোমদর 
যরমোে/অনিাইন যশষোর সমগে খাপ 
খাও়িামত হম়িমে এবং সফি হমত 
হম়িমে।  
এ ো়োও, অনিাইন/যরমোে 
যশষোর লি্ােফমে্ষ, আোমদর ইংমরযজ 
যশষোথথী এবং তামদর ইংমরযজ 
ভারার যশষো়ি অব্াহত সহা়িতা 
যনযচিত করা যবশ িরুতু্বপূর্ষ যবর়ি 
যেি। 
ইংযিশ িান্ষার যেপাে্ষ মেন্ট ক্রোিতই 
আোমদর যশষোথথী এবং তামদর 
পযরবারিমুিামক অনিাইন যশষোর 
যদমক ষেেতা়িন করার পমথ এযিম়ি 
োমছে।  
এ ো়োও, আেরা আোমদর 
যশষোথথীমদর যপতাোতামদর জন্ 
ব়িস্ যশষোর আরও ক্াস েকু্ত 
করার পযরকল্পনা করযে।  
যেমহতু আোমদর যেয্রিমক্ট আযশ 
শতাংমশরও যবযশ যশষোথথী যবেতী়ি 
যকান একটি ভারা়ি কথা বমি, 
তাই আেরা এো যনযচিত কযর 
যে আোমদর সকি যশষোযবদ 
যেন আোমদর যশষোথথীমদর চাযহদা 
পূরমরর জন্ তামদর যশষো প্রদামনর 
দষেতার উন্নযত অব্াহত রামখন।

অমনক যশষোথথীর জন্, ইংমরযজ 
যশখাো হমছে প্রথে িাপ

যেযকনসন ওম়িটে-এ ‘যশষোথথী-মকযন্দ্রক’ পদ্ধযতমত 
যশষোদান করা হ়ি

Meet the 2020 graduates of Horizon High   
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A HUD High 
Performer

2620 Holbrook St • Hamtramck • (313) 873-7878
Hamtramck Housing Com-
mission (HHC) does not
discriminate on the basis
of race, color, religion, na-
tional origin, sex, handicap
or familial status

Hamtramck 
Senior Plaza

• Heat & Water 
Included

• Individual Kitchens
• Income Based Rent
• 24 Hour Security

• Recreation Areas
• On Site Mail
• Exercise Room
• Air Conditioned
• Library

For more information about events at the 
library call (313) 733-6822, or visit its website 

at http://hamtramck.lib.mi.us where you 
can also access the online catalog. 

The library is located at 2360 Caniff.

This week at the library...
Dear Library Patrons, 

Due to the COVID-19 pandemic, we have made
the difficult decision to close the Hamtramck 
Public Library to the public.   

The Library will remain closed until further notice.

In the meantime, we encourage you to try our
new service, Hoopla, available through the library
website.   

We will keep you informed of any changes on the 
website and on social media. 

During this emergency closure no late fees will be 
assessed.     

MEN’S HAIRCUTS

313-875-8972
Best quality for the best prices.
Prices Starting at

$10
9517 Jos. Campau
— Hamtramck —

Call for Hours

Senior &
Veterans
Discounts

Closed Temporarily

It’s Time to Pray, 
Please Join Us

We are a Multicultural Parish Family
Sunday English Mass 9 a.m.

Sunday School 10 a.m.
Everyone is Welcome to Worship with Us

Holy Cross Parish Polish National Catholic Church
2311 Pulaski, Hamtramck • Very Rev. Jaroslaw Nowak, Pastor 

313-365-5191   www.HolyCrossPNCC.com

We are an Active
Parish Serving the

Community 

Celebrating 97 Years of Traditional, Catholic, and Democratic Church

Stay Safe, Stay Healthy until
we meet again…

Continue to pray for all of our
wonderful and selfless

First Responders and Health
Care Workers

(All activities and Masses have been 
temporarily suspended due to COVID-19)

StJosephsHealthcare.com
Hamtramck • 313-874-4500

Leaders
in Short-Term

Rehabilitation

Providing quick recovery 
and quality care through 
our comprehensive 
rehabilitation program.

FUNERAL DIRECTORY
When the need arises, these caring professionals are ready to help.

Jurkiewicz & Wilk Funeral Home
MICHAEL A. WILK, DIRECTOR ROBERT A. WILK, DIRECTOR

2396 Caniff at Brombach   |   313-365-9600

Samaritans Community Food
Assistance Program

for Hamtramck Residents
and Surrounding Areas

Bring proof of income, and picture ID

8625 Jos. Campau
11am-12pm

Every 2nd Monday 
of the Month

Closed Temporarily

Congratulations Seniors
রচয়িতা: কযিন যটেমভন্স

আযি্ষ চাইল্ডহুে এযিমেন্টাযর, 

যপ্রযন্সপ্াি

আোমদর সু্ি যপ্রসু্ি যথমক 

যবেতী়ি যগ্ে পে্ষন্ত যশষোথথীমদর 

জন্।  

সকি সে়ি আোমদর েিূ িষে্ 

হমছে যশষোথথীমদর ইংমরযজ যশখমত 

সহা়িতা করা এবং সকি যশষোথথী 

যেন পঠমন উন্নযত যদখা়ি তা 

যনযচিত করা। আোমদর সবার 

উপর ভাইরামসর আক্রের রো 

পে্ষন্ত আেরা ভািই অগ্িযত 

করযেিাে।  

আযি্ষ চাইল্ডহুে এযিমেন্টাযরর 

কে্ষচারীরা দ্রুত অনিাইন যশষো 

পদ্ধযতমত চমি ো়ি।  

শিুেুাত কে্ষচারীমদর জন্ ন়ি, 

যশষোথথী ও যপতাোতামদর জন্ও 

এো নতুন বমে।  

আেরা বত্ষোমন এর যভতর যদম়ি 

আোমদর পথ খুমঁজ যনযছে এবং 

শরমত কী হমব তা উৎসকুভামব 

িষে্ করযে। আেরা আশা 

কযর সবাই সসু্ থাকমবন এবং 

যশষোথথীরা তামদর যিখাপ়ো 

অব্াহত রাখমব।

রচয়িতা: েে যিাযজম়ি

যেযকনসন ইটে এযিমেন্টাযর, 

যপ্রযন্সপ্াি

যেযকনসন ইটে এযিমেন্টাযর 

হ্ােট্াযেক কযেউযনটির জন্ 

100 বেমরর অযিক সে়ি িমর 

একটি যভযত্ত যহসামব কাজ করমে।  

যকন্ডারিামে্ষ ন যথমক 6 যগ্ে 

পে্ষন্ত যশষোথথীমদর পথযনমদ্ষশনা 

এবং যশষোদানকারী যেযকনসন 

ইটে যশষোথথীমদর পূর্ষাগে-যশশ ু

যহসামব িম়ে যতািার িষে্ যনম়ি 

যশষোযনমদ্ষশনা প্রদান কমর।  

আেরা িারাবাযহক ভামব 

সেযবিত, অযভজ্তা-যভযত্তক 

যশষোর সমুোি কমর যদম়ি িযরত, 

যবজ্ান, সোজ পাঠ এবং ইংমরযজ 

ভারা বশিীমত েজবতু যশষোর 

যভযত্তেিূক যবর়িবস্তু যশখাই।  

স-ুসেযবিত পদ্ধযত যহসামব 

আেরা যশষোথথীমদর অযভজ্তা়ি 

যশল্পকিা, সগেীত, শারীযরক 

যশষো, এবং িাইমব্যর/প্রেযুক্তর 

সোমবশ রোই।  

যশষোথথীমদর তামদর যকাস্ষ-ও়িামক্ষ  

যশষেমকর হস্তমষেপেিূক সহা়িতা 

প্রদান করা হ়ি, মস সমগে পঠন 

এবং িযরমত যোে গ্রুমপ যশষো-

যনমদ্ষশনা প্রদান করা হ়ি।  

যে সকি যশষোথথীর যবেতী়ি ভারা 

যহসামব ইংমরযজ যশষো প্রম়িাজন 

তামদর যবযভন্ন ভামব সহা়িতা 

প্রদান করা হ়ি, শিুেুাত যশষেমকর 

সহা়িতাই ন়ি, মোে যোে গ্রুমপও 

যবমশর নজর যদও়িা হ়ি।  

এ ো়োও, আোমদর ইযতবাচক 

আচরর-মকযন্দ্রক সহা়িতার 

োি্মে যশষোথথীমদর সাোযজক-

আমবযিক যশষো সহা়িতা প্রদান 

করা হ়ি। 

যেযকনসন ইটে অমনকিমুিা 

যপতাোতা-সংযলিষ্তা কে্ষশািার 

োি্মে যপতাোতামদর সহা়িতা 

করমত যপমর িযব্ষত, োর িষে্ 

হমছে যপতাোতা যেন সু্মি তামদর 

যশষোথথীমদর ভাি কমর সাহাে্ 

করমত পামরন।  

যেযকনসন ইটে এই সু্ি বমর্ষ 

নতুন একটি প্রশাসমনর অযভজ্তা 

িাভ কমরমে, এবং আোমদর েিূ 

িমষে্র একটি যেি েসরৃভামব 

নতুন ক্রাযন্তকামি প্রমবশ যনযচিত 

করা এবং িযরত, যবজ্ান, 

সোজ পাঠ, এবং ইংমরযজ ভারা 

বশিীমত েিূ যবর়িবস্তুর যষেতসেমূহ 

অব্াহতভামব উন্নযত করা।  

যেযকনসন ইটে প্রাযতষ্ঠাযনকভামব 

উৎকর্ষ যদযখম়ি োমছে এবং 

আোমদর যে-সকি যশষোথথী 

ইংমরযজভারী ন়ি, তামদরও 

সহা়িতা করমে।  

আেরা যে ববযবিক েহাোরীর 

সম্খুীন হযছে তা অপ্রত্াযশত 

এবং তা প্রকৃতভামবই আোমদর 

যেযকনসন ইটে–এর কে্ষচারীমদর 

পারদযশ্ষতার এবং যপশাদাযরমত্বর 

োতামক সবার সোমন তুমি 

িমরমে।  

সােমনর যদমক অগ্সরোন 

যেযকনসন ইটে এযিমেন্টাযর এো 

যনযচিত কমর োমব যে আোমদর 

যশষোথথীরা যেন সমব্ষাচ্চ োমনর 

যশষোযনমদ্ষশনা িাভ কমর, মস সমগে 

সাোযজক-আমবযিক যশষো এবং 

যবেতী়ি ভারা যহসামব ইংমরযজর 

উপর সব িরমরর সহা়িতা পা়ি।  

সমব্ষাপযর, হ্ােট্াযেমকর 

যশষোথথীরা এেনোই প্রত্াশা কমর 

এবং পাও়িার যোি্।

যেযকনসন ইটে-এ শযক্তশািী কে্ষসযূচর 
যভযত্ত প্রদান

আযি্ষ চাইল্ডহুে সু্মি নতুন 
োতা শরু ুকরা       
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When is the election? 

Tuesday, August 4, 2020.     
 

Why is the purpose of this proposed bond? 

The primary purpose of the bond election is to construct a new elementary school 
(eliminating the Dickinson West portable classrooms), renovate school facilities, and 
eliminate unnecessary expenditures for maintenance and energy costs.  

If approved by voters, the bond proposal will also enhance student safety and security, 
improve student comfort, provide much needed additional classrooms at the High School 
and Community Center, as well an expanded fitness center for the whole community.  

The bond proposal on the May ballot is an outgrowth of the school district’s strategic 
planning process, and will affect every Hamtramck student.    
 

Why pursue a bond initiative during a pandemic? 

Based on all available data and expert opinions, we know the following things: 

1. Our community is growing overall, and specifically in school age children 

2. Many of our facilities are currently at capacity, including 2 schools co-located in one building 

with temporary portable classrooms.  

3. The proposed improvements are a bare minimum of what is needed for a quality learning 

environment. 

4. In person schooling will resume at some point, and delaying projects only makes them more 

expensive to complete in the future. 

" " "
"

5. School districts are currently being encouraged to slash budgets due to decreased funding 

from the State because of the pandemic.  

6. Michigan was already one of 12 States to not provide any infrastructure money to districts, 

requiring them to self-finance infrastructure improvements.  

 

Wasn’t this the point of the sinking fund?  

The sinking fund was phase I. Through the commitment of Hamtramck voters, HPS was able 

to use approximately $750,000 per year to address some of the most critical infrastructure 

needs- primarily sealing the envelopes of existing buildings. This meant new roofs and 

windows for multiple schools. General funds were also used to supplement these projects 

where needed. However, due to the scale of needs and the rising cost of construction every 

year, this amount would never allow us to provide the large-scale improvements proposed in 

the current bond initiative. Just for example, the cost of the new elementary building 

construction alone is projected at more than $14,000,000. This one piece of the total project is 

more than our current general fund balance and could never be accomplished without a bond 

initiative.  

 

Please see http://www.hamtramckschools.org/ for a full list of projects completed and funds 

used. 

 

Is HPS a good steward of public funds? 

The auditing firm of Yeo & Yeo have found ZERO material findings in our annual public 

financial review for 5 years in a row. This puts us in the small minority of districts in the State 

with such exemplary financial practices. 

 

All construction projects, sinking fund and otherwise, are competitively bid following the state 

bid threshold guidelines to find the best price for qualified work.  
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How was the current list of projects determined? 

HPS has worked with Partners in Architecture for all our construction planning needs. They are 

a reputable firm with vast experience in public infrastructure development. The proposed 

projects are only the most essential and those that align with our strategic plans.  

The bond projects fall into six basic categories: 

1. Construction of a new elementary school to replace the portable classrooms that are 

currently located at Dickinson West Elementary.  

2. Renovations at Hamtramck High School to create four (4) new classrooms and 

construction of a building addition to connect the High School with the Community 

Center for improved security.  

3. Mechanical system improvements to provide air conditioning (cooling) to 

instructional areas at all schools.  

4. Construction of a building addition onto the Community Center for fitness center 

with dedicated community entrance separate from daytime school use/access. 

Additional classrooms will also be created.  

5. Replacement of exterior windows at multiple school buildings including: Hamtramck 

High School, Dickinson East, Holbrook and Early Childhood Elementary. 

6. Restroom renovations at multiple school buildings including: Hamtramck High 

School, Kosciuszko Middle School, Dickinson East, Holbrook and Early Childhood 

Elementary.  

If approved by voters, the bond proposal will positively impact all current and future 
generations of Hamtramck students.  

How will the bond proposal benefit students and the community?   

The bond proposal will benefit students and the community in several ways, including… 
 

� creating an all new modern elementary school 
� upgrading school facilities and improving learning environments 
� attracting new families to our community 
� enhancing residential property values by having up-to-date school facilities 
� assuring that school facilities are upgraded, renovated, and kept in good repair 
� providing much needed fitness and educational space at the community center  

 

All bond proposal projects are designed to reflect positively on homeowner property 
values and the community’s “small town-good schools” reputation.   
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How much are we seeking to raise and what will it cost the average tax payer? 

If voters approve the bond proposal, the current tax rate will increase by 7 mills directly 
from property taxes and the District will borrow $35,265,000 from a special low interest 
fund set up by the State to support school districts bridging funding gaps in bond 
initiatives.  
 
That means $7 for each $1,000 of taxable value. According to our city assessor’s office, 
the average home value in Hamtramck is $65,000. That means the average taxable value 
is $32,500. Therefore, the average homeowner would pay $227.50, or slightly more than 
$4 per week. Some people will pay less. Some people will pay more. Visit 
http://www.hamtramckschools.org/ for full cost breakdowns.  
 

What’s included in the bond proposal? 

If approved by voters on August 4, 2020, the following projects will be completed at each 
school: 
Hamtramck High School 

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 
● Reduce size of pool locker rooms to allow for (4) new classrooms and (2) smaller 

remodeled locker rooms 
● Construct secure building addition to connect High School with Community Center 
● New furnishings for (4) new classrooms 

Kosciuszko Middle School  

● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Remodel restrooms 

 
New Dickinson West Elementary School  

 
● Demolish portable classrooms (all 10 which currently serve as the elementary building 

with the exception of a few rooms that are shared in the adjacent Kosciuszko Middle 
School) 

● Construct New Dickinson West Elementary School (approximately 37,000 SF – this 
building will be constructed to attach to the existing Kosciuszko Middle School). 

● New furnishings  
● New instructional technology 
● Minor site improvements 
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Dickinson East Elementary School 
 
● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

 
Holbrook Elementary School 

 
● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

 
Early Childhood Elementary 
 
● Upgrade mechanical system to provide cooling throughout instructional areas 
● Upgrade electrical service 
● Replace exterior windows 
● Remodel restrooms 

 
Tau Beta School 
 
● Demolish existing house adjacent East of school to prepare for dedicated early 

education green space without crossing the street.  
 

Community Center 
 

● Construct fitness center and classroom addition  
● Demolish and reconfigure main entry ramp and retaining walls 
● Site restoration and landscaping 
● Modern fitness room equipment 

 

Individual cost breakdowns and complete application submit to the State Treasurer can be 
found at http://www.hamtramckschools.org/. 
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What will happen if voters do not approve the bond proposal? 

The proposed bond projects cannot be addressed because the general fund cannot 
support them. 
 

What is the schedule for bond proposal projects? 

Planning for the new projects will begin immediately after August 4th and all projects are 
required by the State to be completed within a three (3) year period. 

Will all bond proposal revenue stay in the Hamtramck School District?  

Yes.  All revenue from the bond proposal will stay in the Hamtramck School District.  None of 
the revenue will go to Lansing or to any other school district or political entity.  The bond 
funds can only be used for bond proposal projects and cannot be used for salaries.  
 

If the bond proposal is approved by voters, will property values be affected? 

Real estate values tend to be higher in communities with school districts that offer a 
quality education program and have up-to-date school facilities.  Property values tend to 
be lower in communities that do not offer an adequate curriculum or that have schools 
that are out-of-date and poorly maintained.  Remodeling and upgrading school buildings 
and facilities will protect the community’s investment in the school district.  All bond 
proposal projects are designed to reflect positively on homeowner property values and the 
community’s enviable “small, tight-knit-” reputation.  
 

What are the student enrollment projections for the next five years?  

According to the Middle Cities Annual Report, HPS enrollment has grown consistently over the 
last 5 years and is projected to grow more than 15% over the next five years.   

 

What is a bond proposal? 

A bond is a State-approved funding process that specifies a set scope of projects.  When 
voters approve a bond, the money specified in the bond proposal is borrowed and the 
school district makes payments over a period of years, much like a homeowner pays a 
mortgage.  Bonds are usually issued for 20-30 years.  If voters approve the August 4th 
Bond proposal, the Hamtramck School District’s bonds will be issued for 30 years. 
 

 

 

 

" " "
"

Bonds can only be used for long term assets: 

● Constructing new school buildings 
● Constructing additions to existing school buildings 
● Remodeling existing school buildings 
● Energy conservation improvements 
● Land purchases 
● Site development and improvements 
● Athletic and physical education facility development and improvements 
● Playground development and improvements 
● Refunding debt (if new present value savings can be demonstrated) 
● Direct bond program costs such as professional fees, election fees, issuance costs, 

qualification fees, insurance fees, final audit costs 
● School bus purchases 
● Loose furnishings and equipment purchasing 
● Technology purchases limited to hardware and communication devices that 

transmit, receive or compute information for pupil instructional purposes only. The 
initial purchase of operating system and customized application software is allowed 
if purchased with the initial hardware. 

 

Bonds cannot be used for: 

● Salaries, supplies, service contracts, lease payments, installment contracts 
● Repairs, maintenance, or maintenance agreements 
● Purchasing automobiles, trucks, or vans 
● Portable classrooms purchased for temporary use 
● Uniforms 
● Textbooks 
● Upgrades to an existing computer operating system or application software 
● Computer training, computer consulting, or computer maintenance contracts.   

 
Can any of the bond proposal funds be used for employee salaries or  
operating expenses? 
 
No.  Bond proposal funds cannot be used for staff wages, salaries, or operational costs.  
They also cannot be used for repair or maintenance costs or other operating expenses.  
Bond proposal funds must be used only for purposes specified in the ballot language, and, 
as required by State law, they must be audited. 
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Who can vote in this bond proposal election? 

Residents of the Hamtramck School District who will be 18 years of age or older on 
Election Day, and are registered to vote.   
 

Where can I get information about voting (such as how to register, where to vote, 
and absentee voting? 

Go to the Michigan Voter Information website (Michigan.gov/sos) or call the Clerk’s Office 
where you reside.  
 

Do I need to update my voter registration? 

You need to update your voter registration if you have changed your name or address 
since the last time you voted.  You can do this at any Secretary of State Office or at the 
Clerk’s Office where you reside.    
 
Get more information about the bond election and answers to your questions... 

● Go to www.hamtramckschools.org.  
● Call Superintendent of Schools Jaleelah Ahmed at (313) 872-9270 or by sending an 

email to her at jahmed@hamtramckschools.org.      
● Call Board President Evan Major at (313) 454-1138 or by sending an email to 

emajor@hamtramckschools.org. 
 
"
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Frequently Asked Questions 

about the August 4, 2020 School Bond Election 
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Meeting the needs of early childhood 
education through the years
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Serving our community for over 
100 years since 1904.

* Senior Rates available *

BISAGA 
PLUMBING & HEATING  
(313) 365-8630

1
2

/3
1

/1
9

We Repair & Install 
• Furnaces 
• Boilers

• Air Conditioners
• Licensed & Insured

Financing Available
Ask for Details

HEATING &
COOLING

Family Owned & Operated
Since 1964

11647 Jos. Campau

313-892-2122

HOME IMPROVEMENTPLUMBINGHEATING & COOLING

Service Directory

Curtis Gibbs
Owner

DetroitPowderWorks@Yahoo.com

248-835-3352

POWDER COATING

PAINTING

— FREE ESTIMATES —

BROTHERS 
HANDYMAN 
SERVICES

ALL HOME REPAIRS 
Interior • Exterior

TOP QUALITY WORK AT LOW PRICES

• Handyman Services • Roof Repairs 
• Sidings & Gutters • Chimney Work • Porches

Ask for Frank
Located in Hamtramck

313-365-4913
FREE 

ESTIMATES

Celebrating
52 Years of

Service!

(313) 371-3766
(586) 649-6300

� Fast Same Day Service �
Air Conditioning

Freon Recharge
Furnace & Boilers, Heating

Sewer & Drain Cleaning

10% Discount
Off Labor on Any Plumbing, 

Heating, Air Conditioning or Sewer
Cleaning Job, Installation or Repair.

Not valid with any other offer.

— COMMERCIAL BUILDINGS —
Heating & Cooling Rooftop Units

www.HeaneyPlumbing.com
Proudly Serving 

Hamtramck Since 1969
Licensed & Insured 

Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

A/C Start-Up
Inspections

Repairs, Cleaning & 
Freon Extra

$89
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.
Must present coupon at the time of 

estimate. With coupon. Expires 7-30-20.

Drain
Cleaning

Starting at

$150

40 Gallon Hot
Water Tank

Starting at

$1075
Upgrades extra

Senior Discount Available! Call for Details

IN “VINCE” ABLE PAINTING
Interior/Exterior • Power Washing 

Home Improvement • Patch and Drywall Repair
586-838-7598

Let Our Service
Directory Do
the Work For

You! Call Dave
(313) 874-2100

31800 Northwestern Hwy,  Suite 200
Farmington Hills, MI  48334

248-866-1110
HUD Certified

Looking to buy single & 
multi-family dwellings - CASH!

JohnUlaj@comcast.net

Certified 
Residential 
Specialist

John Ulaj 
Commercial Broker/Owner

A HUD 
Certified Agent

Drowning in Mortgage Debt?
I Can Help...

I buy properties in 
as-is condition for CASH!

Get It Sold in the
Real Estate Corner

Call Dave at 
(313) 874-2100 to

Place Your Ad!

Did You Know?

The Hamtramck Review is Online
Never miss an issue!

www.TheHamtramckReview.com

FMIC
Food Ministries in Collaboration
� �

SINCE WE ALL FALL SHORT OF THE GLORY
OF THE LORD AND WE ARE ALL OUR OWN
WORST ENEMY HERE IS A PRAYER YOU

CAN SAY BEFORE YOU START OUT EACH
DAY HEAVENLY FATHER PLEASE 

SAVE ME FROM ME

To make a tax deductible 
donation send to:

Harp of God Ministry
FMIC

P.O. Box 11361
Detroit, MI 48202

P.S. Send copy to friends
Congratulations Seniors
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রচয়িতা: নমু়িা ইমভজাই

কযসউসমকা যেেি সু্ি, যপ্রযন্সপ্াি

কযসউসমকা যেেি সু্ি হমছে প্রা়ি 

400 সতিে এবং অষ্ে যগ্োরমদর 

যবদ্া়িতন; এবং সু্িটি WRESA 

PBIS (পযজটিভ যবমহযভ়িারাি 

ইন্টারমভনশনস অ্ান্ড সামপাে্ষ স) 

কে্ষসযূচর অংশগ্হরকারী, োর 

িষে্ হমছে “সািারর পদ্ধযত, 

প্রত্াশা, এবং ভারার োি্মে 

ইযতবাচক আচরর চাি ুকরা এবং 

বহাি রাখা।” 

েিূ দযৃষ্ হমছে PBIS-এর োি্মে 

সম্ক্ষ  িম়ে যতািা এবং যনযচিত 

করা যে সকি যশষোথথী MTSS 

(োযল্ট টি়িাে্ষ  যসমটেে অব 

সামপাে্ষ ) প্রযক্র়িা অনশুীিন কমর 

যশখার সষেেতা অজ্ষ ন করমে।

ভবমনর যবযভন্ন স্ামন যশষোথথীমদর 

কামে প্রত্াযশত আচরমরর রপূমরখা 

তুমি িমর এখামন একটি েক 

প্রস্তুত করা হম়িমে। প্রত্াশািমুিার 

যভযত্ত যেি যেয্রিমক্টর েিূ 

যববিামসর যববযৃত “শ্রদ্ধাশীি হও,” 

“দায়িত্বশীি হও,” “যনরাপদ 

থামকা,” এবং “যববোন হও।” 

আমিাচনা এবং জযরমপর 

োি্মে প্রত্াশা যনি্ষারমরর জন্ 

কে্ষচারী এবং যশষোথথীমদর তামদর 

যচন্তাভাবনা তুমি িরার সমুোি 

কমর যদও়িা হ়ি।  

যশষেকবনৃ্দ প্রত্াশা সম্মক্ষ  

যশখান এবং সকি যশষোথথীর জন্ 

“সব্ষজনীন যকৌশি” বাস্তবা়িন 

কমরন। সকমির জন্ চারটি 

ইযতবাচক যববযৃত রম়িমে, 

ো যশষোথথীমদর সমগে বদযনক 

যেথয্রি়িামক পনুঃপযরচাযিত কমর। 

উপরন্তু, “ভাি আচরমরর” জন্ 

নতুন পরুস্ামরর কে্ষসযূচ গ্হর 

করা হ়ি।

যকাযভে-19 এর কারমর 

অপ্রত্াযশতভামব সু্ি বর্ষ সংযষেতি 

হম়ি োও়িার কারমর, যশষেকবনৃ্দ 

েতদরূ সম্ব সবযকেু অব্াহত 

রাখার সকি প্রমচষ্া চািামছেন, 

অনিাইন সু্মি তারা একই িরমনর 

যকৌশি প্রম়িাি করমেন এবং একই 

িরমরর প্রত্াশা বহাি রাখমেন। 

আোমদর িষে্ হমছে আিােী 

বর্ষিমুিামত PBIS এবং MTSS 

আোমদর যশষো যনমদ্ষশনার একটি 

অপযরহাে্ষ উপাদান যহসামব 

অব্াহত থাকমব।

রচয়িতা: যেমশি ইেব্ানান

োইমরক্টর অব যহউে্ান যরমসামস্ষস

আযে এেন একটি যেয্রিমক্টর 

োইমরক্টর অব যহউে্ান যরমসামস্ষস 

যহসামব কাজ করযে যেটি প্রথা 

এবং সাংসৃ্যতক যিৌরমব পযরপূর্ষ 

এক কযেউযনটিমত উদ্াবনেিূক 

যশষো রীযতনীযতর িযব্ষত যনতা 

যহসামব সপুযরযচত; তাই আযে 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-এ 

কাজ করমত যপমর সমোযনত যবাি 

করযে। 

যপতাোতামদর উচ্চোতার 

সংযলিষ্তা এবং আস্া, যশষেকমদর 

আন্তযরকতা, প্রশাসমনর সেথ্ষন 

এবং আোমদর সকি কে্ষচারীর 

পষে যথমক উচ্চোতার সংযলিষ্তা, 

এখামন পযরবামরর েত একটি 

পযরমবশ সযৃষ্ কমরমে যেখামন সু্ি 

কযেউযনটির সকি সদস্ একসমগে 

যবম়ে উঠমত পামর। 

ইমতােমি্ যবদ্োন খবু শযক্তশািী, 

উচ্চোতার সহমোযিতাপূর্ষ যনতৃত্ব 

দমির জন্ োইমরক্টর অব 

যহউে্ান যরমসামস্ষস একটি নতুন 

পদ। 

অযত প্রম়িাজনী়ি িমষে্র যকন্দ্রযবন্দ ু

হমছে যশষেকমদর পারদযশ্ষতা ও 

সহা়িতার উচ্চ োতা, যবকামশর 

জন্ আম়িাজন, এবং সকি 

কে্ষচারীর জন্ উন্ন়িন, এবং 

কে্ষচারীমদর যপশাদার উন্ন়িমনর 

জন্ সমুোি সযুবিা বযৃদ্ধ করা। 

চিযত বের এ সকি িষে্ 

যসন্টাি যেযশিান ইউযনভাযস্ষটি 

এবং ওম়িন যটেে ইউযনভাযস্ষটির 

সমগে অংশীদাযরত্ব িঠমনর োি্মে 

অযজ্ষ ত হম়িমে।  

এই যেপাে্ষ মেন্ট যেযশিান 

যেপাে্ষ মেন্ট অব এেুমকশন-এর 

সমগে সহমোযিতােিূকভামব কাজ 

করার োি্মে যনযচিত কমর যে, 

আোমদর যশষেক, প্রশাসক, এবং 

প্ারাপ্রমফশনািমদর যষেমত সকি 

িরমরর প্রযেতোন যেমন চিা 

হমছে। 

রচয়িতা: যক্রমটেন হাে্ষ

হরাইজন হাই সু্ি, যপ্রযন্সপ্াি

হরাইজন হাই সু্ি 165 জন 

যশষোথথীর যবদ্া়িতন। আোমদর 

প্রযতটি যশষোথথী আোমদর 

কযেউযনটি এবং সু্মির প্রযত 

দঢৃ়ভামব প্রযতজ্াবদ্ধ।  

বেমর অমনকবার, আোমদর 

যশষোথথীরা উভ়ি হাই সু্মির 

আশপামশর িযিপথ, য্রিে এবং 

পামশর হাঁোর রাস্তা যস্ছোমসবার 

যভযত্তমত পযরষ্ার কমর যদ়ি।   

আিােী বের আেরা আোমদর 

যস্ছোমসবা কে্ষসযূচ সম্প্রসারর 

করব এবং এিাকার ফুে ব্াংক 

এবং অন্ান্ অিাভজনক সংস্ার 

সমগে কাজ কমর যশষোথথীবনৃ্দ 

তামদর কযেউযনটিমত প্রকৃত 

অবদান রাখমত সাহাে্ করমব। 

হরাইজমনর যশষোথথীমদর েমি্ 

প্রবি উদেীপনা এবং দঢৃ়মচতনা 

রম়িমে, ো সু্ি বমর্ষ একাযিকবার 

আোমদর “শাইযনং টোর” পরুষ্ার 

প্রদান অনষু্ঠামনর োি্মে উদোপন 

করা হ়ি।   

এ সকি উদোপন অনষু্ঠামন, 

প্রাযতষ্ঠাযনক সফিতা, অতুিনী়ি 

উপযস্যত এবং দযৃষ্ভযগের জন্ 

যশষোথথীমদর সমোযনত করা হ়ি।   

আোমদর এেনই একজন উজ্জ্বি 

তারকা, ফাহযেদা েযহো, এই 

বের “পাে্ষ  অব অ্ান এযিে গ্রুপ 

অব পাবযিশে রাইোরস” হম়িমে। 

তার যিখা “She is Nature,” 

যেযশিান যরযেং অ্ামসাযসম়িশন-

এর জানাি্ষ “Kaleidoscope”-এ 

প্রকাযশত হম়িমে।  

আেরা তার জন্ এবং একই সমগে 

সকি যশষোথথীর চেৎকার উদেীপনা 

এবং দঢৃ়তার জন্ যবশ িযব্ষত!    

তারকার যদমক এযিম়ি োও, 

কসেস! 

রচয়িতা: ি্াকুইযশ়িা জ্াকসন 

এবং আেরা যপাসমকাযভচ

সু্ি ও কযেউযনটি ফ্াযসযিমেেরস

ELD যেপাে্ষ মেন্ট

আেরা যপাসমকাযভচ এবং 

ি্াকুইযশ়িা জ্াকসন হমছেন 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্মির প্রথে 

সু্ি এবং কযেউযনটি ফ্াযসযিমেের 

এবং ইংযিশ িান্ষার যেপাে্ষ মেমন্টর 

েমি্ আোমদর যশষোথথীমদর 

যশষোিত িষে্ অজ্ষ মনর যষেমত 

তারা িরুতু্বপূর্ষ ভূযেকা যরমখমেন। 

যে-সকি যশষোথথীর পযরবামর 

তামদর সফি হও়িার জন্ খাদ্, 

বাসস্ান এবং যশষোিত উপকরমরর 

েত যেৌযিক চাযহদা যেোমনা 

প্রম়িাজন তামদর অভাব পূরমর 

তাঁরা এইচযপএস পযরবারিমুিামক 

সহা়িতা কমরমেন।  

আোমদর িমষে্র েমি্ যকেু 

পযরবার রম়িমে োরা যরমসামস্ষর 

অভামব উপযস্যতর সেস্ার 

সম্খুীন হ়ি, তামদরও সহা়িতা 

প্রদান করা হ়ি।  

আোমদর আমরকটি িষে্ যেি, 

আোমদর যেয্রিমক্ট আিত প্রযতটি 

যকন্ডারিামে্ষ ন যশষোথথীর িহৃ 

পযরদশ্ষন, োমত যনযচিত করা ো়ি 

যে প্রযতটি যশশ ুসফিতা অজ্ষ মনর 

জন্ প্রম়িাজনী়ি েথােথ েুিসসহ 

যিখাপ়ো শরু ুকমর। 

যকেু যকেু িষে্ অযজ্ষ ত হম়িমে তমব 

যকাযভে-19 ৈবযবিক েহাোরীর 

জন্ যকেু যকেু অযজ্ষ ত হ়িযন, 

যেেন আোমদর টিে প্রশাসমনর 

অনমুরািক্রমে, আেরা বায়ে বায়ে 

যেমত পাযরযন। 

তমব আেরা যপাসমকাযভচ এবং 

ি্াকুইযশ়িা হ্ােট্াযেক যসটির 

যভতমর ও বাইমর যবযভন্ন সংস্ার 

সমগে কামজর সম্ক্ষ  িম়ে তুমিমেন 

ো যথমক এই দমুে্ষামির সে়ি চাযহদা 

সম্ন্ন যশষোথথীমদর পযরবারিমুিা 

উপকৃত হমব। আিােী সু্িবমর্ষ 

আোমদর নতুন িষে্ হমছে প্রযতটি 

যশষোথথীমদর বায়েমত কযম্উোর 

এবং ইন্টারমনে যনযচিত করা। 

আবার, আেরা হ্ােট্াযেক 

পাবযিক সু্িস যেয্রিমক্টর েমি্ 

যে-সকি পযরবামরর খাদ্ 

প্রম়িাজন তামদর তাযিকা প্রস্তুত 

করযে। S & C ফ্াযসযিমেের 

যহসামব আেরা যপাসমকাযভচ এবং 

ি্াকুইযশ়িা তামদর জীবমনর স্প্ন 

পূরর করমত পারমেন, ো হমছে 

তামদর কযেউযনটিমত যস সকি 

যরমসাস্ষ যদম়ি সাহাে্ করা, ো 

যশষোথথীমদর যশষো অজ্ষ মনর যষেমত 

উপকার বম়ি আনমব।

আেরা আোমদর দিিত িষে্ 

পূরর কমর চমিযে ো হমছে 

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-এর 

পযরবারিমুিামক স্ািত জানামনা, 

যশযষেত করা, িািন-পািন এবং 

ষেেতা়িন করা।

এইচযপএস পযরবারিমুিার আযথ্ষক চাযহদা পূরর

কযসউসমকা-মত ইযতবাচক আচরর 
সম্ক্ষ  িম়ে যতামি    

একটি রযনষ্ঠ কযেউযনটিমত যেয্রিক্ট যেন 
এক পযরবার হরাইজন-এ আেরা তারকার যদমক 

িাযবত হই

রচয়িতা: যেযর়িানা োমরাস

ELD যেপাে্ষ মেন্ট

EL যশষোথথী এবং হ্ােট্াযেমকর 

ববযচত্রেপূর্ষ কযেউযনটির সমগে কাজ 

করা একটি আনমন্দর যবর়ি। 

বত্ষোমন, আোর কাজ, ো আযে 

কামজর যচম়ি আসযক্ত বমি যবযশ েমন 

কযর, তার যকন্দ্র যবন্দ ুহমছে উভ়ি 

EL যশষোথথী, োরা আোমদর যোে 

ভযত্ষ সংখ্ার 79% এবং তামদর 

সমগে কে্ষরত আোমদর যশষেকবনৃ্দ। 

আোমদর যেপাে্ষ মেন্ট EL যশষোথথীমদর 

জন্ েথােথ যশষোযনমদ্ষশনা যদ়ি, EL 

গ্রুমপর জন্ কে্ষচারীমদর যপশাদার 

উন্ন়িমনর জন্ েথােথ ব্বস্া গ্হর 

কমর, যনযচিত কমর যে, সু্ি যেযটেং 

যকা-অযে্ষ মনেরির যশষো যনমদ্ষশনার 

তমথ্র জন্ যেোর সবে্বহার কমর, 

যশষোথথীমদর সঠিক ভামব গ্রুপ কমর, 

এবং যশষোযনমদ্ষশনার জন্ দষেতা 

এবং যকৌশি যনি্ষারর কমর। আেরা 

EL যেযটেং যকাঅযে্ষ মনেরমদর ব্যক্তক 

যশষোথথী এবং গ্রুপ ইত্াযদর চাযহদা 

পূরমরর জন্ ইউযনে এবং পাঠ 

পযরকল্পনা প্রস্তুমত সাহাে্ কযর। 

আযে EL যশষোথথীমদর েিূ্া়িন এবং 

যবকল্প েিূ্া়িমনর জন্ অবকাঠামো 

প্রদামন (ে্ামেযর়িামির চাযহদা, 

প্রযশষের এবং সে়িসযূচ) ELD 

োইমরক্টমরর সমগে কাজ কযর। 

উপরন্ত, আোমদর টিে সু্িিমুিামক 

EL-যদর যচযনিতকরর, মলিসমেন্ট, 

এবং বাযর্ষক অগ্িযত েযনেযরং-এ 

সাহাে্ কমর। 

সম্যিতভামব, আেরা ELD 

কে্ষসযূচর কাজ এবং EL পযরমরবা 

পাও়িার সে়ি ও পমর যশষোথথীমদর 

প্রাযতষ্ঠাযনক সফিতা অনসুরর 

করার জন্ যেো সংগ্হ এবং 

যবমনেরর পদ্ধযত ব্বহার কমর থাযক। 

আযে েথাসেম়ি যশষেক, যপতাোতা, 

এবং কযেউযনটির চাযহদার প্রযত 

সা়ো যদমত প্রযতশ্রুযতবদ্ধ এবং এর 

অন্তভু্ষক্ত থাকমে EL যশষোথথীমদর 

যবরম়ি নীযতোিা, কাে্ষপ্ররািী 

এবং যপ্রাগ্াযেংসহ যে যকান িরমনর 

অনানষু্ঠাযনক অনমুরাি। 

আোর পেমন্দর কাজ হমছে ই়িথু 

ভম়িস কযেটির যকা-মচ়িার যহমসমব, 

যেখামন চেৎকার একদি তররু, 

ষেেতায়িত এবং যচৌকস হাই সু্ি 

যশষোথথী যনতারা কাজ কমর, োমদর 

যচন্তা যচতনা অনবরত আোমদর 

সু্মির পযরমবশ এবং িারার 

পযরবত্ষন রো়ি। 

আোমদর এই বেমরর িষে্ হমছে 

EL-যদর প্রাযতষ্ঠাযনক যবকাশ এবং 

পারদযশ্ষতার উন্নযত, ো আেরা 

আরও ভািভামব যবমলিরর করব েখন 

জমুন WIDA েিূ্া়িমনর ফিাফি 

হামত পাব। প্রযত বের আোমদর 

EL যশষোথথীরা EL পারদযশ্ষতা়ি 

উন্নযত এবং দঢৃ় অগ্িযত প্রদশ্ষন 

কমর থামক, 

আোমদর যশষোথথীরা শযক্তশািী এবং 

প্রারবন্ত, ঠিক আোমদর হ্ােট্াযেক 

কযেউযনটির েত। এখামন আযে 

আোমদর একজন যশষোথথী প্রযতযনযির 

নাে উমলেখ করমত চাই, ই়িাযসন 

আবদলুোহ, মে হমছে হ্ােট্াযেক হাই 

সু্মির একজন যসযন়ির। মস ইেথু 

ভম়িস কযেটির একজন সদস্ এবং 

যনতা। 

আযে ই়িাযসমনর কথা বিযে, তার 

প্রাযতষ্ঠাযনক যরকমে্ষ র জন্ ন়ি, 

তার সহনশীিতা, দঢৃ়তা এবং সদ়ি 

ব্যক্তমত্বর জন্। 

ই়িাযসন সু্মি এবং কামজ তার অসংখ্ 

দায়িমত্বর েি্ যদম়ি এযিম়িমে, েযদও 

োত চার বের আমি েকু্তরাম্রে 

আিেনকারী অযভবাসী যহসামব যস 

অমনক বািা এবং যবপযত্তর সম্খুীন 

হম়িমে, মস নতুন একটি ভারা 

যশমখমে, সাহযসকতা যদযখম়িমে, েমুখ 

হাযস যরমখ সােমনর যদমক এযিম়িমে। 

আযে ই়িাযসনমক ভযবর্মতর একজন 

যনতা, কযেউযনটির শ্রদ্ধনী়ি সদস্, 

এবং আোমদর সোমজর ইযতবাচক 

একজন নািযরক যহসামব যদযখ। 

আিােী বেরিমুিামত, ELD 

যেপাে্ষ মেন্ট-এর সমগে সমগে, আোর 

িষে্ হমছে, সফিতার জন্ 

একটি পযরষ্ার পযরকল্পনা এবং 

সফিতার পথ বতযর কমর যদম়ি 

যশষোথথী, যপতাোতা, যশষেক এবং 

কযেউযনটিমক যসবা করা, যনযচিত 

করা যে ইংমরযজ যশষোথথীমদর ব্াপামর 

যেন সকি সে়ি িমবররািব্ধ সমব্ষাত্তে 

রীযতনীযতিমুিা বাস্তবা়িন করা হ়ি। 

আোর যপশািত িমষে্র েমি্ একটি 

হমছে যশষোথথীমদর অজ্ষ মন পূর্ষাগে-যশশ ু

িম়ে যতািার পদ্ধযত উৎসাযহত করা 

এবং যশষোথথীমদর চযরত িঠন এবং 

কি্ামরর উপর িরুতু্ব যদম়ি ব্যক্তক 

যশষো়ি অযভিে্তা যনযচিত করা। 

চূ়োন্ত যবমলিরমর, আোমদর EL 

যশষোথথীমদর তামদর যগ্ে যদম়ি যবচার 

করা ো়ি না, এমদর প্রযতজমনর 

েমি্ একটি যনজস্ জিত যবদ্োন। 

যেয্রিমক্টর প্রা়ি সকি যশষোথথীর জন্ ইংমরযজ 
যশষো হমছে েিূ চাযহদা

রচয়িতা: যক্রস ভ্রোযন়িাক

হ্ােট্াযেক হাই সু্ি, যপ্রযন্সপ্াি  

হ্ােট্াযেক হাই সু্মির একজন 

কসেস হও়িাো যবশ ব়ে ব্াপার! 

বেমরর পর বের িমর আেরা 

1,000 যশষোথথীমক যদশ ও যটেেব্াপী 

সমব্ষাত্তে কমিজ, ইউযনভাযস্ষটি এবং 

যট্ে সু্িিমুিামত ভযত্ষর প্রস্তুযতর 

যববি-োমনর সমুোি সযৃষ্ কমর 

আসযে। 

আোমদর অযভজ্, যনমবযদত 

কে্ষচারীরা যনরিসভামব কাজ কমর 

সকি যশষোথথীর জন্ সমুোি সযৃষ্ 

কমর, যশষোথথীর অতীত পেভূযে বা 

বত্ষোন পারদযশ্ষতার স্তর ো-ই 

যহাক না যকন। 

এ বের আেরা সকি স্তমরর 

যশষোথথীমদর জন্ আোমদর কে্ষসযূচ 

সম্প্রসারর করার িষে্ হামত 

যনম়িযে, এবং আেরা এ যবরম়ি 

সফি হম়িযে। 

আেরা কমিজ যকাস্ষ, অ্ােভান্সে 

যলিসমেন্ট যকাস্ষ, হাই ইন্টামরটে 

ক্াযর়িার যকাস্ষ, এবং োরা পঠন, 

যিখন, এবং িযরমত যপযেম়ি পম়েমে 

তামদর জন্ যকাস্ষ যোি কমরযে। 

একই সমগে আোমদর িষে্ যেি যে 

আোমদর গ্্রোজমু়িটিং যসযন়িরমদর 

অযজ্ষত বযৃত্তর েিার পযরোমরর 

অতীত যরকে্ষ  আেরা ভগে করব, 

ো অতীমত সব্ষমোে $7 যেযি়িমন 

দাযঁ়েম়িমে। 

আেরা এই সকি িষে্ অজ্ষ মনর 

সঠিক পমথ এযিম়ি োযছে। 

এ বের বিার েত অমনক যকেুই 

আমে। হাভ্ষ াে এবং ইম়িমির 

পূর্ষ-বযৃত্ত প্রাতি যশষোথথী আোমদর 

যেি। অন্ান্ অসংখ্ যশষোথথী 

ইউযনভাযস্ষটি অব যেযশিান, 

যেযশিান যটেে ইউযনভাযস্ষটি, ওম়িন 

যটেে ইউযনভাযস্ষটি, এবং ইটোন্ষ 

যেযশিান ইউযনভাযস্ষটিমত যবনােমূি্ 

কমিমজ প়োর সমুোি িাভ কমরমে, 

এবং এ রকে আরও অমনমক 

রম়িমে। 

এ সকি যশষোথথী DECA 

যবজমনস ন্াশনাি চ্াযম়্িনযশমপ 

প্রযতমোযিতা কমরযেি। 

আোমদর ভাযস্ষটির অ্াথমিেরা 

যেয্রিক্ট রাউন্ড িমর এযিম়িমে, 

আোমদর যরামবাটিকস টিে পমুরা 

যটেমে প্রযতমোযিতার জন্ একটি 

চেৎকার যরাবে বতযর কমরমে, 

এবং অজ্ষ মনর তাযিকা এভামব 

িম্া হমতই থাকমব। আোমদর 

যশষোথথীমদর এ সকি সফিতার 

জন্ এবং আোমদর কে্ষচারীবনৃ্দ 

সকমির উন্নযতর জন্ যে-সকি 

সমুোি সযৃষ্ কমর যদম়িমে, তার 

জন্ আযে অত্ন্ত িযব্ষত।

অবশ্ যটেেব্াপী সু্ি বমন্ধর 

কারমর আোমদর সু্ি এবং 

কযেউযনটি উভম়ির জন্ চ্ামিঞ্জ 

সযৃষ্ হম়িমে। তমব আযে বিমত িব্ষ 

যবাি করযে যে, আোমদর যশষোথথী 

এবং কে্ষচারীরা চ্ামিঞ্জ যোকামবিা 

করমত যপমরমে। 

আোমদর সকি যশষোথথীমক 

Chromebook-এর সযুবিা যদও়িা 

হম়িমে, এবং আযে আত্মযববিামসর 

সমগে বিযে যে, তারা সকমিই 

কাউযন্টর সবমচম়ি ভাি একটি 

অনিাইন যশষোর েমেমি অংশগ্হর 

করমে। 

আোমদর যশষেক, সোজকেথী, 

কাউমন্সি এবং ইন্টারমভনশযনটেরা 

সকমিই প্রযতযদনই আোমদর 

যশষোথথীমদর সমগে যোিামোমির 

োি্মে সং্শ্ষ বজা়ি রামখন। 

একবার কসেস হমি যশষো কখনই 

থামে না!

হ্ােট্াযেক হাই সু্মি, যশষো যেথা়ি কখনও থামে না

রচয়িতা: েে ে্ািে্াজ

হিব্রুক এযিমেন্টাযর, যপ্রযন্সপ্াি

হিব্রুক এযিমেন্টাযর সু্ি 1896 

যথমক যকন্ডারিামে্ষ ন যথমক অষ্ে 

যগ্ে পে্ষন্ত চেৎকার যশশমুদর 

যশষো পযরমরবা যদম়ি আসমে।  

হিব্রুক একটি আনন্দরন, যনরাপদ 

পযরমবমশর জন্ পযরযচত, মেখামন 

প্রেযুক্ত, সংসৃ্যত, এবং ইযতহামসর 

সংযেশ্রর রমে থামক।  

আোমদর যশষোথথীমদর সফিতা 

যনযচিত করার জন্, আোমদর 

উচ্চ যোি্তাসম্ন্ন কে্ষচারীমদর 

েমি্ রম়িমে ইংযিশ ি্াংিমু়িজ 

যেমভিপমেন্ট য্শাযিটে, যরযেং 

য্শাযিটে, িযরত য্শাযিটে, 

যরমটোমরটিভ প্র্রোকটিস যকাচ, 

এবং একজন যসাশ্াি ও়িাক্ষ ার।  

হিব্রুক-এর চেৎকার এই কেথীরা 

শিুেুাত যশষোথথীমদর যিখাপ়োর 

সফিতা়ি েমনামোি যদন না, এ 

ো়োও তারা আোমদর PBIS এরং 

যরমটোমরটিভ প্র্রোকটিস কে্ষসযূচর 

োি্মে একসমগে কাজ করার 

োি্মে যশষোথথীমদর সাোযজক 

এবং োনযসক সফিতা অজ্ষ মন 

ভূযেকা রামখন। 

এ সকি কে্ষসযূচ ইযতবাচক 

আচরমরর উপরই যজার যদ়ি না, 

একই সমগে আোমদর PBIS এবং 

যরমটোমরটিভ প্র্রোকটিস কে্ষসযূচর 

োি্মে সকি যশষোথথীর োনযসক 

সফিতামক উৎসাযহত কমর। 

এ ো়োও, এ সকি কে্ষসযূচ 

শিুেুাত ইযতবাচক আচরমরর 

উপরই যজার যদ়ি না, একই সমগে 

উৎসাযহত কমর জানা়ি যে বায়েমত 

অনিাইন যশখা অব্াহত থাকমব। 

Google Classrooms এবং Class 

Dojo ব্বহারকারী আোমদর এ 

সকি চেৎকার কমঠার প্রযরশ্রেী 

যশষেকমদর সমগে যনম়ি, অনিাইন 

যহাক বা সােনা-সােযন, আেরা 

একটি সফি 2020-21 সু্ি 

বমর্ষর অপমষো়ি আযে।  

হ্ােট্াযেক পাবযিক সু্িস-এ 

যশষোদান কখনই যথমে থামক না!

যশষোদামন হিব্রুক এযিমেন্টাযরর 
রম়িমে দীর্ষ ইযতহাস


