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Hamtramck
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Board
Members

Evan Major
President

ডিস্ট্রিক্টের
পাঠক্রমের
পরিবর্তনশীল
চাহিদা পূরণ
রচয়িতা: ক্যারোল পল
কারিকুলাম
অ্যান্ড
অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
গুণগত শিক্ষায় হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুল ডিস্ট্রিক্ট
নিজেকে নেতা হিসাবে প্রমাণ
করেছে।
এই গুণগতমানের প্রমাণ
কমিউনিটির সদস্য, শিক্ষক,
পিতামাতা, শিক্ষার্থী এবং
নেতৃত্বের সমর্থনের মাধ্যমে
নিশ্চিত হয়েছে। সূচনার পর
থেকেই হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুলস কারিকুলাম অ্যান্ড
অ্যাসেসমেন্ট
ডিপার্টমেন্ট
সকল
শিক্ষার্থীর
জন্য
শিক্ষাগত
রীতিনীতি
বহুমুখীকরনের পক্ষে একটি মূল
প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকা
রেখে এসেছে।
সার্বিকভাবে এই ডিপার্টমেন্ট
মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব
এডুকেশনের গৃহীত প্রমিত
মান অনুযায়ী পাঠক্রম এবং
মূল্যায়ন প্রস্তুত করার জন্য
দায়িত্বপ্রাপ্ত।
এই ডিপার্টমেন্ট আবার
Continued on page 2

Magdalena Srodek
Secretary

Jihan Aiyash
Trustee

রচয়িতা: শেরী এ. লিনেম
ডাইরেক্টর অব ফাইনান্স
জেনারেল ফান্ড হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টের
অপারেটিং ফান্ড। এখানেই
দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য
ব্যবহৃত অর্থের হিসাব রাখা
হয়।
এই সকল কার্যক্রমের অন্তর্ভু ক্ত
400’র অধিক কর্মচারীর
বেতনক্রম প্রস্তত, শিক্ষক এবং
কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, মালামাল,
উপকরণ, আসবাবপত্র এবং
যন্ত্রপাতি ক্রয়, ইউটিলিটি এবং
আমাদের ভবনের মেরামত ও
রক্ষণাবেক্ষণ।
আমরা পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এবং
স্কুল ব�োর্ডে র সঙ্গে কাজ করে
নিশ্চিত করি যে ডিস্ট্রিক্টের

অগ্রাধিকারগুল�ো যেন পূরণ
করা হয়। আমাদের শক্তিশালী
আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে
আমাদের জেনারেল ফান্ডে বলিষ্ঠ
উদ্বৃত্ত রয়েছে।
প্রতি বছর স্বাধীন অডিটিং
ফার্ম ডিস্ট্রিক্টের আর্থিক অডিট
করে থাকে। আমরা আনন্দের
সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আবারও
আমরা অডিটিং ফার্ম ইয়ো
অ্যান্ড ইয়ো’র কাছ থেকে
‘আনমডিফাইড
ওপিনিয়ন’
পেয়েছি।
এটা
আমাদের
আর্থিক
ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ
নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য
রেটিং প্রাপ্তি।
আমরা আমাদের ব্যয়ের মূল

Treasurer

সুপারিনটেনডেন্টের বার্তা:
চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আমরা
এগিয়ে যাচ্ছি

রচয়িতা: জালিলাহ আহমেদ
সুপারিনটেনডেন্ট
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস হচ্ছে
এমন একটি ডিস্ট্রিক্ট যেটি তার
বৈচিত্র ্যকে উদযাপন করে, এবং
Moortadha Obaid
Showkat Chowdhury উৎকর্ষ অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
Trustee
Trustee
আমরা জানি যে আমাদের সমতা
এবং অর্জ ন উভয় ক্ষেত্রে তারতম্যের
চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তথাপিও আমরা
অদম্য এবং একটি অনন্য স্কুল
ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে আমরা আমাদের
কাজ অব্যাহত রাখব।
আমাদের ডিস্ট্রিক্টে সকলেই
আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের লক্ষ্য
জেনে কাজ শুরু করে এবং লক্ষ্যের
দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের
শিক্ষার্থীরাই আমাদের কাজের
উদ্দেশ্য।
কাজের প্রথম দিনই, আমি, মিসেস
লিনেম, মি. ওয়ারজিনেক, মি.
লার্শ ফ্যাসিলিটি ভিজিট শুরু করে
দেই। স্কুল বর্ষ জুড়ে আমাদের
শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীবৃন্দ যে
জায়গাগুল�ো ব্যবহার করছে তা
দেখা বেশ গুরত্বু পূর।্ণ
উদ্বেগের এলাকাগুল�ো চিহ্নিত
করা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত
করা একটি অগ্রাধিকারের বিষয়
কেন্দ্র নিবদ্ধ রেখেছি ক্লাসরুমের সহায়তা করার জন্য আমরা ছিল। সকল স্কুলে গ্রীষ্মের মাসগুল�ো
সহায়তা প্রদানের উপর। নতু ন পঠনের পাঠক্রম কিনতে উন্নয়নের কাজ করার জন্য
আমাদের EL শিক্ষার্থীদের Continued on page 2
Continued on page 3
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Dennis Lukas
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Vote Yes on Aug. 4th for the school BOND proposal
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস
বহু বছর ধরে আমাদের ভাল�ো সেবা দিয়েছে

‘দ্য রিভিউ’-এর চলতি সপ্তাহের
সংখ্যাটি হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুল ডিস্ট্রিক্টকে উৎসর্গ করা
হয়েছে।
আমরা
আমাদের
স্কুল
ডিস্ট্রিক্টের সহয�োগী হিসাবে
গর্বিত। কমিউনিটিকে গুণগত
শিক্ষা প্রদানে হ্যামট্রামিকের দীর্ঘ
ইতিহাস রয়েছে।
তবে এই মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ
এবং প্রশাসকগণ শিক্ষাবিদের
চেয়ে আরও বেশি কিছু : ডিস্ট্রিক্ট
আমাদের পরিবারেরই অংশ।
এই উৎকর্ষ ক�োন দুর্ঘটনা নয়।
আমরা বহু কাল ধরে আমাদের

নিবেদিত এই শিক্ষাবিদদের সেবা
উপভ�োগ করেছি যারা আমাদের
বহু-সাংস্কৃতিক কমিউনিটিকে
সেবা দিতে বিশেষভাবে আগ্রহী।
এটা তেমন ক�োন সহজ কাজ
নয়।
যে-কমিউনিটিতে
বিভিন্ন
ভাষাভাষীর ল�োক রয়েছে,
যেটি নবাগত অভিবাসীদের
আবাসস্থল, সেখানে অনেক
চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। চাহিদা
অনেক, তবে ডিস্ট্রিক্ট সকল
সময় চ্যালেঞ্জ ম�োকাবিলা করে
সফল হয়েছে।
এই ডিস্ট্রিক্টে শিক্ষার্থীদের কেন

“দ্য কসমস” নামে ডাকা হয়
তার কারণ রয়েছে। এর কারণ
হচ্ছে প্রকৃ ত অর্থেই এই ডিস্ট্রিক্ট
কসম�োপলিটান
শিক্ষার্থীদের
নিয়ে গঠিত - যারা সমগ্র বিশ্ব
থেকে আগত শিক্ষার্থী!
আমরা হ্যামট্রামিক স্কুলস-কে
এবং আমাদের কমিউনিটির
সেবা প্রদানকারী সে সকল
মেধাবী শিক্ষক ও প্রশাসকদের
অভিবাদন জানাই।
ত�োমরা আমাদের হির�ো।
গ�ো কসমস!

আপনার ট্যাক্সের ডলার হ্যামিট্রামিকের
স্কুলগুল�োকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়
পেরেছি, আমাদের EL কর্মচারী,
এবং সরঞ্জাম ও কর্মসূচি বৃদ্ধি
করেছি।
আমরা ডিস্ট্রিক্টব্যাপী প্রযুক্তির
আপগ্রেড অব্যাহত রেখেছি, এবং
আমাদের এখানে শিক্ষার্থী/যন্ত্রের
অনুপাত প্রায় এক-বনাম-এক।
আমরা ভবনের অনেকগুল�ো
উন্নয়ন সম্পন্ন করেছি, যার
কিছু হচ্ছে হলব্রুক এবং টাউ
বেটা-তে নতু ন খেলার স্থান
এবং পার্কিং লট, টাউ বেটা
এবং হরাইজন-এ কমিউনিটি
সেন্টারের নতু ন ছাদ, হলব্রুকের
ভবনের এক্সটিরিয়র সংস্কার,
এবং আরও অনেক কিছু ।
ডিস্ট্রিক্টের বর্তমান আয়ের

সামর্থ্যের তু লনায় আরও অনেক
উন্নতি প্রয়োজন।
মে 2020-এর নির্ধারিত
বন্ড নির্বাচন আগষ্ট 2020এ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
ওয়েন কাউন্টি সকল নিবন্ধিত
ভ�োটারদের নিকট ব্যালট ডাকে
পাঠাচ্ছে।
আমি সকল পিতামাতা এবং
কমিউনিটির সদস্যদের কিছু টা
সময় ব্যয় করে ব্যালট পূরণ
করে তাদের ভ�োটদানের জন্য
ডাকে ফেরত পাঠান�োর জন্য
উৎসাহিত করছি।
ফাইনান্স
ডিপার্ট মেন্টের
কাজ হচ্ছে স্কুল ডিস্ট্রিক্টের
শিক্ষানির্দেশনার প্রচেষ্টায় সাহায্য

করা যাতে তারা আমাদের
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে এবং
লালন-পালনে সর্বোত্তম ভূ মিকা
রাখার মত প্রয়োজনীয় মানব
সম্পদ এবং মালামাল পাওয়ার
সামর্থ্য লাভ করে।
9-বছর ধরে হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুলস-এর ডাইরেক্টর
অব ফাইনান্স হিসাবে আমাদের
শিক্ষার টিম দৈনন্দিন ভিত্তিতে
যে আন্তরিকতা প্রর্দশন করে,
তার জন্য আমি গর্বিত।
আমি তাদের সাহায্য করার
পথে আমার কাজটু কু করতে
পেরে নিজেকে আশীর্বাদপুষ্ট বলে
মনে করি।

ডিস্ট্রিক্টের ভবন এবং মাঠ ঠিকঠাক রাখা
রচয়িতা: রিচার্ড ওয়ারজিনস্কি
বিল্ডিং অ্যান্ড গ্রাউন্ডস ডাইরেক্টর
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস বিল্ডিং
অ্যান্ড গ্রাউন্ডস ডিপার্ট মেন্ট
আমাদের
সকল
শিক্ষার্থী,
কর্মচারী এবং পরিবারের জন্য
একটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং
সুরক্ষিত পরিবেশ বজায় রাখে।
আমরা ডিস্ট্রিক্টের সকল ভবন
এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং

দেখভাল করার জন্য দায়ী।
বর্তমানে বিল্ডিং অ্যান্ড গ্রাউন্ডস
ডিপার্ট মেন্ট এবং আমাদের
তত্ত্বাবধানকারী
কর্মচারীরা
বর্তমান ক�োভিড-19 মহামারী
ম�োকাবেলায় আমাদের প্রচেষ্টা
কেন্দ্রীভূ ত রাখছে যাতে আমাদের
ডিস্ট্রিক্টে কর্মরত সকলের জন্য
সর্বাধিক নিরাপদ পরিবেশ দিতে
পারি।

এখন সময় খুব চ্যালেঞ্জপূর্ণ
তবে আমাদের একনিষ্ঠ দলগত
প্রচেষ্টায় আমরা সফল হব�ো।
আমি ব্যক্তিগত ভাবে সকলের
জন্য একটি আনন্দময় গ্রীষ্ম
কামনা করছি, এবং সবচেয়ে
গুরত্বু পূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অনুগ্রহ
করে নিরাপদে থাকুন।

প্রযুক্তিতে হ্যামট্রামিক শিক্ষার্থীদের হালনাগাদ রাখছি
রচয়িতা: মার্ক উইলকিনসন
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস
টেকন�োলজি
টেকন�োলজি
ডিপার্ট মেন্ট
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলসএর শিক্ষার্থী, কর্মচারী, এবং
কমিউনিটির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি
বিষয়ক সহায়তা প্রদান করে।
আমরা হেলপ ডেস্ক সহায়তার
মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থী এবং
পিতামাতাদের সঙ্গে কাজ করি
যা বাস্তবে ডিস্ট্রিক্টের অনলাইন
শিক্ষার উদ্যোগকে সাহায্য করছে।
এর অন্তর্ভু ক্ত থাকছে অনলাইন
রিস�োর্সসমূহ,
Chromebook
ঠিকঠাক করা, এবং হ্যামট্রামিক
পাবলিক
স্কুলসের
দেওয়া
সফটওয়্যার এবং হার্ড ওয়্যারের
উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
প্রথম দিকে আমাদের বার্ষিক
লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের
অবকাঠাম�ো আপগ্রেড করা,

নতু ন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা,
এবং একটি আসন্ন সাইবার
সিকিউরিটি প্রোগ্রামের জন্য নতু ন
হার্ড ওয়্যার এবং সফটওয়্যার
পরীক্ষা করে দেখা। আমরা নতু ন
একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার
কাজও করছি!
স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে
টেকন�োলজি ডিপার্ট মেন্ট তাদের
সকল প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষার্থী
এবং কর্মচারীদের জন্য দূর
শিক্ষণ এবং টেলিকমিউটিং সেবা
প্রদানে স্থানান্তর করেছে।
2019-2020 বর্ষে আমাদের
কিছু লক্ষ্য হল:
1.	ডিস্ট্রিক্টের
সকল
ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার
জন্য টাউ বেটা স্কুল, আর্লি
চাইল্ডহুড, এবং বিল্ডিং অ্যান্ড
গ্রাউন্ডস ডিপার্ট মেন্টের মধ্যে
নতু ন ফাইবার অপটিক কেবল
নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পূর্ণ করা।

2.	টাউ
বেটা
স্কুলে
ক্যামেরা সিস্টেম এবং অ্যাকসেস
কার্ড সিস্টেম স্থাপন।
3.
নতু ন একটি ব্যাক
অ্যাপ সার্ভার ক্রয় এবং স্থাপন।
4.
হ্যামট্রামিক হাই স্কুল
নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন 20202021-এর জন্য ক্যাপাসিটির
পরিকল্পনা।
5.
হ্যামট্রামিক হাই স্কুলে
পাসিং টাইম কাউন্টডাউন ক্লক
সিস্টেম আপগ্রেডের ইঞ্জিনিয়ারিং।
6.
আমাদের টেক ট্রেনিংএর ইউটিউব চ্যানেল সম্প্রসারণ
করা। অনুগ্রহ করে সাবসক্রাইব
করুন! https://tinyurl.com/
HPSTechTraining
ব�োর্ড অব এডু কেশনের ইউটিউব
লাইভ স্ট্রিম আমার YouTube
চ্যানেলে পাওয়া যাচ্ছে: https://
tinyurl.com/HPSBoard

ডিস্ট্রিক্টের পাঠক্রমের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ

সম্পূরক বাজেট প্রস্তুতে এবং
স্টেট ও ফেডারেল অর্থায়নের
কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা
করে।
সিস্টেমের
মধ্যে
সকল
ডিপার্টমেন্টের জন্য একটি
কেন্দ্রীয় হাব হিসাবে কাজ
করার মাধ্যমে আমরা দেখি যে
শ্রমসাধ্য
শিক্ষানির্দেশনার
ফলাফল হিসাবে সকল শিক্ষার্থীর
কী কী জানতে হবে এবং কী
কী পারতে হবে এবং তদানুযায়ী
শিক্ষার প্রত্যাশার সমন্বয়
ঘটাই। হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুলস-এর সকল শিক্ষার্থী
এবং গ্রেড স্তরে সেবা করা
একটি সন্মানের বিষয়।
K-6 স্তরে লিডারশিপ কাউন্সিল
পর্যবেক্ষণের ওয়াকথ্রু টুলস
প্রস্তুত করেছে, আমাদের
কারিকুলাম পেসিং গাইডদের জন্য
অ্যাডাপটেশন তৈরি করেছে,
এবং মূল্যায়নের অগ্রগতি
পর্যবেক্ষণের সিস্টেম (ইজি
CBM) প্রস্তুত করেছে।
ডিস্ট্রিক্ট এদিকে আবার মিস্ট্রি
সায়েন্স বাস্তবায়ন করেছে, যেটি
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের
পক্ষ থেকে চমৎকার মূল্যায়ন
লাভ করে যাচ্ছে!
গ্রেড 7-12 এ শিক্ষকবৃন্দ
পাওয়ার স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ
করেছেন এবং রুবিকন অ্যাটলাস
অনুযায়ী ্কারিকুলামের সমন্বয়
ঘটিয়েছেন।
এ ছাড়াও, সেকোন্ডারি স্তরে,
ডিস্ট্রিক্ট দুইটি নতুন সম্পূরক
কর্মসূচির অনুমোদন দিয়েছে

যাতে শিক্ষার্থীরা পেছনে পড়ার
আগেই এগিয়ে যেতে পারে।
এ ছাড়াও, মিডল স্কুল স্তরে
আমরা IQWST বাস্তবায়ন
করেছি, যেটি হচ্ছে একটি
ইন্টারঅ্যাকটিভ
বিজ্ঞান
কর্মসূচি যা নেক্সট জেনারেশন
সায়েন্স
স্ট্যান্ডার্ডস-এর
সঙ্গে খাপ খায়।
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা
আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার, আর
এ কারণেই কারিকুলাম অ্যান্ড
অ্যাসেসমেন্ট
ডিপার্টমেন্ট
পেশাগত উন্নয়নে বেশি করে
অর্থায়ন করছে।
সঠিক পেশাগত উন্নয়ন আমাদের
কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নতিতে
আরও সহায়তা করে, শিক্ষার
প্রবণতার সঙ্গে হালনাগাদ
থাকতে দেয়, শিক্ষার্থীদের
শিক্ষার চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান
করে, এবং স্কুল সিস্টেমের
মধ্যে পরিবেশ এবং সংস্কৃতির
পরিবর্তন ঘটায়।
আমরা আমাদের কর্মচারীদের
নিয়ে এবং তারা যে পেশাগত
উন্নতির সুযোগের সদ্ব্যবহার
করে
তা
নিয়ে
আমরা
গর্বিত। আমাদের কমিউনিটির
সহযোগীদের প্রতি ধন্যবাদ
যারা আমাদের কর্মচারী এবং
শিক্ষার্থীদের
প্রশিক্ষণের
সহায়তায় তাদের প্রচেষ্টা এবং
আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন!
এ বছর ডিস্ট্রিক্টে বিশাল
পরিবর্তন হচ্ছে অনলাইন শিক্ষা
ব্যবস্থায় চলে যাওয়া। আপনার
যেমনটা
জানেন,
গভর্ণর

হুইটমোর
কোভিড-19–এর
কারণে স্কুল ভবনগুলো বন্ধ
করে দেন।
স্ কু ল - ডি স্ট্ রি ক্ট ব্যা পী
পিতামাতা, শিক্ষক, এবং স্কুল
নেতাসহ হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুলস নিশ্চিত করে যে স্কুল
বন্ধের কারণে যেন শিক্ষা ব্যাহত
না হয়। কারিকুলাম অ্যান্ড
অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর
নেতৃত্বে, এই টিম পরিকল্পনা
প্রস্তুত করে এবং একটি
জরুরি অনলাইন শিক্ষা পরিবেশ
বাস্তবায়ন করে।
এ ধরনের সংস্কার একটি
বিশাল পরিবর্তন ঘটায়, এবং
শিক্ষার ও শিক্ষণের বৃহত্তর
একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থাগত
দৃষ্টিভঙ্গির
বাস্তবায়নে
ডিস্ট্রিক্টকে উৎসাহিত করে।
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এ
আমাদের
লক্ষ্য
হচ্ছে
শিক্ষার্থীদের মধ্যে জোরালো
দক্ষতা এবং কৌশল গড়ে
তোলা যেগুলোকে তারা তাদের
কলেজ এবং পেশাগত জীবনেও
এগিয়ে নিয়ে যাবে।
আমরা বিশ্বাস করি যে
শিক্ষানির্দেশনার শুরু বাড়িতে,
এবং এই লক্ষ্য অর্জনে
কমিউনিটির সমর্থনই হচ্ছে মূল
চাবিকাঠি।
শিক্ষাদানের সহযোগী হিসাবে
আমরা হ্যামট্রামিক কমিউনিটির
সঙ্গে কাজ করতে পেরে সন্মানিত
বোধ করি এবং অব্যাহত
সফলতার প্রত্যাশায় থাকছি।

বয়স্ক শিক্ষা জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী
থেকে যাচ্ছে

রচয়িতা: ক্রিস্টেন হার্ট
হ্যামট্রামিক অ্যাডাল্ট এডু কেশন
এই বছর প্রমাণ হয়েছে যে
আমাদের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি
কত শক্তিশালী!
ক�োভিড -19 বৈশ্বিক মহামারী
এবং
গভর্নরের
“বাড়িতে
থাকুন” আদেশের সময় আমাদের
অংশগ্রহণকারী এবং কর্মচারীবৃন্দ
আরও কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন
এবং আমরা অনলাইন শিক্ষার
পন্থা বেছে নেই।
আমাদের অংশগ্রহণকারীরা তাদের
শিক্ষা এবং ক্লাস মিটিং অব্যাহত
রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এ
ছাড়াও, আমাদের শিক্ষকবৃন্দ

“স্বাভাবিক পাঠক্রম” অব্যাহত
রাখার জন্য কঠ�োর পরিশ্রম
করেন এবং এই ক্রান্তিকালে
অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে য�োগায�োগ
রেখে তাদের শিক্ষা অব্যাহত
রাখতে উৎসাহিত করেন।
এই বর্ষ হ্যামট্রামিক অ্যাডাল্ট
এডু কেশনের জন্য ব্যতিক্রমী ছিল
যেখানে আমাদের দ্বিতীয় ভাষা
হিসাবে ইংরেজি শিক্ষায় প্রারম্ভিক,
ইন্টারমিডিয়েট এবং উচ্চতর
শ্রেণিতে, GED, এবং হাই স্কুল
কমপ্লিশন শ্রেণিতে 450 জনের
অধিক অংশগ্রহণকারী ভর্তি হয়।
আমাদের কর্মসূচির ভেতরে
GED অংশগ্রহণকারীরা এক বা

একাধিক GED পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয় এবং তাদের লক্ষ্যের দিকে
ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচজন
অংশগ্রহণকারী তাদের হাই স্কুল
ডিপ্লোমা অর্জ ন করবে, যাদের
বয়স 20-45 এর মধ্যে।
এ বছর অ্যাডাল্ট এডু কেশনের
অংশগ্রহণকারীরা ফ�োর্ড রুঝ
ফ্যাক্টরিতে ফিল্ড ট্রিপে যায়।
ট্রিপটি শিক্ষামূলক, উদ্দীপনামূলক
এবং ব্যাপকভাবে সফল ছিল।
আমরা আমাদের কর্মসূচির সকল
শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী বর্ষে
আরও ট্রিপ য�োগ করার আশা
রাখছি!

পরিবারসমূহের জন্য আনন্দ জ�োগান�ো
রচয়িতা: ক্রেইগ ড্যানিয়েলস
রেক্রিয়েশন ডিপার্ট মেন্ট, ডাইরেক্টর
হ্যামট্রামিক রেক্রিয়েশন ডিপার্ট মেন্ট
পুর�ো পরিবারের সবচেয়ে ছ�োট
থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড়
সন্তানের জন্য আন্তরিকভাবে নানা
ধরণের বিন�োদনমূলক কর্মকাণ্ডের
আয়োজন করে।
আমাদের আয়োজন খেলাখুলার
বাইরেও ছড়িয়ে আছে। আমরা
ক্রীড়া, আর্ট স, এবং বিশেষ
অনুষ্ঠানের আয়োজন করি এবং
এক্ষেত্রে 2019-2020 স্কুল বর্ষ
ছিল দারুণ!
পুলাস্কি পার্ক -এ দ্বিবার্ষিক ব্যাক-টু স্কুল কার্নিভাল দিয়ে জ�োরাল�োভাবে
আমরা বর্ষ শুরু করেছিলাম!
শরতের কাল সকল সময়ই
অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রমে সবচেয়ে
ব্যস্ত কাটে। ফল হারভেস্ট-এ

সাইডার এবং ড�োনাট, হ্যাল�োউইন
বু ব্যাশ-এ ভু তু ড়ে বাড়ি এবং
প�োশাক প্রতিয�োগিতা এবং একাধিক
পরিবারের ও সিনিয়রদের ট্রিপ।
নববর্ষের পর, আমরা সরাসরি
শীতের ম�ৌসুমে ঝাঁপিয়ে পড়ি,
যেখানে ছিল জুনিয়র বাস্কেট বল
লিগ, ইনড�োর সকার ক্লিনিক এবং
ইয়ুথ ড্যান্স ক্লাস! সেখান থেকে
আমরা ফ্যামিলি স্কেট নাইট-এর
আয়োজন করি, বিষয়টি এ বছরের
জন্য নতু ন ছিল।
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে
কমিউনিটি সেন্টারে পূর্ণ বয়স্কদের
জন্য ফিটনেস সেন্টার ব্যায়ামের
জন্য সকল সময়ই ভাল একটি
জায়গা, বা কার্ডি ও বা বেলি
ড্যান্সিং থেকে শুরু করে যে ক�োন
কিছুর জন্যই ভাল একটি জায়গা।
আমরা গ্রীষ্মের মাসগুল�োর অপেক্ষায়

আছি যখন পূরব্ণ য়স্কদের জন্য লিগ
স্পোর্ট স চালু হবে।
কিছু কিছু স�ৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিয�োগিতায়,
পূরব্ণ য়স্করা সফটবল এবং কিক বল
লিগে য�োগ দিতে পারেন। আমাদের
সক্রিয় সিনিয়র কর্মসূচিতে ফিটনেস,
আরাম-আয়েশ এবং শেখার ব্যবস্থা
রয়েছে -- মাসিক ট্রিপ, বিশেষ
ক্লাস এবং অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা
আছে।
আমরা সকল সুয�োগে অংশগ্রহণ
করার জন্য আপনাদের উৎসাহিত
করছি। আপনার ঠিক দরজার
বাইরেই এক গাদা বন্ধু, আনন্দ,
এবং ফিটনেস অপেক্ষা করছে।
আমরা এই গ্রীষ্মে আপনাকে “মুভি
ইন দ্য পার্ক ” এবং অন্যান্য কিছু
অনুষ্ঠানে দেখার আশায় থাকলাম
এবং চমৎকার একটি বর্ষের জন্য
আপনাকে ধন্যবাদ!
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সুপারিনটেনডেন্টের বার্তা: চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি
নির্ধারিত ছিল।
দুর্ভাগ্যবশত,
প�োর্টে বলগুল�োর
প্রতিস্থাপন, নতু ন রেস্টরুম এবং
নতু ন জানালা ডিস্ট্রিক্টের সামর্থ্যের
নাগালের বাইরে ছিল।
সঙ্গে সঙ্গেই আমি এটা দেখতে
অগ্রসর হই যে এ সকল জরুরি
উন্নয়ন কাজের জন্য আমাদের কী
কী বিকল্প আছে, এবং দেখতে
পাই যে, মিশিগান হচ্ছে দেশের সে
রকম বার�োটি স্টেটের মধ্যে একটি
যেগুল�ো স্কুলের অবকাঠাম�োর জন্য
অর্থায়ন করে না, এবং তাই বন্ড
আমাদের একমাত্র বিকল্প ছিল।
এর পর শীঘ্রই, আমরা বন্ড
2020-এর উদ্দ্যেশ নিয়ে কাজ শুরু
করি, টাস্ক ফ�োর্স গঠন করি এবং
তখন পর্যন্ত বেশ ভাল অগ্রগতি
করছিলাম যখন … ক�োভিড-19
আমাদের পরিকল্পনা থামিয়ে দেয়।
নির্বাচন ৫ই মে থেকে ৪ঠা
আগষ্ট-এ স্থানান্তর করা হয় এবং
এখন আমরা আমাদের সন্মানিত
কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে তথ্য
শেয়ার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত
রেখেছি।
বন্ড 2020-এর লক্ষ্য হচ্ছে
সকল স্কুলে প্রয়োজনীয় উন্নতি
সাধন করা, প�োর্টে বলস সরান�ো
এবং নতু ন স্কুল নির্মাণ করা

এবং সকল বাসিন্দার সুবিধার্ধে
কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয়
হালনাগাদ করা।
ফিটনেস সেন্টারের সংয�োজন
হিসেবে যন্ত্রপাতিসহ একটি নতু ন
ফিটনেস রুমের নির্মাণ কাজ
এবং একটি মাল্টি-পারপাস রুম
কমিউনিটির সকল সদস্যের জন্য
স্বাস্থ্যগত সুবিধা বয়ে আনবে।
ফ্যাসিলিটির উন্নয়ন িযেমন একটি
গুরত্বু পূর্ণ বিষয়, তেমনই আমাদের
ডিস্ট্রিক্টের জন্য ক�ৌশলগত
পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও একটি
গুরত্বু পূর্ণ কাজ।
বিকাশমান প্রতিষ্ঠানগুল�ো তাদের
চ্যালেঞ্জ, হুমকি, সুয�োগ এবং শক্তি
ভালভাবে অনুধাবনে সহায়তার
জন্য ক�ৌশলগত পরিকল্পনার উপর
নির্ভর করে, তাই পরিকল্পনার
বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া আমাদের
জন্য অপরিহার্য ছিল।
যখন ডিস্ট্রিক্টের উদ্দেশ্য, করণীয়,
এবং লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করার
জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং
টাস্কফ�োর্স একত্রিত হয় এবং আমরা
যখনই ভেঙ্গে ভঙ্গে আমাদের সাবকমিটি গঠন করা শুরু করলাম …
ঠিক তখন ক�োভিড-19 আমাদের
কাজ থামিয়ে ছিল।
শিক্ষাদান এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়ায়

দুটি বড় প্রকল্প শক্তিশালী ভিত্তি
সৃষ্টিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা
এই বছরের জন্য একটি অবিশ্বাস্য
অভিজ্ঞতা দিয়েছে।
ডিস্ট্রিক্টের সকল উন্নয়নে বহু
অংশীজনদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত
বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের
সহয�োগিতা গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা
রেখেছে।
এখানে কিছু কিছু কমিটির নাম
উল্লেখ করছি: ডিস্ট্রিক্ট সেফটি
কমিটি, অ্যাডভাইজরি গ্রুপ
অব দ্য হ্যামট্রামিক রেক্রিয়েশন
ডিস্ট্রিক্ট,
বন্ড
ক্যাম্পেইন
স্টিয়ারিং টাস্ক ফ�োর্স, কারিকুলাম
লার্নিং কাউন্সিলস, স্টুডেন্ট ইয়ুথ
ভয়েস, কাউন্সিল ফর এক্সেপশনাল
চিলড্রেন এবং আরও অনেক
কমিটি।
আমরা সকলেই আমাদের অব্যাহত
বিকাশের জন্য সৃজনশীল,
সহয�োগিতামূলক এবং প্রাসঙ্গিক
কাজ করে যাচ্ছি।
ক�োভিড-19 ঘটিত চ্যালেঞ্জগুল�ো
সত্ত্বেও এবং দূর শিক্ষণে যাওয়া
হলেও, আমরা একে অপরের
কাজকে নতু ন ভাবে প্রসংশা
করছি। এই কঠিন সময়ে
আমাদের কমিউনিটির সকল
সদস্য যেন খাদ্য পায় তা নিশ্চিত

করার জন্য ডেট্রয়েট ফ্রেন্ডশিপ
হাউজ, জে অ্যান্ড ই কমিউনিটি
রিলিফ ইনকর্পোরেটেড, জামান
ইন্ট্যান্যাশনাল এবং অন্যান্য আরও
অনেক প্রতিষ্ঠানের সহয�োগিতায়
আমরা কমিউনিটির প্রচেষ্টায়
সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছি।
আমাদের সন্তানদেরকে প্রতিদিন
সকালের এবং দুপরে
ু র খাবার
দেওয়ার জন্য আমাদের অনেকগুল�ো
খাবারের
সাইট
রয়েছে।
আমাদের স্কুল এবং কমিউনিটি
ফ্যাসিলিটেটরবন্দ, SPED সার্ভি স
টিম, ELD টিম এবং প্যারেন্ট
এনগেজমেন্ট লিয়াঁজ�ো সহায়তা
দেয়, সুস্থতা বিষয়ে ফ�োনকল করে
এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে
আমাদের পরিবারগুল�োর সঙ্গে
রিস�োর্স শেয়ার করে।
আমাদের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা
অব্যাহত রাখার জন্য নিরলস
কাজ করে যাচ্ছেন। এবং আমাদের
শিক্ষার্থী, কর্মচারী এবং পরিবারের
যে ক�োন উদ্বেগে সাহায্য করার
জন্য আমাদের নেতৃ বন্দ
ৃ ত�ো
রয়েছেনই।
আমাদের উল্লেখ করার মত
হির�োদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের
পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীবন্দ
ৃ ;
আমাদের পিতামাতাবৃন্দ বেশ

সহয�োগিতা করেছে্ ন এবং তাদের
সন্তানদের বাড়িতে দূরশিক্ষণের
মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে চাওয়ার
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তারা প্রসংশার
পাত্র।
তারাই প্রকৃ ত অংশীদার এবং
তাদের সঙ্গে কাজ করা আনন্দময়
ছিল। আমরা আমাদের শিক্ষার্থী
এবং পরিবারসমূহকে সন্মান
করি এবং আগামী বছরগুল�োতে
আমাদের এই সহয�োগিতা আরও
জ�োরদার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
থাকছি।
ক্লাস অব 2020 হচ্ছে একটি
বিশেষ গ্রুপ যাদের আমাদের
স্মৃতিতে ধরে রাখা হবে, এবং
১০ই জুলাই আমরা তাদের
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে
গ্র ্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
সন্মান জানাব।
প্রথম বছর সুপারিনটেনডেন্ট
হিসাবে আমি অনেক সুয�োগ এবং
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, এবং
অনেক কিছু শিখেছি।
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এ
কাজ করা একটি সন্মানের
বিষয়। আমি আমাদের শিক্ষার্থী,
তাদের পরিবার এবং কমিউনিটির
সদস্যদের ভালবাসি। হ্যামট্রামিক
সিটি আমার জন্য সেকেন্ড হ�োম।

অনেক ল�োকজন, সহয�োগী
এবং সংগঠন আমার কাজকে
আরও অর্থবহ করে তু লেছে।
আমরা সহনশীল এবং ইতিবাচক
চিন্তাভাবনা লালন করে যাব�ো,
পরিস্থিতি পুনর্গঠন করব, এবং
আশাবাদী থাকব।
ইতিবাচক চিন্তাভাবনা লালন করা
হচ্ছে এই প্রক্রিয়া চলাকালে অর্জি ত
নতু ন শিক্ষা উপভ�োগ করা।
পরিস্থিতির পুনর্গঠন করার
বিষয়টি সকলের জন্য একটি
অদ্ভু ত অভিজ্ঞতা হলেও এটা বেশ
অভূ তপূর্ব যে, কিভাবে প্রত্যেক্যেই
পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠে যে ক�োন
পর্যায়ে গিয়ে তাদের কর্তব্য পালন
করে।
আশাবাদী হয়ে আসুন আমরা এমন
একটি শক্তিশালী কমিউনিটির কথা
ভাবি যেটি তাদের তরুণদের উপর
বিনিয়োগ করে এবং সিনিয়র
সিটিজেনদের সন্মান করে।
আপনাদের সকলের জন্য অব্যাহত
সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দময় গ্রীষ্ম
কামনা করছি!

HHS-এর ভ্যালেডিক্টোরিয়ান স্যালুটেট�োরিয়ান বেছে নিল
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান
হার্ভার্ড এর পথে
এই বছরের হ্যামট্রামিক হাই স্কুল
ভ্যালেডিকট�োরিয়ান, রুদ্র বড়ুয়া,
এই শরতে হার্ভার্ড যাচ্ছে; কসমসএর ইতিহাসে সে একটি সফলতম
চার-বছরের প্রাতিষ্ঠানিক জীবন
সম্পূর্ণ করেছে।
রুদ্র 4.23 জিপিএ সহকারে
কসমস হিসাবে তার মেয়াদ
সম্পন্ন করেছে এবং সে এখন
মিশিগান স্টেট ছেড়ে এই
শরতে বিশ্ব-খ্যাত আইভি লিগ
ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে।
শীর্ষ-স্থানীয়
যে-সকল
ইউনিভার্সিটি থেকে রুদ্র পূর-্ণ
বৃত্তির প্রস্তাব পেয়েছে তার তালিকা
অনেক দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল, যার
মধ্যে আইভি লিগ-এর সবচেয়ে
ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে
যেমন, ইয়েল, প্রিন্সটন, এমনকি
এমআইটি এবং স্ট্যানফ�োর্ড ।
সব মিলিয়ে, রুদ্র ২১টি কলেজে
সুয�োগ
পেয়েছে,
যেগুল�োর
প্রত্যেকটিই ফু ল-রাইড বৃত্তির
প্রস্তাব দিয়েছে। হার্ভার্ডে রুদ্র
কম্পিউটার
সায়েন্স
এবং
অর্থনীতি নিয়ে পড়াশ�োনা করতে
চায়।
তার নেতৃ তেত্বর দক্ষতা
ব্যাপক; রুদ্র পুর�ো কমিউনিটির
জন্য নেতৃ ত্ব এবং কাজেরসততায় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।
রুদ্র শুধমু াত্র পাঠক্রম বহির্ভু ত
সুয�োগের সুবিধাই গ্রহণ করেনি,
একই সঙ্গে সে যে-সংগঠনেই
গেছে সেটিকে নেতৃ ত্ব দিয়ে সেটির
উন্নতি করে দেখিয়েছে।
তার প্রচেষ্টার ফসল তার

Rudra Barua

জীবন বৃ্ত্তান্তে সুন্দর ভাবে
ফু টে ওঠে, যেখানে অসংখ্য
নেতৃ ত্বমূলক ভূ মিকা দেখা যায়;
এর অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, হ্যামট্রামিক
হাই স্কুলে নামকরা DECA টিম,
যেখানে যে ন্যাশভিল-এ জাতীয়
চ্যাম্পিয়নশীপ
প্রতিয�োগিতায়
য�োগ্যতা অর্জ ন করেছিল।
সে
আবার
কসমস-এর
র�োব�োটিকস FIRST টিমএর প্রধান প্রোগ্রামার-এর পদ
অলংকৃ ত করেছে, যেখানে সে চার
বছর অংশগ্রহণ করে। বড়ুয়ার
জীবন বৃত্তান্ত আরও অলংকৃ ত
করে কসমস ওয়েব ক�োম্পানিতে তার সি.ই.ও পদ গ্রহণ এবং

ন্যাশনাল অনার স�োসাইটির দুইবছরের সদস্যপদ গ্রহণ।
হাই স্কুলে তার মেয়াদকালের
দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে, সে
তার মেন্টরদের তার উপরে
ওঠার পেছনে অবদানের জন্য
কৃ তিত্ব দেয়।
“আমি আমার সহপাঠী, শিক্ষক,
এবং মেন্টরদের সাহায্য ছাড়া,
আমি বর্তমানে যেখানে আছি
সেখানে আসতে পারতাম না।
কঠিন সময়ে ক্লাব এবং ইন্টার্নশিপ
আমাকে সাহায্য করেছে। DECA
এবং জেনারেল মটরস স্টুডেন্ট
ক�োর-এর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে
আমি আমার মূল্যবান মেন্টরদের
সাক্ষাত পেয়েছি এবং তাদের সঙ্গে
বন্ধু ত্ব গভীর করেছি,” বড়ুয়ার
এমনই মন্তব্য।
“সবচেয়ে গুরত্বু পূর্ণ হচ্ছে, এই
কর্মসূচির মাধ্যমে, আমি আমার
সেই কমিউনিটিকে কিছু দিতে
পেরেছি, যারা আমাকে অনেক
কিছু দিয়েছে।”
রুদ্র হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুলস-এর একজন গর্বিত
শিক্ষার্থী এবং স্কুলে সে তার
যাত্রা শুরু করে আর্লি চাইল্ডহুড
এলিমেন্টারিতে, এরপর ডিকিনসন
ইস্ট এলিমেন্টারি এবং কসিউসক�ো
মিডল স্কুলে এবং এর পর সে
হ্যামট্রামিক হাই স্কুলের শিক্ষার্থী
হয়।
রুদ্র এবং তার পরিবার গর্বিত
বাংলাদেশী অভিবাসী, রুদ্র তার
পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যে
কলেজে পড়াশ�োনা করতে যাচ্ছে।
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সানজিদা চ�ৌধুরী দারুণ 4.127
গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ এবং
ব্যাপক নেতৃ ত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে
পরিপূর্ণ একটি জীবন বৃত্তান্ত
সহকারে তার চার বছরের
হ্যামট্রামিক হাই স্কুলের জীবন
শেষ করছে।
একজন কসমস হিসেবে সানজিদা
তার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ অ্যান
আরবার
শহরে
অবস্থিত
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান-এ
চার বছরের পূরব্ণ ত্তি
ৃ
লাভ
করেছে। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় যেসকল ইউনিভার্সিটিতে সানজিদা
সুয�োগ পেয়েছে সেগুল�োর অন্তর্ভু ক্ত
ছিল: পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি,
ভার্জিনিয়া টেক, জেমস ম্যাডিসন
ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব
ক্যালিফ�োর্নিয়া-ডেভিস, মিশিগান
স্টেট ইউনিভাসিটি এবং ওয়েন
স্টেট ইউনিভার্সিটি।
10 বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে চলে
আসার পর থেকে উদারতা এবং
নমনীয়তা সহকারে চ্যালেঞ্জ
ম�োকাবেলার পন্থা সানজিদার
আচরণের একটি অংশ ছিল।
তখন
থেকে,
জীবনকে

Sanzida Chowdhury

পরিপূরভ্ণ াবে যাপন করার
একাগ্রতা এবং সুয�োগে ঝাঁপিয়ে
পড়ার প্রবণতা, নেতা হিসাবে
তার সুনামের একটি অবিচ্ছেদ্য
অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তার জীবন বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতার
অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, জেনারেল
মটরস-এ ইন্টার্ন, DECA -র
সদস্য হিসেবে স্টেট প্রতিয�োগিতায়
অংশগ্রহণ, ন্যাশনাল অনার
স�োসাইটির দুই-বছরের সদস্যপদ,
FIRST র�োব�োটিক টিম-এ দুই-

বছরের সদস্যপদ, যেখানে সে
অ্যাওয়ার্ড স গ্রুপের নেতা ছিল।
অবশেষে, সানজিদা গর্বের
সঙ্গে কসমস ওয়্যার ভেনচারের
মার্কেটিং ডাইরেক্টর ছিল।
সানজিদার আকর্ষক ইতিবাচক
দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃ ত্বের ক্ষেত্রে
গ�োছাল�ো কাজের পদ্ধতি তার
শ্রেণি এবং ক্লাবের সংস্কৃতিকে
নতু ন একটি স্তরে উন্নীত করেছে।
কসমস হিসেবে কাটান�ো সময়ের
কথা স্মরণ করে সানজিদা জানায়,
“সব কিছু র মধ্যে সবচেয়ে ভাল
দিক ছিল উত্তম অভিজ্ঞতার
আল�োকে নিজেকে গড়ে ত�োলা,
পাশের ল�োকজনদেরকেও গড়ে
উঠতে দেখা, এবং আমার শিক্ষক
ও শ্রেণির সহপাঠীদের ভালভাবে
জেনে উঠতে পারা।”
সানজিদা পড়তে ভালভাসে এবং
তার নতু ন কিছু শেখার আগ্রহ
অপরিসীম, সে তার ফ্রেশম্যান
ক�োর্সে পদাপর্ণ করবে এবং
অ্যান আরবার-এ ক�োন মেজর
নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে
তার আগ্রহের বিষয়গুল�ো খতিয়ে
দেখবে।

টাউ বেটা-তে পরিষেবার প্রথা চিরজাগ্রত রাখা
রচয়িতা: কিম্বারলি উইনিআরস্কি
টাউ বেটা স্কুল, প্রিন্সিপ্যাল
টাউ বেটা 1916 থেকেই বিকশিত
হচ্ছে, বিভিন্নভাবে প্রজন্মের পর
প্রজন্ম ধরে হ্যামট্রামিকানদের
জীবনকে গড়ে তু লতে সাহায্য
করে যাচ্ছে।
এর সমৃদ্ধ ইতিহাসিক গুরত্বে
ু র
কারণে এখন স্টেটের ঐতিহাসিক
ভবনগুল�োর রেজিস্টারে এর নাম
নিবন্ধিত হয়েছে।
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস
অক্টোবর 12, 2017-তে একটি
খালি ভবন ক্রয় করে, এবং
হ্যামট্রামিকের
কিন্ডারগার্টে ন
থেকে অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত শিশুদের
গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানের
উদ্দেশ্যে টাউ বেটা স্কুল জানুযারি
29, 2018 থেকে যাত্রা শুরু

করে।
আমাদের প্যারেন্ট লিয়াঁজ�োর
নেতৃ ত্বে, টাউ বেটা স্কুলস
মায়েদের জন্য ইংরেজি ভাষা
শিক্ষায় সাহায্যে প্যারেন্টিং ক্লাসের
আয়োজন করে যাতে তারা
আমাদের কমিউনিটির সঙ্গে খাপ
খাওয়াতে পারেন।
মিসেস করলিস ব্রাউন-এর সঙ্গে
মিলে, প্যারেন্ট লিয়াঁজ�ো টিম
“মমি অ্যান্ড মি” ক্লাস বাস্তবায়ন
করেছে, যেখানে ছ�োট সন্তান আছে
এমন পিতামাতাদের জন্য ক্লাসের
আয়োজন করে শিক্ষার পরিবেশে
সামাজিক দক্ষতা গঠনের উপর
জ�োর দেওয়া হয় এবং তাদের
সংখ্যা, অক্ষর, এবং শব্দ সম্পর্কে
জ্ঞান দেওয়া হয়, যাতে তারা
ছ�োট সন্তানদের কিন্ডারগার্টেনের

জন্য প্রস্তুত করতে পারে।
অপ্রত্যাশিত “নিরাপদ থাকুন,
বাড়িতে
থাকুন
আদেশ”
এবং ক�োভিড-19 মহামারীর
পটভূ মিতে, টাউ বেটার শিক্ষকবৃন্দ
সঠিকভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং
দ্রুত অনলাইন শিক্ষায় চলে
গেছেন এবং নিশ্চিত করছেন যে
“শিক্ষা কখনই থেমে থাকে না।”
প্যাকেট এবং Chromebook
বিতরণে টাউ বেটা বিশাল
সফলতা অর্জ ন করেছে, সে সঙ্গে
শিক্ষার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার
করে শেখান�োতেও সফল হয়েছে।
যদিও আমরা নিশ্চিত নই যে
2020 সালের শরতকালীন শিক্ষা
কার্যক্রম কেমন হবে, তবু আমরা
একটি সফল বর্ষের অপেক্ষায়
আছি।
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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
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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
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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

Start Here,
Stay Here,
Succeed Here

Helal Zokari

স্টুডেন্ট সার্ভিসেস শিক্ষার্থী এবং পরিবারসমূহকে
নিয়ে কাজ করে
রচয়িতা: মেনহেম আউয়াদ
বিশেষ শিক্ষার ডাইরেক্টর
আমি বিশেষ শিক্ষা এবং
স্টুডেন্ট সার্ভিসেস ডিপাটমেন্টএর দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশ�োনা
করি।
এই ডিপার্ট মেন্ট শিক্ষার্থীদের
জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাগুল�ো
পরিচালনা করে, যেগুল�োর অন্তর্ভু ক্ত
থাকে মাল্টিটিয়ারড সিস্টেমস অব
সাপ�োর্ট স (MTSS), পজিটিভি
বিহেভিয়ার ইন্টারভেনশন অ্যান্ড
সাপ�োর্ট সিস্টেম (PBIS), এবং
ADA সেকশন 504 প্ল্যান।
স্কুল বন্ধের কারণে এখন আমাদের
অনেকগুল�ো পরিষেবা ভার্চুয়ালি
বাস্তবায়িত হয়। আমাদের
কর্মচারীরা কঠ�োর পরিশ্রম করে
নিশ্চিত করছে যে এই নতু ন
ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির মাধ্যমে

পরিচালিত
পরিষেবাগুল�োর
মধ্য দিয়ে যেন শিক্ষার্থীদের
বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে অব্যাহত
অভিগম্যতা বজায় থাকে।
চলতি স্কুল বর্ষে এই ডিপার্ট মেন্টের
মূল লক্ষ্য ছিল যে সকল
শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য আরও
বেশি বিশেষায়িত শিক্ষা পরিবেশ
প্রয়োজন তাদের ভর্তির প্রক্রিয়ায়
যেন পিতামাতারা সংশ্লিষ্ট থাকেন
তা নিশ্চিত করা।
এই
প্রক্রিয়ার
অভিজ্ঞতা
অর্জ নকারী পিতামাতাদের জন্য
ডিস্ট্রিক্টের কাছ থেকে বাড়তি
সহায়তা প্রয়োজন ছিল, যাতে
নিশ্চিত করা যায় যে, ভর্তি
প্রক্রিয়ায় পিতামাতাদের মতামত
গৃহীত হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে
এটা নিশ্চিত করা যে পিতামাতা
তাদের সন্তানদের ভর্তির সুপারিশ

গ্রহণ করার আগে কর্মসূচির
পরিকল্পনা ঠিকমত বুঝতে
পেরেছেন।
মতামত গ্রহণ এবং পদ্ধতিগত
তথ্য
ভাগাভাগির
জন্য
অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করা
হয়েছিল। এই লক্ষ্য পূরণে
আমরা অনেকদূরে এগিয়েছি;
দুভার্গ্যবশত, স্কুল বন্ধের কারণে
এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়েছে।
আমরা 2020-2021 স্কুল বর্ষে
এই কাজ অব্যাহত রাখার আশা
রাখছি। যাই ঘটু ক না কেন,
হ্যামট্রামিক স্পেশাল এডু কেশনএর কর্মচারী এবং অংশীদার
ডিস্ট্রিক্টগুল�োর সঙ্গে এবং মধ্যে
অনেক ভাল ভাল আলাপ
আল�োচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
াআগামী স্কুল বর্ষে, ভার্চুয়াল
শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তনের পর,

স্পেশাল এডু কেশন ডিপার্ট মেন্ট
আবার স্বাভাবিক স্কুল কার্যক্রমে
ফেরার প্রক্রিয়া শুরু করবে,
যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে সামনাসামনি পরিষেবার ব্যবস্থা
থাকবে।
আমাদের অগ্রাধিকারের বিষয়
হবে স্কুলের স্বাভাবিক আচরণের
মধ্যে শিক্ষার্থীদের একীভু ত করা,
আঘাত, শ�োক এবং ক্ষতির
সম্মুখীন শিক্ষার্থীদের সামাজিকমানসিক সহায়তা প্রদান করা।
এ ছাড়াও স্কুল এবং টিম
শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন ডেটা
সংগ্রহের কাজ পুনরায় শুরু করবে
এবং যথাযথ শিক্ষানির্দেশনার
উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
করে তা প্রস্তুত করবে।

অনলাইন ভর্তি পিতামাতাদের
কাজ সহজ করে দেয়
রচয়িতা: জর্জ ব্ল্যাঙ্কেনবেকার
পিউপিল সার্ভিসেস ক�োঅর্ডিনেটর
পিউপিল সার্ভিসেস ডিপার্ট মেন্ট
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলসএর 3,400–র অধিক শিক্ষার্থী
এবং অসংখ্য কর্মচারীকে বিভিন্ন
ধরণের সহায়তা দেয়।
আমাদের ডিপার্ট মেন্ট ডিস্ট্রিক্টের
নতু ন এবং পুর�োন�ো শিক্ষার্থীদের
ভর্তির বিষয়ে কমিউনিটি
সেন্টারগুল�োকে যে সকল পরিষেবা
দেয় তা হচ্ছে, ঠিকানার
পরিবর্তন, রেসিডেন্সির অসুবিধা
সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, এবং স্টেট অব
মিশিগানের কাছে বিভিন্ন ডেটা
পয়েন্ট সম্পর্কে প্রতিবেদন।
এ বছরের একটি লক্ষ্য ছিল
অনলাইন ভর্তির বিষয়ে জ�োর
দেওয়া এবং পিতামাতাদের জন্য
তাদের সন্তানদের ভর্তি পদ্ধতি
সহজ করা।

আমরা এই লক্ষ্যে প�ৌঁছতে সফল
হয়েছি এবং গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি
যে আমাদের অনলাইন ভর্তি
এখন চালু আছে এবং কমিউনিটি
তা ব্যবহার করতে পারছে। এই
সুবিধা সামাজিক দূরত্বের এই
সময়ে “বাড়িতে থাকুন, নিরাপদ
থাকুন” নির্দেশনা মেনে চলার
জন্য বিশেষভাব প্রয়োজন হয়ে
পড়েছে।
আমরা আমাদের কমিউনিটির
পরিবারগুল�োর সঙ্গে বিভিন্ন পন্থায়
মিলিত হওয়ার সুয�োগকে উপভ�োগ
করি যাতে তারা সফলতার সঙ্গে
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এ
সন্তানদের ভর্তির কাজ সম্পন্ন
করতে পারে।
আমরা 2020-21 স্কুল বর্ষে
সকল নতু ন শিক্ষার্থীকে দেখার
অপেক্ষায় থাকছি।
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Meet the 2020 graduates of Horizon High

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

Muﬁtur Rahman

Shariar Rai

Emersyn Ruzycki

Ghassan Saleh

Huthaifa Saleh

Madison Sebra

Dana Slaton

Rafath Tangil

Kvon Thompson-Doze

Joe White

অনেক শিক্ষার্থীর জন্য, ইংরেজি
শেখাটা হচ্ছে প্রথম ধাপ
রচয়িতা: নাবিল নাগি
ELD ডাইরেক্টর
ELD ডাইরেক্টর হিসাবে আমার
ভূ মিকা হচ্ছে, যে-সকল শিক্ষার্থী
ইংরেজি ভাষা (EL) শিখছে,
এবং যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে
ইংরেজিতে (ESL) কথা বলে,
ডিস্ট্রিক্টব্যাপী তাদের জন্য পরিষেবা
নিশ্চিত করা যেন তারা ভাষা এবং
সাক্ষরতার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে
পারে।
ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীদের ক্লাসের
ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে
সহায়তা করা হয়। স্কুলে তাদের
ELL শিক্ষকবৃন্দ বাড়তি সহায়তা
দিয়ে থাকেন।
EL শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের হ�োমরুম
শিক্ষকের অতিরিক্ত সহায়তা দেন
যাতে তাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে
ভাষা ও সাক্ষরতার অব্যাহত
বিকাশ নিশ্চিত করা হয়।
আমাদের ডিস্ট্রিক্ট শিক্ষার্থীদের
পিতামাতা/অভিভাবকদের জন্য
বয়স্ক-সাক্ষরতা ক্লাসের ব্যবস্থা
করে। এ সকল ক্লাসে শুধমু াত্র
সাক্ষরতা শেখান�ো হয় না, বরং
ক্লাসগুল�ো আমাদের পিতামাতাদের
সঙ্গে সহায়তার একটি সেতু বন্ধন
হিসাবে কাজ করে যেখানে তারা
জানতে পারেন যে সন্তানদের

শিক্ষায় তারা কিভাবে বাড়িতে
সহায়তা করতে পারে্ন, য�োগায�োগ
করতে পারেন এবং সে জন্য কী কী
ক�ৌশল প্রয়োজন।
এ ছাড়াও আমাদের প্যারেন্ট লিয়াঁজ�ো
রয়েছে যারা অনুবাদ, দ�োভাষ
পরিষেবা এবং পিতামাতাদের
প্রয়োজনীয় অন্য যে ক�োন প্রকার
সহায়তা দিতে পারে যাতে বাড়ি
এবং স্কুলের মধ্যে সেতু বন্ধনের
সুয�োগ সৃষ্টি করা যায়।
এই বর্ষের জন্য ইংলিশ লার্নার
ডিপার্ট মেন্ট (ELD)-এর লক্ষ্য
হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে যারা
ইংরেজি শিক্ষার্থী এবং যে-সকল
শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ভাষায় কথা বলে,
তারা যেন তাদের হ�োমরুম শিক্ষক,
ইংরেজি শিক্ষার বিশেষজ্ঞ, এবং EL
প্যারা-প্রফেশনালদের সম্ভাব্য সকল
ধরনের সর্বোত্তম সহায়তা পায়।
শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ক্রমাগত
পূরণ করা হচ্ছে কারণ
আমরা ডিস্ট্রিক্টব্যাপী আমাদের
ডিপার্ট মেন্ট-এর কর্মচারীর পদগুল�ো
নিশ্চিত করছি। এ ছাড়াও ইংরেজি
ভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক
উপকরণ এবং সম্পদ ক্রয় করা
হয়েছে।
ক�োভিড-19 মহামারীর জন্য ভবন
বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, বাড়িতে

থাকার আদেশের সময় আমাদের
রিম�োট/অনলাইন শিক্ষার সঙ্গে খাপ
খাওয়াতে হয়েছে এবং সফল হতে
হয়েছে।
এ ছাড়াও, অনলাইন/রিম�োট
শিক্ষার প্ল্যাটফর্মে, আমাদের ইংরেজি
শিক্ষার্থী এবং তাদের ইংরেজি
ভাষার শিক্ষায় অব্যাহত সহায়তা
নিশ্চিত করা বেশ গুরত্বু পূর্ণ বিষয়
ছিল।
ইংলিশ লার্নার ডিপার্ট মেন্ট ক্রমাগতই
আমাদের শিক্ষার্থী এবং তাদের
পরিবারগুল�োকে অনলাইন শিক্ষার
দিকে ক্ষমতায়ন করার পথে এগিয়ে
যাচ্ছে।
এ ছাড়াও, আমরা আমাদের
শিক্ষার্থীদের পিতামাতাদের জন্য
বয়স্ক শিক্ষার আরও ক্লাস যুক্ত
করার পরিকল্পনা করছি।
যেহেতু আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আশি
শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী দ্বিতীয়
ক�োন একটি ভাষায় কথা বলে,
তাই আমরা এটা নিশ্চিত করি
যে আমাদের সকল শিক্ষাবিদ
যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা
পূরণের জন্য তাদের শিক্ষা প্রদানের
দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রাখেন।

Abuzaid Zenalabidin

Start Here,
Stay Here,
Succeed Here

ডিকিনসন ওয়েস্ট-এ ‘শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক’ পদ্ধতিতে
শিক্ষাদান করা হয়
রচয়িতা: জ�োই ড্যানফ�োরথ
ডিকিনসন ওয়েস্ট এলিমেন্টারি
স্কুল, প্রিন্সিপ্যাল
ডিকিনসন ওয়েস্ট কিন্ডারগার্টে ন
থেকে ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত প্রায়
500 শিক্ষার্থীর মিলনকেন্দ্র,
এমন একটি স্কুল যেটি শিক্ষক,
বিশেষজ্ঞ, সমাজ-কর্মী এবং শিক্ষা
কমিউনিটির আরও অন্যান্য
কর্মীতে পরিপূর,্ণ যারা শিশুদের
জীবনে শিক্ষা প্রদান করে তাদের
সমৃদ্ধকরণের জন্য কঠ�োর পরিশ্রম
করে চলেছেন।
আমাদের শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পন্থার
শিক্ষা নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে
প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং
মানসিক বিকাশে শিক্ষার্থীদের
সহায়তা প্রদান করা।
আমরা পঠন, লিখন, গণিত,
বিজ্ঞান এবং সমাজ পাঠের মূল
বিষয়বস্তু ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষানির্দেশনা
প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শ্রেণিকক্ষে
শিক্ষানির্দেশনার পাশাপাশি ফিল্ড
ট্রিপ, এবং অন্যান্য বাস্তবভিত্তিক
শিক্ষা সুয�োগের মাধ্যমে শিক্ষার
অভিজ্ঞতা প্রদান করি।
আমাদের ম�ৌলিক বিষয়গুল�ো
ছাড়াও, ডিকিনসন ওয়েস্ট আমাদের
ভিজুয়াল আর্ট স, মিউজিক, গণিত
সমৃদ্ধকরণ, লাইব্রেরি মিডিয়া,

এবং শারীরিক শিক্ষার ক্লাসের
মাধ্যমে সমৃদ্ধকরণের সুয�োগ করে
দেয়।
সকল শিক্ষার্থী আমাদের W.I.N.
(হ�োয়াট আই নিড) টাইম-এ
অংশগ্রহণ করে। W.I.N. টাইম
চলাকালে শিক্ষার্থীরা ছ�োট ছ�োট
গ্রুপে কাজের মাধ্যমে পঠন এবং
গণিতে অতিরিক্ত সাহায্য লাভ
করে।
এ ছাড়াও আমরা, আমাদের
পঠন বিশেষজ্ঞ এবং ইংরেজি
ভাষা শিক্ষার বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে
শিক্ষার্থীদের পঠন এবং ভাষার
দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে থাকি।
ডিকিনসন ওয়েস্ট এই বছর

প্রশাসনিক পরিবর্তনের মধ্য
দিয়ে গেছে, সে সঙ্গে আমাদের
শিক্ষার্থীদের আরও ভাল সেবা
প্রদানের জন্য আমরা আমাদের
মূল সময়সূচিতে পরিবর্তন এনেছি।
আমরা প্রতিটি শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক
বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একই
সঙ্গে হ্যামট্রামিক কমিউনিটির
সামাজিক, মানসিক এবং আর্থিক
বিকাশের প্রতিও অঙ্গীকারবদ্ধ।
আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের
ভবিষ্যতের উপর বিনিয়োগে
আমাদের
পিতামাতা
এবং
কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে
সহয�োগী হিসাবে কাজ করে এগিয়ে
যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!
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Leaders

in Short-Term
Rehabilitation

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

StJosephsHealthcare.com
Hamtramck • 313-874-4500

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

We are an Active
Parish Serving the
Community

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)

Celebrating 97 Years of Traditional, Catholic, and Democratic Church

Holy Cross Parish Polish National Catholic Church
2311 Pulaski, Hamtramck • Very Rev. Jaroslaw Nowak, Pastor
313-365-5191 www.HolyCrossPNCC.com

Congratulations Seniors
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ডিকিনসন ইস্ট-এ শক্তিশালী কর্মসূচির
ভিত্তি প্রদান

রচয়িতা: টড ল�োজিয়ে
ডিকিনসন ইস্ট এলিমেন্টারি,
প্রিন্সিপ্যাল
ডিকিনসন ইস্ট এলিমেন্টারি
হ্যামট্রামিক কমিউনিটির জন্য
100 বছরের অধিক সময় ধরে
একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে।
কিন্ডারগার্টে ন থেকে 6 গ্রেড
পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশনা
এবং শিক্ষাদানকারী ডিকিনসন
ইস্ট শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ-শিশু
হিসাবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্য নিয়ে
শিক্ষানির্দেশনা প্রদান করে।
আমরা
ধারাবাহিক
ভাবে
সমন্বিত,
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক
শিক্ষার সুয�োগ করে দিয়ে গণিত,
বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ এবং ইংরেজি
ভাষা শৈলীতে মজবুত শিক্ষার
ভিত্তিমূলক বিষয়বস্তু শেখাই।
সু-সমন্বিত পদ্ধতি হিসাবে

আমরা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতায়
শিল্পকলা, সঙ্গীত, শারীরিক
শিক্ষা, এবং লাইব্রেরি/প্রযুক্তির
সমাবেশ ঘটাই।
শিক্ষার্থীদের তাদের ক�োর্স-ওয়ার্কে
শিক্ষকের হস্তক্ষেপমূলক সহায়তা
প্রদান করা হয়, সে সঙ্গে পঠন
এবং গণিতে ছ�োট গ্রুপে শিক্ষানির্দেশনা প্রদান করা হয়।
যে সকল শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ভাষা
হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রয়োজন
তাদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা
প্রদান করা হয়, শুধমু াত্র শিক্ষকের
সহায়তাই নয়, ছ�োট ছ�োট গ্রুপেও
বিশেষ নজর দেওয়া হয়।
এ ছাড়াও, আমাদের ইতিবাচক
আচরণ-কেন্দ্রিক
সহায়তার
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিকআবেগিক শিক্ষা সহায়তা প্রদান
করা হয়।

ডিকিনসন ইস্ট অনেকগুল�ো
পিতামাতা-সংশ্লিষ্টতা কর্মশালার
মাধ্যমে পিতামাতাদের সহায়তা
করতে পেরে গর্বিত, যার লক্ষ্য
হচ্ছে পিতামাতা যেন স্কুলে তাদের
শিক্ষার্থীদের ভাল করে সাহায্য
করতে পারেন।
ডিকিনসন ইস্ট এই স্কুল বর্ষে
নতু ন একটি প্রশাসনের অভিজ্ঞতা
লাভ করেছে, এবং আমাদের মূল
লক্ষ্যের একটি ছিল মসৃণভাবে
নতু ন ক্রান্তিকালে প্রবেশ নিশ্চিত
করা এবং গণিত, বিজ্ঞান,
সমাজ পাঠ, এবং ইংরেজি ভাষা
শৈলীতে মূল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রসমূহে
অব্যাহতভাবে উন্নতি করা।
ডিকিনসন ইস্ট প্রাতিষ্ঠানিকভাবে
উৎকর্ষ দেখিয়ে যাচ্ছে এবং
আমাদের যে-সকল শিক্ষার্থী
ইংরেজিভাষী নয়, তাদেরও

সহায়তা করছে।
আমরা যে বৈশ্বিক মহামারীর
সম্মুখীন হচ্ছি তা অপ্রত্যাশিত
এবং তা প্রকৃ তভাবেই আমাদের
ডিকিনসন ইস্ট–এর কর্মচারীদের
পারদর্শিতার এবং পেশাদারিত্বের
মাত্রাকে সবার সমানে তু লে
ধরেছে।
সামনের দিকে অগ্রসরমান
ডিকিনসন ইস্ট এলিমেন্টারি এটা
নিশ্চিত করে যাবে যে আমাদের
শিক্ষার্থীরা যেন সর্বোচ্চ মানের
শিক্ষানির্দেশনা লাভ করে, সে সঙ্গে
সামাজিক-আবেগিক শিক্ষা এবং
দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজির
উপর সব ধরণের সহায়তা পায়।
সর্বোপরি,
হ্যামট্রামিকের
শিক্ষার্থীরা এমনটাই প্রত্যাশা করে
এবং পাওয়ার য�োগ্য।

আর্লি চাইল্ডহুড স্কুলে নতু ন
যাত্রা শুরু করা
রচয়িতা: কলিন স্টিভেন্স
আর্লি চাইল্ডহুড এলিমেন্টারি,
প্রিন্সিপ্যাল
আমাদের স্কুল প্রিস্কুল থেকে

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

দ্বিতীয় গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের
জন্য।
সকল সময় আমাদের মূল লক্ষ্য
হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিখতে
সহায়তা করা এবং সকল শিক্ষার্থী
যেন পঠনে উন্নতি দেখায় তা
নিশ্চিত করা। আমাদের সবার
উপর ভাইরাসের আক্রমণ ঘটা
পর্যন্ত আমরা ভালই অগ্রগতি
করছিলাম।
আর্লি চাইল্ডহুড এলিমেন্টারির
কর্মচারীরা দ্রুত অনলাইন শিক্ষা
পদ্ধতিতে চলে যায়।
শুধমু াত্র কর্মচারীদের জন্য নয়,
শিক্ষার্থী ও পিতামাতাদের জন্যও
এটা নতু ন বটে।
আমরা বর্তমানে এর ভেতর দিয়ে
আমাদের পথ খুজে
ঁ নিচ্ছি এবং
শরতে কী হবে তা উৎসুকভাবে
লক্ষ্য করছি। আমরা আশা
করি সবাই সুস্থ থাকবেন এবং
শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাপড়া
অব্যাহত রাখবে।

Samaritans Community Food
Assistance Program
for Hamtramck Residents
ly
i
r
and Surrounding Areas
a
r

o

p
m
e
T

Bring proof of income, and picture ID

8625
sedJos. Campau

Clo

11am-12pm
Every 2nd Monday
of the Month

MEN’S HAIRCUTS

313-875-8972

Closed Temporarily
Senior &
Best quality for the best prices.
Prices Starting at

$

10

Veterans
Discounts

Call for Hours

9517 Jos. Campau
— Hamtramck —

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

Hamtramck
Senior Plaza
A HUD High
Performer

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.

• Heat & Water
Included
• Individual Kitchens
• Income Based Rent
• 24 Hour Security

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

2620 Holbrook St • Hamtramck • (313) 873-7878

Hamtramck Housing Commission (HHC) does not
discriminate on the basis
of race, color, religion, national origin, sex, handicap
or familial status

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.
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Frequently Asked Questions
about the August 4, 2020 School Bond Election
When is the election?

Dickinson East Elementary School

Tuesday, August 4, 2020.

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

●
●
●
●

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.

Holbrook Elementary School

If approved by voters, the bond proposal will also enhanceIstudent 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.

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

●
●
●
●

The bond proposal on the May ballot is an outgrowth of the
T school district’s strategic
planning process, and will affect every Hamtramck student.

Early Childhood Elementary

Why pursue a bond initiative during a pandemic?
Based on all available data and expert opinions, we know the following things:

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

●
●
●
●

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.

Tau Beta School

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

Demolish existing house adjacent East of school to prepare for dedicated early
education green space without crossing the street.

●

4. In person schooling will resume at some point, and delaying projects only makes them more
expensive to complete in the future.

Community Center

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?

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

●
●
●
●

"

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

Individual cost breakdowns and complete application submit to the State Treasurer can be
found at http://www.hamtramckschools.org/.

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

What will happen if voters do not approve the bond proposal?

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

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

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

"What

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

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.

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

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

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

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.

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

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

used.

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.

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

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

bid threshold guidelines to find the best price for qualified work.

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.

How was the current list of projects determined?
HPS has worked with Partners in Architecture for all our construction planning needs. They are

What is a bond proposal?

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

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:

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.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

"

How will the bond proposal benefit students and the community?
Bonds cannot be used for:

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.
"
How
much are we seeking to raise and what will it cost the average tax payer?

" "

"

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?

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.

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.

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.

Who can vote in this bond proposal election?

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

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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Meeting the needs of early childhood
education through the years

ϥΎϜδϟΩΪόΗ

ϊϓΎϨϤϟϦϴϣ΄ΗϲϓϚόϤΘΠϣΪϋΎγ
ΔϣΩΎϘϟήθόϟΕϮϨδϟϯΪϣϰϠϋ
ϢϴϠόΘϟϲϫϭˬΎϬΑϰϨό˵ϧ ϲΘϟϥϭΆθϠϟϲόϤΘΠϤϟϞϳϮϤΘϟ2020ϥΎϜγΩΪόΗΩΪΤϳ
ΐϧΎΟϰϟ·άϫΎϫήϴϏϭΉέϮτϟΕΎϣΪΧϭϕήτϟΕΎΣϼλ·ϭΔϴΤμϟΔϳΎϋήϟϭ
ΪϗˬΔϴγΎγΔϠΌγ9ςϘϓϙΎϨϬϓΔϟϮϬγϭΔϋήδΑΩΪόΘϟΕΎϧΎϴΑϝΎϤϜΘγΔϴϧΎϜϣ·
ϰΘΣΕΎϐϟΓΪόΑϚϟΫϭˬϒΗΎϬϟϭΖϧήΘϧϹήΒϋϖΎϗΩ10ϦϣΏήϘϳΎϣϚϨϣϕήϐΘδΗ
ϡϮϴϟ2020ϥΎϜγΩΪόΗϞϤϜΘγˬΔϣΩΎϘϟήθόϟΕϮϨδϟϝϮσϊϓΎϨϤϟϰϠϋϞμΤΗ
ΓέΎϳΰΑϞπϔΗ

my2020census.gov
ϢϗήΑϝΎμΗϻϰΟήϳ

844.416.2020 ΔϴΑήόϟ ΔϐϠϟ

|

844.330.2020 ΔϳΰϴϠΠϧϹ ΔϐϠϟ
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Did You Know?

31800 Northwestern Hwy, Suite 200
Farmington Hills, MI 48334
248-866-1110
HUD Certified

Get It Sold in the
Real Estate Corner
Call Dave at
(313) 874-2100 to
Place Your Ad!

John Ulaj

The Hamtramck Review is Online

Commercial Broker/Owner

www.TheHamtramckReview.com

JohnUlaj@comcast.net

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

A HUD
Certified Agent

Certiﬁed
Residential
Specialist
Drowning in Mortgage Debt?
I Can Help...

Never miss an issue!

 FMIC 

I buy properties in
as-is condition for CASH!

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

Congratulations Seniors

Food Ministries in Collaboration
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

Service Directory
HOME IMPROVEMENT

PLUMBING

HEATING & COOLING

We Repair & Install
• Furnaces
• Boilers
• Air Conditioners

Celebrating
52 Years of
Service!

• Licensed & Insured

Financing Available
Ask for Details

HEATING &
COOLING

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

Family Owned & Operated
Since 1964

11647 Jos. Campau

313-892-2122

★ Fast Same Day Service ★
Air Conditioning

PAINTING

Freon Recharge
Furnace & Boilers, Heating
Sewer & Drain Cleaning

Repairs, Cleaning &
Freon Extra

IN “VINCE” ABLE PAINTING
Interior/Exterior • Power Washing
Home Improvement • Patch and Drywall Repair

89

Oﬀ Labor on Any Plumbing,
Heating, Air Conditioning or Sewer
Cleaning Job, Installation or Repair.
Not valid with any other oﬀer.

Drain
Cleaning

A/C Start-Up
Inspections

$

10% Discount

$

40 Gallon Hot
Water Tank

Ask for Frank

Located in Hamtramck

313-365-4913
FREE
ESTIMATES

Senior Discount Available! Call for Details

Starting at

150 1075
$

Starting at

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.

Service • Installation • Repairs

12/31/19

Serving our community for over
100 years since 1904.
* Senior Rates available *

248-835-3352

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

Proudly Serving
Hamtramck Since 1969
Licensed & Insured
Residential & Commercial

POWDER COATING

DetroitPowderWorks@Yahoo.com

TOP QUALITY WORK AT LOW PRICES

— COMMERCIAL BUILDINGS —
Heating & Cooling Rooftop Units
www.HeaneyPlumbing.com

— FREE ESTIMATES —

Owner

ALL HOME REPAIRS
Interior • Exterior

Upgrades extra

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

586-838-7598

Curtis Gibbs

BROTHERS
HANDYMAN
SERVICES

BISAGA

PLUMBING & HEATING

(313) 365-8630

Let Our Service
Directory Do
the Work For
You! Call Dave
(313) 874-2100
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এইচপিএস পরিবারগুল�োর আর্থিক চাহিদা পূরণ ডিস্ট্রিক্টের প্রায় সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি
রচয়িতা: ল্যাকুইশিয়া জ্যাকসন সম্মুখীন হয়, তাদেরও সহায়তা আমাদের নতু ন লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি শিক্ষা হচ্ছে মূল চাহিদা
এবং আমরা প�োসক�োভিচ
প্রদান করা হয়।
শিক্ষার্থীদের বাড়িতে কম্পিউটার
স্কুল ও কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরস
ELD ডিপার্ট মেন্ট
আমরা
প�োসক�োভিচ
এবং
ল্যাকুইশিয়া জ্যাকসন হচ্ছেন
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলের প্রথম
স্কুল এবং কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর
এবং ইংলিশ লার্নার ডিপার্ট মেন্টের
মধ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের
শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে
তারা গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা রেখেছেন।
যে-সকল শিক্ষার্থীর পরিবারে
তাদের সফল হওয়ার জন্য খাদ্য,
বাসস্থান এবং শিক্ষাগত উপকরণের
মত ম�ৌলিক চাহিদা মেটান�ো
প্রয়োজন তাদের অভাব পূরণে
তাঁরা এইচপিএস পরিবারগুল�োকে
সহায়তা করেছেন।
আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে কিছু
পরিবার রয়েছে যারা রিস�োর্সের
অভাবে উপস্থিতির সমস্যার

আমাদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল,
আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আগত প্রতিটি
কিন্ডারগার্টে ন শিক্ষার্থীর গৃহ
পরিদর্শন, যাতে নিশ্চিত করা যায়
যে প্রতিটি শিশু সফলতা অর্জনের
জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ টু লসসহ
লেখাপড়া শুরু করে।
কিছু কিছু লক্ষ্য অর্জি ত হয়েছে তবে
ক�োভিড-19 বৈশ্বিক মহামারীর
জন্য কিছু কিছু অর্জি ত হয়নি,
যেমন আমাদের টিম প্রশাসনের
অনুর�োধক্রমে, আমরা বাড়ি বাড়ি
যেতে পারিনি।
তবে আমরা প�োসক�োভিচ এবং
ল্যাকুইশিয়া হ্যামট্রামিক সিটির
ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন সংস্থার
সঙ্গে কাজের সম্পর্ক গড়ে তু লেছেন
যা থেকে এই দুর্যোগের সময় চাহিদা
সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরিবারগুল�ো
উপকৃ ত হবে। আগামী স্কুলবর্ষে

এবং ইন্টারনেট নিশ্চিত করা।
আবার, আমরা হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুলস ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে
যে-সকল
পরিবারের
খাদ্য
প্রয়োজন তাদের তালিকা প্রস্তুত
করছি। S & C ফ্যাসিলিটেটর
হিসাবে আমরা প�োসক�োভিচ এবং
ল্যাকুইশিয়া তাদের জীবনের স্বপ্ন
পূরণ করতে পারছেন, যা হচ্ছে
তাদের কমিউনিটিতে সে সকল
রিস�োর্স দিয়ে সাহায্য করা, যা
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে
উপকার বয়ে আনবে।
আমরা আমাদের দলগত লক্ষ্য
পূরণ করে চলেছি যা হচ্ছে
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এর
পরিবারগুল�োকে স্বাগত জানান�ো,
শিক্ষিত করা, লালন-পালন এবং
ক্ষমতায়ন করা।

শিক্ষাদানে হলব্রুক এলিমেন্টারির
রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস
রচয়িতা: টম ট্যালম্যাজ
হলব্রুক এলিমেন্টারি, প্রিন্সিপ্যাল
হলব্রুক এলিমেন্টারি স্কুল 1896
থেকে কিন্ডারগার্টে ন থেকে অষ্টম
গ্রেড পর্যন্ত চমৎকার শিশুদের
শিক্ষা পরিষেবা দিয়ে আসছে।
হলব্রুক একটি আনন্দঘন, নিরাপদ
পরিবেশের জন্য পরিচিত, যেখানে
প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, এবং ইতিহাসের
সংমিশ্রণ ঘটে থাকে।
আমাদের শিক্ষার্থীদের সফলতা
নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের
উচ্চ য�োগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের
মধ্যে রয়েছে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ
ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, রিডিং
স্পেশালিস্ট, গণিত স্পেশালিস্ট,

রেস্টোরেটিভ প্র ্যাকটিস ক�োচ,
এবং একজন স�োশ্যাল ওয়ার্কার।
হলব্রুক-এর চমৎকার এই কর্মীরা
শুধমু াত্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার
সফলতায় মন�োয�োগ দেন না, এ
ছাড়াও তারা আমাদের PBIS এরং
রেস্টোরেটিভ প্র ্যাকটিস কর্মসূচির
মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করার
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক
এবং মানসিক সফলতা অর্জনে
ভূ মিকা রাখেন।
এ সকল কর্মসূচি ইতিবাচক
আচরণের উপরই জ�োর দেয় না,
একই সঙ্গে আমাদের PBIS এবং
রেস্টোরেটিভ প্র ্যাকটিস কর্মসূচির
মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর মানসিক

রচয়িতা: মিরিয়ানা মার�োস
ELD ডিপার্ট মেন্ট
EL শিক্ষার্থী এবং হ্যামট্রামিকের
বৈচিত্র ্যপূর্ণ কমিউনিটির সঙ্গে কাজ
করা একটি আনন্দের বিষয়।
বর্তমানে, আমার কাজ, যা আমি
কাজের চেয়ে আসক্তি বলে বেশি মনে
করি, তার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে উভয়
EL শিক্ষার্থী, যারা আমাদের ম�োট
ভর্তি সংখ্যার 79% এবং তাদের
সঙ্গে কর্মরত আমাদের শিক্ষকবৃন্দ।
আমাদের ডিপার্ট মেন্ট EL শিক্ষার্থীদের
জন্য যথাযথ শিক্ষানির্দেশনা দেয়, EL
গ্রুপের জন্য কর্মচারীদের পেশাদার
উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
করে, নিশ্চিত করে যে, স্কুল টেস্টিং
ক�ো-অর্ডিনেটরগণ শিক্ষা নির্দেশনার
তথ্যের জন্য ডেটার সদ্ব্যবহার করে,
শিক্ষার্থীদের সঠিক ভাবে গ্রুপ করে,
এবং শিক্ষানির্দেশনার জন্য দক্ষতা
এবং ক�ৌশল নির্ধারণ করে। আমরা
EL টেস্টিং ক�োঅর্ডিনেটরদের ব্যক্তিক
শিক্ষার্থী এবং গ্রুপ ইত্যাদির চাহিদা
পূরণের জন্য ইউনিট এবং পাঠ
পরিকল্পনা প্রস্তুতে সাহায্য করি।
আমি EL শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং
বিকল্প মূল্যায়নের জন্য অবকাঠাম�ো
প্রদানে (ম্যাটেরিয়ালের চাহিদা,
প্রশিক্ষণ এবং সময়সূচি) ELD
ডাইরেক্টরের সঙ্গে কাজ করি।
উপরন্ত, আমাদের টিম স্কুলগুল�োকে
EL-দের চিহ্নিতকরণ, প্লেসমেন্ট,
এবং বার্ষিক অগ্রগতি মনিটরিং-এ
সাহায্য করে।
সম্মলিতভাবে, আমরা ELD
কর্মসূচির কাজ এবং EL পরিষেবা
পাওয়ার সময় ও পরে শিক্ষার্থীদের

সফলতাকে উৎসাহিত করে।
এ ছাড়াও, এ সকল কর্মসূচি
শুধমু াত্র ইতিবাচক আচরণের
উপরই জ�োর দেয় না, একই সঙ্গে
উৎসাহিত করে জানায় যে বাড়িতে
অনলাইন শেখা অব্যাহত থাকবে।
Google Classrooms এবং Class
Dojo ব্যবহারকারী আমাদের এ
সকল চমৎকার কঠ�োর প্ররিশ্রমী
শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে, অনলাইন
হ�োক বা সামনা-সামনি, আমরা
একটি সফল 2020-21 স্কুল
বর্ষের অপক্ষোয় আছি।
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এ রচয়িতা: ক্রিস ভ্র ্যানিয়াক
শিক্ষাদান কখনই থেমে থাকে না! হ্যামট্রামিক হাই স্কুল, প্রিন্সিপ্যাল
হ্যামট্রামিক হাই স্কুলের একজন
কসমস হওয়াটা বেশ বড় ব্যাপার!
বছরের পর বছর ধরে আমরা
1,000 শিক্ষার্থীকে দেশ ও স্টেটব্যাপী
সর্বোত্তম কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং
ট্রেড স্কুলগুল�োতে ভর্তির প্রস্তুতির
যা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দৈনিক বিশ্ব-মানের সুয�োগ সৃষ্টি করে
মিথস্ক্রিয়াকে পুনঃপরিচালিত করে। আসছি।
উপরন্তু, “ভাল আচরণের” জন্য আমাদের অভিজ্ঞ, নিবেদিত
নতু ন পুরস্কারের কর্মসূচি গ্রহণ কর্মচারীরা নিরলসভাবে কাজ করে
সকল শিক্ষার্থীর জন্য সুয�োগ সৃষ্টি
করা হয়।
ক�োভিড-19
এর
কারণে করে, শিক্ষার্থীর অতীত পটভূ মি বা
অপ্রত্যাশিতভাবে স্কুল বর্ষ সংক্ষিপ্ত বর্তমান পারদর্শিতার স্তর যা-ই
হয়ে যাওয়ার কারণে, শিক্ষকবৃন্দ হ�োক না কেন।
যতদূর সম্ভব সবকিছু অব্যাহত এ বছর আমরা সকল স্তরের
রাখার সকল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কর্মসূচি
অনলাইন স্কুলে তারা একই ধরনের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্য হাতে
ক�ৌশল প্রয়োগ করছেন এবং একই নিয়েছি, এবং আমরা এ বিষয়ে
ধরণের প্রত্যাশা বহাল রাখছেন। সফল হয়েছি।
আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী আমরা কলেজ ক�োর্স, অ্যাডভান্সড
বর্ষগল�োতে
ু
PBIS এবং MTSS প্লেসমেন্ট ক�োর্স, হাই ইন্টারেস্ট
আমাদের শিক্ষা নির্দেশনার একটি ক্যারিয়ার ক�োর্স, এবং যারা পঠন,
অপরিহার্য উপাদান হিসাবে লিখন, এবং গণিতে পিছিয়ে পড়েছে
তাদের জন্য ক�োর্স য�োগ করেছি।
অব্যাহত থাকবে।
একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য ছিল যে

ভবনের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের
কাছে প্রত্যাশিত আচরণের রূপরেখা
তু লে ধরে এখানে একটি ছক
প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যাশাগুল�োর
ভিত্তি ছিল ডিস্ট্রিক্টের মূল
বিশ্বাসের বিবৃতি “শ্রদ্ধাশীল হও,”
“দায়িত্বশীল হও,” “নিরাপদ
থাক�ো,” এবং “বিদ্বান হও।”
আল�োচনা
এবং
জরিপের
মাধ্যমে প্রত্যাশা নির্ধারণের জন্য
কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের তাদের
চিন্তাভাবনা তু লে ধরার সুয�োগ
করে দেওয়া হয়।
শিক্ষকবৃন্দ প্রত্যাশা সম্পর্কে
শেখান এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য
“সর্বজনীন ক�ৌশল” বাস্তবায়ন
করেন। সকলের জন্য চারটি
ইতিবাচক
বিবৃতি
রয়েছে,

প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ডে র জন্য নয়,
তার সহনশীলতা, দৃঢ়তা এবং সদয়
ব্যক্তিত্বের জন্য।
ইয়াসিন স্কুলে এবং কাজে তার অসংখ্য
দায়িত্বের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, যদিও
মাত্র চার বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে
আগমনকারী অভিবাসী হিসাবে সে
অনেক বাধা এবং বিপত্তির সম্মুখীন
হয়েছে, সে নতু ন একটি ভাষা
শিখেছে, সাহসিকতা দেখিয়েছে, মুখে
হাসি রেখে সামনের দিকে এগিয়েছে।
আমি ইয়াসিনকে ভবিষ্যতের একজন
নেতা, কমিউনিটির শ্রদ্ধনীয় সদস্য,
এবং আমাদের সমাজের ইতিবাচক
একজন নাগরিক হিসাবে দেখি।
আগামী
বছরগুল�োতে,
ELD
ডিপার্ট মেন্ট-এর সঙ্গে সঙ্গে, আমার
লক্ষ্য হচ্ছে, সফলতার জন্য
একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং
সফলতার পথ তৈরি করে দিয়ে
শিক্ষার্থী, পিতামাতা, শিক্ষক এবং
কমিউনিটিকে সেবা করা, নিশ্চিত
করা যে ইংরেজি শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে
যেন সকল সময় গবেষণালব্ধ সর্বোত্তম
রীতিনীতিগুল�ো বাস্তবায়ন করা হয়।
আমার পেশাগত লক্ষ্যের মধ্যে একটি
হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অর্জনে পূর্ণাঙ্গ-শিশু
গড়ে ত�োলার পদ্ধতি উৎসাহিত করা
এবং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন এবং
কল্যাণের উপর গুরত্বু দিয়ে ব্যক্তিক
শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
চূ ড়ান্ত বিশ্লেষণে, আমাদের EL
শিক্ষার্থীদের তাদের গ্রেড দিয়ে বিচার
করা যায় না, এদের প্রতিজনের
মধ্যে একটি নিজস্ব জগত বিদ্যমান।

হ্যামট্রামিক হাই স্কুলে, শিক্ষা যেথায় কখনও থামে না

কসিউসক�ো-তে ইতিবাচক আচরণ
সম্পর্ক গড়ে ত�োলে

রচয়িতা: নুয়ো ইভেজাই
কসিউসক�ো মিডল স্কুল, প্রিন্সিপ্যাল
কসিউসক�ো মিডল স্কুল হচ্ছে প্রায়
400 সপ্তম এবং অষ্টম গ্রেডারদের
বিদ্যায়তন; এবং স্কুলটি WRESA
PBIS (পজিটিভ বিহেভিয়ারাল
ইন্টারভেনশনস অ্যান্ড সাপ�োর্ট স)
কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী, যার
লক্ষ্য হচ্ছে “সাধারণ পদ্ধতি,
প্রত্যাশা, এবং ভাষার মাধ্যমে
ইতিবাচক আচরণ চালু করা এবং
বহাল রাখা।”
মূল দৃষ্টি হচ্ছে PBIS-এর মাধ্যমে
সম্পর্ক গড়ে ত�োলা এবং নিশ্চিত
করা যে সকল শিক্ষার্থী MTSS
(মাল্টি টিয়ার্ড সিস্টেম অব
সাপ�োর্ট ) প্রক্রিয়া অনুশীলন করে
শেখার সক্ষমতা অর্জ ন করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অনুসরণ
করার জন্য ডেটা সংগ্রহ এবং
বিশ্নেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি।
আমি যথাসময়ে শিক্ষক, পিতামাতা,
এবং কমিউনিটির চাহিদার প্রতি
সাড়া দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর
অন্তর্ভুক্ত থাকছে EL শিক্ষার্থীদের
বিষয়ে নীতিমালা, কার্যপ্রণালী
এবং প্রোগ্রামিংসহ যে ক�োন ধরনের
অনানুষ্ঠানিক অনুর�োধ।
আমার পছন্দের কাজ হচ্ছে ইয়ুথ
ভয়েস কমিটির ক�ো-চেয়ার হিসেবে,
যেখানে চমৎকার একদল তরুণ,
ক্ষমতায়িত এবং চ�ৌকস হাই স্কুল
শিক্ষার্থী নেতারা কাজ করে, যাদের
চিন্তা চেতনা অনবরত আমাদের
স্কুলের পরিবেশ এবং ধারার
পরিবর্তন ঘটায়।
আমাদের এই বছরের লক্ষ্য হচ্ছে
EL-দের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এবং
পারদর্শিতার উন্নতি, যা আমরা
আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করব যখন
জুনে WIDA মূল্যায়নের ফলাফল
হাতে পাব। প্রতি বছর আমাদের
EL শিক্ষার্থীরা EL পারদর্শিতায়
উন্নতি এবং দৃঢ় অগ্রগতি প্রদর্শন
করে থাকে,
আমাদের শিক্ষার্থীরা শক্তিশালী এবং
প্রাণবন্ত, ঠিক আমাদের হ্যামট্রামিক
কমিউনিটির মত। এখানে আমি
আমাদের একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধির
নাম উল্লেখ করতে চাই, ইয়াসিন
আবদুল্লাহ, যে হচ্ছে হ্যামট্রামিক হাই
স্কুলের একজন সিনিয়র। সে ইযুথ
ভয়েস কমিটির একজন সদস্য এবং
নেতা।
আমি ইয়াসিনের কথা বলছি, তার

আমাদের গ্র ্যাজুয়েটিং সিনিয়রদের
অর্জি ত বৃত্তির ডলার পরিমাণের
অতীত রেকর্ড আমরা ভঙ্গ করব,
যা অতীতে সর্বম�োট $7 মিলিয়নে
দাঁড়িয়েছে।
আমরা এই সকল লক্ষ্য অর্জনের
সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি।
এ বছর বলার মত অনেক কিছুই
আছে। হার্ভাড এবং ইয়েলের
পূর-্ণ বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী আমাদের
ছিল। অন্যান্য অসংখ্য শিক্ষার্থী
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান,
মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ওয়েন
স্টেট ইউনিভার্সিটি, এবং ইস্টার্ন
মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে বিনামূল্যে
কলেজে পড়ার সুয�োগ লাভ করেছে,
এবং এ রকম আরও অনেকে
রয়েছে।
এ সকল শিক্ষার্থী DECA
বিজনেস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে
প্রতিয�োগিতা করেছিল।
আমাদের ভার্সিটির অ্যাথলেটরা
ডিস্ট্রিক্ট রাউন্ড ধরে এগিয়েছে,
আমাদের র�োব�োটিকস টিম পুর�ো
স্টেটে প্রতিয�োগিতার জন্য একটি
চমৎকার র�োবট তৈরি করেছে,
এবং অর্জনের তালিকা এভাবে

লম্বা হতেই থাকবে। আমাদের
শিক্ষার্থীদের এ সকল সফলতার
জন্য এবং আমাদের কর্মচারীবৃন্দ
সকলের উন্নতির জন্য যে-সকল
সুয�োগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তার
জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত।
অবশ্য স্টেটব্যাপী স্কুল বন্ধের
কারণে আমাদের স্কুল এবং
কমিউনিটি উভয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ
সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমি বলতে গর্ব
ব�োধ করছি যে, আমাদের শিক্ষার্থী
এবং কর্মচারীরা চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলা
করতে পেরেছে।
আমাদের
সকল
শিক্ষার্থীকে
Chromebook-এর সুবিধা দেওয়া
হয়েছে, এবং আমি আত্মবিশ্বাসের
সঙ্গে বলছি যে, তারা সকলেই
কাউন্টির সবচেয়ে ভাল একটি
অনলাইন শিক্ষার মডেলে অংশগ্রহণ
করছে।
আমাদের শিক্ষক, সমাজকর্মী,
কাউন্সেল এবং ইন্টারভেনশনিস্টরা
সকলেই প্রতিদিনই আমাদের
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে য�োগায�োগের
মাধ্যমে সংস্পর্শ বজায় রাখেন।
একবার কসমস হলে শিক্ষা কখনই
থামে না!

একটি ঘনিষ্ঠ কমিউনিটিতে ডিস্ট্রিক্ট যেন
হরাইজন-এ আমরা তারকার দিকে
এক পরিবার
রচয়িতা: মিশেল ইমব্রানান
ডাইরেক্টর অব হিউম্যান রিস�োর্সেস
আমি এমন একটি ডিস্ট্রিক্টের
ডাইরেক্টর অব হিউম্যান রিস�োর্সেস
হিসাবে কাজ করছি যেটি প্রথা
এবং সাংস্কৃতিক গ�ৌরবে পরিপূর্ণ
এক কমিউনিটিতে উদ্ভাবনমূলক
শিক্ষা রীতিনীতির গর্বিত নেতা
হিসাবে সুপরিচিত; তাই আমি
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস-এ
কাজ করতে পেরে সন্মানিত ব�োধ
করছি।
পিতামাতাদের
উচ্চমাত্রার
সংশ্লিষ্টতা এবং আস্থা, শিক্ষকদের
আন্তরিকতা, প্রশাসনের সমর্থন
এবং আমাদের সকল কর্মচারীর

পক্ষ থেকে উচ্চমাত্রার সংশ্লিষ্টতা,
এখানে পরিবারের মত একটি
পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে স্কুল
কমিউনিটির সকল সদস্য একসঙ্গে
বেড়ে উঠতে পারে।
ইত�োমধ্যে বিদ্যমান খুব শক্তিশালী,
উচ্চমাত্রার সহয�োগিতাপূর্ণ নেতৃ ত্ব
দলের জন্য ডাইরেক্টর অব
হিউম্যান রিস�োর্সেস একটি নতু ন
পদ।
অতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু
হচ্ছে শিক্ষকদের পারদর্শিতা ও
সহায়তার উচ্চ মাত্রা, বিকাশের
জন্য আয়োজন, এবং সকল
কর্মচারীর জন্য উন্নয়ন, এবং
কর্মচারীদের পেশাদার উন্নয়নের

জন্য সুয�োগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
চলতি বছর এ সকল লক্ষ্য
সেন্ট্রাল মিশিগান ইউনিভার্সিটি
এবং ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির
সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠনের মাধ্যমে
অর্জি ত হয়েছে।
এই
ডিপার্ট মেন্ট
মিশিগান
ডিপার্ট মেন্ট অব এডু কেশন-এর
সঙ্গে সহয�োগিতামূলকভাবে কাজ
করার মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে,
আমাদের শিক্ষক, প্রশাসক, এবং
প্যারাপ্রফেশনালদের ক্ষেত্রে সকল
ধরণের প্রমিতমান মেনে চলা
হচ্ছে।

ধাবিত হই

রচয়িতা: ক্রিস্টেন হার্ট
হরাইজন হাই স্কুল, প্রিন্সিপ্যাল
হরাইজন হাই স্কুল 165 জন
শিক্ষার্থীর বিদ্যায়তন। আমাদের
প্রতিটি
শিক্ষার্থী
আমাদের
কমিউনিটি এবং স্কুলের প্রতি
দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
বছরে অনেকবার, আমাদের
শিক্ষার্থীরা উভয় হাই স্কুলের
আশপাশের গলিপথ, স্ট্রিট এবং
পাশের হাঁটার রাস্তা স্বেচ্ছাসেবার
ভিত্তিতে পরিষ্কার করে দেয়।
আগামী বছর আমরা আমাদের
স্বেচ্ছাসেবা কর্মসূচি সম্প্রসারণ

করব এবং এলাকার ফু ড ব্যাংক
এবং অন্যান্য অলাভজনক সংস্থার
সঙ্গে কাজ করে শিক্ষার্থীবন্দ
ৃ
তাদের কমিউনিটিতে প্রকৃ ত
অবদান রাখতে সাহায্য করবে।
হরাইজনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে
প্রবল উদ্দীপনা এবং দৃঢ়চেতনা
রয়েছে, যা স্কুল বর্ষে একাধিকবার
আমাদের “শাইনিং স্টার” পুরষ্কার
প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন
করা হয়।
এ সকল উদযাপন অনুষ্ঠানে,
প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা, অতু লনীয়
উপস্থিতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য

শিক্ষার্থীদের সন্মানিত করা হয়।
আমাদের এমনই একজন উজ্জ্বল
তারকা, ফাহমিদা মহিমা, এই
বছর “পার্ট অব অ্যান এলিট গ্রুপ
অব পাবলিশড রাইটারস” হয়েছে।
তার লেখা “She is Nature,”
মিশিগান রিডিং অ্যাস�োসিয়েশনএর জানার্ল “Kaleidoscope”-এ
প্রকাশিত হয়েছে।
আমরা তার জন্য এবং একই সঙ্গে
সকল শিক্ষার্থীর চমৎকার উদ্দীপনা
এবং দৃঢ়তার জন্য বেশ গর্বিত!
তারকার দিকে এগিয়ে যাও,
কসমস!

