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St. Ladislaus Parish is about to celebrate its centennial
Your
Hamtramck
Public
Schools
Board

our email conversation
with Hamtramck Public
School District Superintendent Jaleelah Ahmed
concerning the new
school year during these
trying coronavirus pandemic times.

Show

The COVID-19 pandemic has caused hard- By Alan Madlane
signed another reverend, in fact, with borders that fant who had died, all in
ships for many metro
St. Lad’s is a young lad Boleslaus Gdaniec, with encompassed the areas 1921. It also opened its
area households – in- no more.
the creation of a new now known as the own elementary school in
cluding Hamtramck.
The iconic Hamtramck parish to take some of (Grosse) Pointes; it was the Eckerts Hall building
A number of folks here Catholic church is about the burden off of St. Flo- basically
Jaleelah
mostHassan
of the that fall, with some 300
have been relying on to celebrate its 100th an- rian.
students overseen by
east side.
Superintendent
Hadwan
food giveaways. The niversary this month, on Salah
So it made sense to three nuns who’d come
That new
parish was
good folks at Gleaners Saturday, Sept. 26, at 4 designated
Vice
President
from Sylvania,
Ohio,
asAhmed
“St. Ladis- have
a second
parish to in Moortadha
Jaleelah
Showkat
Chowdhury
Obaid
was one of the ﬁrst out- p.m.
Dennis
Lukas
Evan
Major
handle
the
population.
and
one
layperson
laus”
the
following
June
Superintendent
Vice President
Treasurer
side agencies to step Magdalena
mass will 1, and
its ﬁrst mass wasShowkat
Enter Fr.Chowdhury
Gdaniec, and teacher.
Srodek
Treasurer
এইচ
পি এস বিভাগ up Leading the
President
and address that need.
held
at
the
old
Eckerts
St.
Ladislaus.
A
building
for
St. Lad’s
be
the
Reverend
Donald
Secretary
Trustee
আলোচনার
বিষয়বস্ত
Gleaners Community F. Hanchon, Bishop of De- Hall on Jos. Campau.
The
church
held
its
ﬁrst
was
begun
the
এর
Trustee following লিখেছেন জলিলাহ আহমেদ Trustee
Foodচ্যালেঞ্
Bankজগুলি
and Wein- troit.
Over 100 years ago, baptism, oversaw its ﬁrst year, but Fr. Gdaniec left
আপনি have
দেখতে now
পারেন,partএই
gartz
On September 25, the Township of Ham- marriage ceremony, and his post and was re- হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু ল এর
সপ্
তাহের রিভিউ
াটিতে
nered
for সংখ্যthe
1920, Detroit Bishop tramck was huge, bigger presided over its ﬁrst placed by the Rev. An- সুপারিন্টেন্ডেন্ট (অধ্যক্ষ)
annual
Mow
হ্11th
যামট্রামক
পাবলিক
স্কুলDown
বিভাগ Michael Gallagher as- than Detroit at that time tragic funeral, for an inContinued
page 2 Directory
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Hunger
campaign,
সম্
পর্কে নিবন্
ধগুলি রয়েছেwhich
।
Jaleelah Ahmed
runs
Oct. 6. বেশ কয়েকটি
হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু লসমুহ
বিগতtoবছরগুলিতে
Review: What can the
Weingartz,
a
Michiganএর ইতিহাসের তুলনায় আলাদা
এইচ পি এস প্রশাসক এবং
district offer parents
based
family-owned
অধ্
যক্ষগণandতাদের
অভিজ্ঞতা
ছিল
অন্যা
ন্য বারের
Regan Watson
Daz’Shavon
Salah Hadwan
Ramsey Hussain
who না,
ﬁndতবে
their
students
retailer of outdoor power
সম্পর্কে লিখেছিলেন।
Trustee
মত�ো
যখন আমাদের
কমিউনিটি
Secretary
Trustee
Trustee
are having
a hard
time
equipment, will match
এই
বিগত
বছরটি
এক
চ্যালেঞ্জের
মুখ�োমুখি
focusing
on হয়েছে,
their আমরা
lesdonations dollar-for-dolSalah Hadwan
কথায়
সংক্
ষে
পে
বলা
যেতে
পারে:
sons
at
home?
What
আমাদের সামনে থাকা সমস্যাগলু ifি
lar up to one million
Moortadha Obaid
Jihan AiyashVice President
চ্meals.
যালেঞ্জিং।With the Weinparentsউঠতে
can’t
balance
কাটিয়ে
একসাথে
কাজ
Trustee
Trustee
স্পষ্টmatch,
তই, কোভিড
রু য্ োগ
their
work
and
student
gartz
each দdollar
করেছি।
Magdalena Srodek
Showkat Chowdhury
staying home to learn
আমাদের
সকলকে
প্রভাবিত
donated to
Gleaners
proমহামারীটি যখন পুর�ো বছর
Secretary
Trustee
remote? What assisvides শিক্six
করেছে।
ষার্থীদেরnutritious
জন্য, এর
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জুড
়েই আমাদের
বেশিরভাগ
tance
is available
to
meals
অর্
থ ভার্to
চযু া়hungry
লি - বাড়children
িতে তাদের
স্কু
ল
ব�োর্ডে
র
মধ্যে
সহয�োগিতার
লিখেছেন
শেরি
এ
লাইনেম
শিক্ষার্থী
কে
বাসায়
থেকে
শিখতে
them?
in Southeast
পাঠগুলি
শেখানো। Michigan.
অর্থ
পরিচালক
ভিত্তিতে
কাজ
করি।
আমাদের
Funds
raised
through
S u করেছে,
p e r i n আমরা
t e n d বিভাগ
ent
বাধ্য
HPS কর্মী এবং শিক্ষার্থী
the
Mow
Down
Hunger
Ahmed:
I
understand
সাধারণ তহবিল হল�ো ডিস্ট্রিক্টের শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনার
জুড়ে শেখার ক্ষেত্রে প্রচু র উৎসাহ
উভয়দেরকে এটিতে অভ্যস্ত করা
campaign will beneﬁt কার্য
the struggles of a workপরিচালনার
তহবিল।
কারণে
আমাদের
সাধারণ
তহবিলে
দেখেছি।
একটি ব্যাপক কঠিন কাজ ছিল।
Gleaners’ programs that
ing parent with three of
যদি ও শিক্ষা প্রদানের এই নিত্যদিনের কার্যক্রম পরিচালনার বেশ ভাল�ো পরিমাণে বাড়তি অর্থ
আমাদের শিক্ষার্থী, পরিবার,
ﬁght child hunger. Gleanmy own children learning
পদ্
ধ
তিটি
আদর্
শ
নয়
–
কোন
রয়েছে।
প্রতি
বছর
একটি
স্বতন্ত্র
জন্য
ব্য
ব
হৃত
সকল
অর্থ
এখান
শিক্ষক
এবং কর্মচারীদের
চলমান
ers is working with
virtually.
They are
in
কিছুই
স্
ব
-শরীরে
শিক্
ষ
ার
পরিপূ
র
ক
থেকেই
নেয়া
হয়।
অডিটিং
ফার্ম
ডিস্ট্রিক্
টে
র
আর্থিক
উৎসর্গ
এবং
আবেগ
ছাড়া
এটি
school districts to emthree different schools
নয়
শিক্ষার্থof
ীদেরdistribuপ্রযক
ু তি
্
ploy–এটি
a variety
এই কার্যক্রমগুল�োর মধ্যে রয়েছে অবস্থা নিরীক্ষণ করে থাকে।
সম্ভব
না। things even
whichহতmakes
সম্
পর্কেmodels
আরও শিখতে
থয্ ৪০০ জনের বেশি কর্মীর বেতন
tion
to সামর্
meet
আমরা জানাতে পেরে আনন্দিত
more
জুলাই complicated.
মাসে শিক্ষাবর্ষের জন্য
theirতুলেছিল।
unique needs to দেয়া, শিক্ষকদের ও কর্মীদের যে আমরা আর�ো একবার অডিটিং
করে
It
is
important
unপ্রস্তুতির প্রথম মুহূর্ত to থেকে,
provide
the
এমনকি শিক্
ষকদেরnutritious
ও ব্যাপক
derstand
theবাঁধexpectaJihan Aiyash
প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সাপ্লাই, ফার্ম ইয়েও Moortadha
এন্ড ইয়েও এর Obaid
আমাদের
সামনের
াগুলি প্রস্তুত
food
their
সমন্
বয়kids
করতেand
হয়েছিল
। famitions
from
the
schools,
উপকরণ, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম কাছ থেকে অপরিবর্তিত Trustee
মতামত
Trustee
করার জন্য স্কু ল কমিউনিটি
lies
ধন্যdeserve.
বাদক্রমে,
ডিস্টর্ িক্ট
discuss a plan with the
Those
in do- ক্রয় করা, ইউটিলিটি, এবং পেয়েছি। এটি আমাদের আর্থিক
প্রতিশ্রুতি
নিয়েছিল। designate
children,
উপলক্
ষয্ টি interested
উত্থিত করেছিল।
nating to the Mow Down আমাদের ভবনগুল�োর মেরামত ও অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের
প্রতিটিforশিক্ষার্থী
র বাড়ি creথেকে
space
learning,
কীভাবে আমাদের স্কুল বিভাগ
Hunger campaign can:
রক্ষণাবেক্ষণ।
সম্ভাব্য
সর্বোচ্চ
রেটিং।
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শেখার
জন্য প্রয়োজনীয়
প্রযুক্তি imছিল
ate norms,
and most
সাফল্
যের সাথে এই অবিশ্বাস্য
• Go online to: www.Mowportantly
reach
out
to
the
ডিস্ট্রিক্
টে
র
অগ্রাধিকারগুল�ো
আমরা
শিক্ষার্থী
ও
শিক্ষকদের
এবং তাদের উন্নতিতে সহায়তা
চ্DownHunger.org
যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল তা
classroom
teacher, techপূ
র
ণ
করা
হচ্
ছে
নিশ্চিত
করতে
সহায়তা
করার
উপরে
আমাদের
পড়•ে আপনি
উপভোগ
করবেন
বলে
করার
জন্য পরামর্শদাতাদের
থেকে
Call: 855-315-FOOD
Continued on page 2
Continued on page 2
আমরা
আশাবাদী।on page 2
আমরা ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
Continued
Continued on page 2

Quick Hits

Moortadha Obaid

হ্যামট্রামক
পাবলিক স্কু লগুলিতে
চ্যালেঞ্জের Jihan
উত্থান Aiy

ডিস্ট্রিক্টের আর্থিক অবস্থা এখন
আর�ো চমৎকার পর্যায়ে রয়েছে

Congratulations Class of 2021

en
Chick es
& Waﬄ
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We Cater! Gift Certificates

HOURS:
Open Monday-Saturday
6am-4pm
Closed Sunday

r,
Burge eer
B
Fries &

$ 99
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We would like to thank
our customers for their
loyalty and support.
—Management

Pick-ups & Delivery
Available
Curbside Service
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ডিস্ট্রিক্টের আর্থিক অবস্থা এখন আর�ো আমাদের স্কু লকে একটি নিরাপদ
পরিবেশে পরিণত করা
চমৎকার পর্যায়ে রয়েছে
Cont. from front page

ব্যয় নিবিষ্ট করেছি। একটি নতু ন
পঠন পাঠ্যক্রম ক্রয় করতে,
আমাদের EL শিক্ষার্থীদের সহায়তা
করার জন্য EL কর্মী এবং সরঞ্জাম
ও প্রোগ্রাম বৃদ্ধি করতে আমরা
সক্ষম হয়েছি।
আমরা ডিস্ট্রিক্টজুড়ে প্রযুক্তি
উন্নত করা অব্যাহত রেখেছি, এবং
আমাদের ওয়ান টু ওয়ান শিক্ষার্থী/
ডিভাইস অনপু াত রয়েছে। যেহেতু
এবছর COVID 19 এর কারণে
আমরা ভার্চুয়াল লার্নিং বাস্তবায়ন
করেছি, তাই এটি বিশেষভাবে
গরু ত্বু পূর্ণ হয়ে গেছে।
আমরা ভবনগুল�োর অসংখ্য
উন্নয়ন করেছি, যেমন নতু ন খেলার
মাঠ এবং পার্কিং লট, নতু ন ছাদ,

নতু ন বয়লার ইত্যাদি।
আর�ো অনেক উন্নয়নের প্রয়োজন
রয়েছে এবং আমাদের ভবনগুল�োকে
কর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর�ো
বেশি নিরাপদ করার জন্য
ভেন্টিলিশন উন্নত করতে ফেডারেল
COVID ত্রান তহবিল ব্যবহার
করার পরিকল্পনা করছি।
এ বছর ডিস্ট্রিক্ট ক�োন্যান্ট স্ট্রিটে
একটি নতু ন ভবন ক্রয় করার
স�োভাগ্য অর্জ ন করেছে। আমরা
সংস্কারের জন্য বিস্তারিত বিবরণগুল�ো
চূ ড়ান্ত করার অপেক্ষা করছি এবং
শীঘ্রই সেগুল�ো কমিউনিটির সাথে
শেয়ার করা হবে।
ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (অর্থ
বিভাগ) এর কাজ হল�ো স্কু ল

ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশনা প্রদানের
প্রচেষ্টায় সহায়তা করা যাতে
তারা আমাদের শিক্ষার্থীদের
সবচেয়ে ভাল�োভাবে পরিচর্যা করা
এবং শিক্ষিত করে ত�োলার জন্য
তাদের প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ
ও সাপ্লাইগুল�ো সংগ্রহ করতে সক্ষম
হয়।
হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু লস
এর ১০-বছর মেয়াদী অর্থ
পরিচালক হিসেবে আমি আমাদের
নির্দেশনামুলক টিমের নিত্যদিনের
নিবেদিত প্রচেষ্টা নিয়ে অত্যন্ত
গর্বব�োধ করি। তাদেরকে সাহায্য
করার জন্য আমার ভূ মিকাটু কু
পালন করতে পেরে আমি নিজেকে
স�ৌভাগ্যবান মনে করি।

লিখেছেন রিচ ওয়াওরিনস্কি
ভবন ও অঙ্গন বিষয়ক পরিচালক
হ্যাল�ো হ্যামট্রামক!
আর�ো একটি স্কু লবর্ষ অতিক্রান্ত
হয়ে গেছে, এবং একটি ভিন্ন স্কু ল
বর্ষে এসেও মহামারী চলাকালীন
পুর�ো সময়জুড়ে সুবিধাদি ও প্রহরী
বিভাগগুলি ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ
এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব
পালনে সাইটে থেকেছে।
এনভায়র�ো ক্লিন, আমাদের
প্রহরী অংশীদার, নিষ্ঠার সাথে
সকল হেফাজত চাহিদা মেটান�োর
পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থী, কর্মী
ও পরিবারগুল�োর জন্য আমাদের
সুবিধাদি ও অঙ্গনগুল�ো নিরাপদ
রাখতে মহামারীকালীন পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা পদ্ধতি বাস্তবায়ন
করেছে।

আমি সহ ৮ জন কর্মী সদস্য,
একজন সচিব, একজন সহকারী
পরিচালক নিয়ে গঠিত রক্ষণাবেক্ষণ
বিভাগ এই বিগত বছরজুড়ে অত্যন্ত
ব্যস্ত থেকেছে।
আমরা শুধু আমাদের স্বাভাবিক
দায়িত্বগুল�ো, যেমন বহিরাঙ্গনের
রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ মেরামত,
ইত্যাদিই পালন করিনি, বরং এই
গত বছরটিকে আমরা অন্যান্য
বহু কাজ সম্পাদনের জন্য কাজে
লাগিয়েছি যেগুল�ো আমাদের ভবনগুল�ো
শিক্ষার্থী ও কর্মীদের দিয়ে নিত্যদিন
পরিপূর্ণ থাকা অবস্থায় করা অসম্ভব
হত�ো।
এই অতিরিক্ত কাজগুল�োর মধ্যে
রয়েছে শ্রেণিকক্ষে সামাজিক দূরত্ব
বজায় রাখার সুবিধা দিতে বিশাল
সংখ্যক আসবাবপত্র এক জায়গা থেকে

অন্য জায়গায় সরান�ো, ডিস্ট্রিক্টজুড়ে
অসংখ্য স্থানে রং লাগান�ো, মেঝে/
সিলিং সংস্কার করা, ডিকিনসন ইস্ট
এলিমেন্টারিতে একটি নতুন বয়লার
লাগান�ো এবং আর�ো অন্যান্য অনেক
উন্নয়ন।
শেষ করার আগে বলতে চাই,
হ্যামট্রামকের ৯৩০০ ক�োন্যান্ট
এভিনিউতে অবস্থিত আমাদের নতুন
সম্পত্তি অধিগ্রহণের কথা ঘ�োষণা
করতে পেরে আমরা গর্বিত।
এই বাড়তি জায়গা সর্বোচ্চভাবে
কাজে লাগান�োর জন্য আমরা
“পার্ট নারস ইন আর্কিটেকচার” এর
সাথে মিলে একটি টিম হিসেবে কাজ
করে যাব। এই সম্পর্কে বিস্তারিত
তথ্য এবং আমাদের পরিকল্পনা
অদূর ভবিষ্যতে শেয়ার করা হবে।

হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু লগুলিতে চ্যালেঞ্জের উত্থান গত বছর এবং পরবর্তী বছরে শিক্ষার্থীদের
শিক্ষা গ্রহণের চাহিদা মেটান�ো
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খাদ্য বিতরণে - সংকটপূর্ণ সহায়তা
পরিষেবাদিতে প্রবেশাধিকার ছিল
তা আমাদের নিশ্চিত করতে
হয়েছিল।
সবগুলি বাধা থাকা সত্ত্বেও,
আমরা দেখেছি Hamtramck
(হ্যামট্রামক)
কমিউনিটি
আমাদের দারুন সব শিক্ষকদের
সহ, আমাদের স্কু ল পরিবারের
নমনীয়তা, সৃজনশীলতা এবং
সহয�োগিতার জন্য ধন্যবাদ জানায়,
যারা একাডেমিক, সামাজিক এবং
মানসিক বিকাশকে সমৃদ্ধ এবং
অনন্য পাঠ সরবরাহ করেছেন।
এই সাফল্যের জন্য আমাদের
সব বিভাগে কঠ�োর পরিশ্রম
এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রয়োজন
হয়েছে, এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের
সহায়তার জন্য যা করা হয়েছে
তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃ তজ্ঞ।
আমাদের হাই স্কু লের
সিনিয়ররা যখন হ্যামট্রামক
পাবলিক স্কু ল স্নাতক�োত্তর গ্রহণের
জন্য এবং তাদের শিক্ষাগত যাত্রা
সম্পূর্ণ করার জন্য প্রস্ততি নেয়,
স্কু ল বছর জুড়ে ফ�োকাস থাকার
জন্য তাদের অভিনন্দন জানান�ো
উচিত।
যদি ও এটি ১৩ বছরের শিক্ষার
সমাপ্তি, এটি বিভিন্নভাবে আমাদের
স্নাতক�োত্তরদের জন্য একটি সূচনা,

যেহেতু তারা তাদের জীবনের
পরবর্তী উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় শুরু
করে।
২০২১ এর ক্লাসটি কী সম্পাদন
করবে তা আমরা দেখার প্রত্যাশায়
রয়েছি, এবং আশা করি তারা
আগামী বছরগুলিতে হ্যামট্রামক
স্কু ল কমিউনিটির একটি অংশ হয়ে
থাকবে।
	শিক্ষাবর্ষের
সমাপ্তির
সাথে, আমরা সামনে যা আছে
তার দিকে নজর রাখি এবং
আমাদের ভবনগুলিতে শিশুদের
ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে
অপেক্ষা করি। সেপ্টেম্বরে স্বশরীরে শিক্ষায় ফিরে আসার
জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে
গিয়েছে, এবং আমরা আমাদের
হলওয়ে এবং শ্রেণিকক্ষে, পাশাপাশি
আমাদের খেলার মাঠে শিক্ষার্থীদের
সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করতে
মুখিয়ে আছি।
এই প্রস্তুতিগুলির মধ্যে রয়েছে
আমাদের স্কু লগুলির অবকাঠাম�োগত
উন্নতি – ইএসএসইআর তহবিলের
মাধ্যমে বিভাগটির প্রাপ্তি নির্ধারিত
হয়েছে - এবং আমাদের
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা আনতে
সহায়তা করার জন্য কন্যান্ট
বিল্ডিংয়ের সংয�োজন রয়েছে।
এই
বিল্ডিংটি
আমাদের

বিভাগটির ভবিষ্যতের জন্য নতু ন
প্রত্যাশার ব�োধ এবং আমাদের
শিক্ষার্থীদের সফল হওয়ার জন্য
প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম য�োগান
দেয়ার অন্য আরেকটি পদক্ষেপ
নিয়ে আসে।
আসন্ন
সপ্তাহগুলিতে
আমরা ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের
হ্যামট্রাম্ক পাবলিক স্কু লগুলির
পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও তথ্য
ভাগ করব, পাশাপাশি ২০২১-২২
স্কু ল বছর শুরুর আগেই অতিরিক্ত
সহায়তার প্রয়োজন এমন শিশুদের
গ্রীষ্মে শেখার সুয�োগগুলি সম্পর্কে
বিস্তারিত তথ্য দিব।
আমরা এই বছর চ্যালেঞ্জগুলির
মধ্য দিয়ে নেভিগেট করার
প্রক্রিয়াতে অনেক কিছু শিখেছি,
তবে একটি ব্যাপার আছে যা
সবসময় জানা আছে – যে একা
করার চেয়ে একত্রে কাজ করার
সময় আমরা বেশী শক্তিশালী।
আসন্ন স্কু ল বছরে আমাদের
শিক্ষার্থীদের জন্য সীমাহীন সুয�োগ
রয়েছে -- আমরা আশা করি
http://www.hamtramckschools.orgwww.hamtramckschools.org ভর্তি হয়ে আমাদের
সাথে য�োগ দিবেন।

ক্রীড়া কর্মসূচি স্বাস্থ্যকর
ও উত্তেজনাপূর্ণই রয়ে গেছে
লিখেছেন ব্রায়ান অ্যান্ডারসন
ক্রীড়া পরিচালক
২০২০-২০২১ স্কুল বর্ষ ছিল
অত্যন্ত দরু দ্ শাপূরণ্ একটি বছর
কিন্তু হ্যামট্রামক কসমস এর
ক্রীড়া কর্মসূচির জন্য এটি
দরু দ্ ান্ত অর্জনের একটি বছরও
ছিল।
একাধিকবার বিলম্ব, তাদের
মৌসুম অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে
ব্যাপারে প্রতিনিয়ত সন্দেহ,
এবং স্বাস্থয্ ও নিরাপত্তার
খাতিরে সদা পরিবর্তনশীল
বিধিনিষেধ ও নীতিমালা সত্তব্ েও
কসমসের ক্রীড়াবিদরা তাদের
মৌসুমগুলোতে প্রতিযোগিতা
করেছেন এবং এই যাত্রায় অনেক
কিছু অর্জন করেছেন।
এই শরত মৌসুমে ছেলেদের
সকার টিম ৯-২ এ যেতে
সক্ষম হয়েছে। এটি একটি
প্রতিযোগিতামূলক খেলায় স্টেট
পাওয়ার হাউস, গ্রোস পয়েন্টি
উত্তরকে সরিয়ে দেওয়ার আগে
ডেট্রয়েট ওয়েস্টার্নের বিরুদধ্ ে

ডিস্টর্ িক্টগুলোর রোমাঞ্চকর
ওভারটাইম জয়ের অন্তর্ভক
ু ত
্
ছিল। কসমস’ সকার কর্মসূচীর
ভবিষ্যত উজ্জব্ ল বলা চলে
যেখানে মাত্র দুইজন সিনিয়র
খেলোয়াড় রয়েছেন।
মেয়েদের ভলিবল দল জেতার
রেকর্ড গড়ে খেলা শেষ করতে
পেরেছে এবং লীগের শীর্ষ
অর্ধাংশের মধ্যে থাকার পাশাপাশি
একটানা ২য় বছরের মতো জে
ভি প্রোগ্রামের জন্য পর্যাপ্ত
ক্রীড়াবিদও দলে ছিল।
স্পষ্টতই এই কর্মসূচির
উন্নতি ঘটেছে।
এই শীতে মেয়েদের বাস্কেটবল
প্রোগ্রাম ২০১৫ সালের পর
থেকে এর প্রথম জয় নিয়ে ৯-৫
এ খেলা শেষ করেছে। ২০২১২০২২ মৌসুম উত্তেজনাপূরণ্
হওয়ার আভাস দিচ্ছে যেখানে
জুনিয়ররাই বেশি।
কসমস’ এর ছেলেদের বাস্কেটবল
প্রোগ্রামও পিছিয়ে নেই, যেটি
এর যাত্রা পথে জাতীয়ভাবে

র্যাংকে থাকা রিভার রোউগকে দুইবার পরাজিত করে ২০০০
সালের পরে এর প্রথম লীগ
চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিয়েছে। এর
ফলে এটি স্টেট পোলের শীর্ষ
১০ এ প্রবেশ করতে পেরেছে এবং
কসমস একাধিক বার ব্যক্তিগত
সম্মানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।
কোচ ফস্টার একটি চমৎকার
কর্মসূচি গড়ে তুলেছেন যা
স্টেটজুডে় সর্বত্র স্বীকৃতি
পাচ্ছে।
এখনো পর্যন্ত কসমস এর
বসন্তকালীন দলগুলো তাদের
মৌসুম শেষ করেনি কিন্তু আমরা
ভবিষ্যতের ফলাফল দেখার জন্য
উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছি।
সবচেয়ে গুরুত্বপূরণ্
বিষয়
হলো, আমাদের ক্রীড়াবিদ ও
কোচরা মৌসুমে খেলতে পারায়
আমরা কৃতজ্ঞ এবং এই প্রতিকূল
বছরে নিরাপদ থাকার জন্য তাদের
প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা সত্যিই
গর্ববোধ করি।

লিখেছেন ক্যার�োল পল
পাঠ্যক্রম, নির্দেশনা, ও মূল্যায়ন
গত দুই বছরে হ্যামট্রামক পাবলিক
স্কু ল ডিস্ট্রিক্ট ও কমিউনিটির সেবা
করা আনন্দের বিষয় ছিল।
পাঠ্যক্রম, নির্দেশনা, ও মূল্যায়ন
বিভাগ পাঠ্যক্রম যেন মানদণ্ড
অনুসরণ করে, গবেষণা ভিত্তিক হয়,
এবং উন্নতির জন্য ক্রমাগত বিবর্তিত
হতে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য
ডিস্ট্রিক্টজুড়ে
সহয�োগিতাপূর্ণভাবে
কাজ করে থাকে।
আমরা প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাওয়া
এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায্য
প্রবেশাধিকার সরবরাহ করাকে
আমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য বানিয়ে
নিয়েছি।
২০২০ সালের শরতে HPS একটি
শিখন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং
আমাদের সবাইকে নিরাপদে রেখে
আমাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে
সবচেয়ে বেশি মানানসই হবে এমন

শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।
গত নয় মাসে ডিস্ট্রিক্ট স্টেটের
নির্দেশনাবলী পূরণ করার পাশাপাশি
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণের
ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছে।
গত বছরজুড়ে ডিস্ট্রিক্টের জন্য
অনেকগুল�ো ঐতিহাসিক মুহূর্ত
অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা
মহামারী চলাকালীন সময়ে আমাদের
প্রচেষ্টায় সমর্থন য�োগান�োর জন্য
আমাদের কমিউনিটিকে আমরা
ধন্যবাদ জানাই।
এখানে
HPS-তে
আমরা
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে থাকি
এবং একটি তিন-বছর মেয়াদী
ক�ৌশলগত পরিকল্পনার রূপরেখা
প্রস্তুত করেছি। এই ক�ৌশলগত
পরিকল্পনা কমিটিতে HPS কর্মী,
কমিউনিটির সদস্য এবং বাবামায়েরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
আমরা দশ বছরের তথ্য
পর্যাল�োচনা করেছি, সাক্ষাতকার

নিয়েছি, এবং ভবিষ্যতের জন্য
একটি নকশা গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে
জরিপের তথ্য সংগ্রহ করেছি।
এই ক�ৌশলগত পরিকল্পনার উপর
ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম, নির্দেশনা, ও
মূল্যায়ন টিম ২০২১-২০২২ স্কু ল
বর্ষব্যাপী তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে
কাজ করবে:
১. টেকসই সাংস্কৃতিক দক্ষতার
লক্ষ্য অর্জনে সাংস্কৃতিক দিক থেকে
প্রতিক্রিয়াশীল একটি নিশ্চিত ও
টেকসই পাঠ্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা।
২. সাংস্কৃতিক দিক থেকে
প্রতিক্রিয়াশীল একটি তথ্য অধিগ্রহণ
ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা
করা।
৩. উচ্চ-মান, সাংস্কৃতিক
দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা প্রস্তুত করার জন্য
ভিশনের সাথে সংগতি রক্ষা নিশ্চিত
করতে গঠনকৃ ত পাঠ্যক্রমের সকল
উপকরণ নিরীক্ষা করা।

একটি সঙ্কটপূর্ণ বছরে, শিক্ষক এবং
কর্মীরা শিক্ষার্থীদের সাথে য�োগায�োগ
অব্যাহত রেখেছেন
লিখেছেন মিশেল ইম্বন্রু ন
মানব সম্পদ পরিচালক
বিগত বছরগুলিতে মানব সম্পদ
পরিচালক হিসেবে এইচপিএস
কমিউনিটিকে সার্ভ করা একটি
দারুণ পেশাদার অভিজ্ঞতা হয়েছে।
যখন আমরা সকল শিক্ষার্থীর
জন্য অব্যাহত শিক্ষার বিষয়টি
নিশ্চিত করতে নিরাপদ উপায়গুলি
খ�োজে বের করার জন্য একত্রে
কাজ করেছি, আমাদের কর্মীদের
কাজ প্রমাণ করেছে যে আমাদের
ডিস্ট্রিক্ট (এলাকা বা বিভাগ)
মেট্রো-ডেট্রয়েট অঞ্চলগুলি জুড়ে
উদ্ভাবনী শিক্ষামূলক অনুশীলনের
অগ্রদূত হিসেবে কেন পরিচিত।
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং গর্বকে
জড়িয়ে, হ্যামট্রাম্ক পাবলিক
স্কু লগুলিকে আমাদের পরিবারের
জন্য একটি গন্তব্য বিভাগ করে
ত�োলেছে।
মহামারী চলাকালীন, আমাদের
শিক্ষার্থীরা যেখানে ছিল তাদের
সাথে সাক্ষাৎ করতে আমাদের
পরিবারগুলি আমাদের শিক্ষক এবং
অন্যান্য কর্মী সদস্যদের সাথে
সহয�োগীতা অব্যাহত রেখেছে।
শিক্ষার্থীদের মন�োয�োগ বৃদ্ধি
করতে, শিখনকে সর্বাধিক করতে
এবং উপদেশমূলক শিক্ষাদানকে
ফ�োকাস করতে ভার্চুয়াল শিখন
আমাদের কর্মীদের বিভিন্ন প্রযুক্তি
এবং প্ল্যাটফর্মগুলি সম্পর্কে তাদের
নিজস্ব উপলব্ধি বৃদ্ধি এবং প্রসারিত

করার জন্য নতু ন সুয�োগ তৈরি
করেছে।
যদিও
আমার
নিজস্ব
পারিবারিক ইতিহাস হ্যামট্রাম্ক
কমিউনিটির গভীর মূলে রয়েছে,
তবুও পিতামাতার জড়িত থাকা
এবং বিশ্বাস যা উপার্জনের জন্য
আমাদের স্কু ল কমিউনিটি প্রতিদিন
কাজ করে চলেছে তার জন্য আমি
সম্মানিত হয়ে চলেছি।
শিক্ষার্থীদের সাথে নতু ন উপায়ে
সংযুক্ত হওয়ার জন্য এই কঠিন
বছরটিতে আমাদের শিক্ষকদের
আত্মোৎসর্গ প্রতিটি মুহুর্ত গুরত্বু পূর্ন
করার জন্য শিক্ষাবিদদের অঙ্গীকার
পুনরায় নিশ্চিত করে।
আমাদের ভবন প্রশাসকরা
আমাদের কর্মীদের সকল সদস্যের
উচ্চ স্তরের কাজ -কর্ম সমর্থন
করেছেন, স্কু ল-বাড়ি সংয�োগের
প্রতিশ্রুতি নতু ন ভাবে প্রতিষ্ঠা
করেছেন যা একটি ইতিবাচক
পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যেখানে
সকল শিক্ষার্থী এবং কর্মীরা সমৃদ্ধ
হতে পারে।
ইতিমধ্যে একটি খুব শক্তিশালী,
অত্যন্ত সহয�োগী নেতৃ ত্বের দলের
সদস্য হিসাবে, এই বছর সর্বাধিক
লক্ষ্যমাত্রা
হবে
ক�ৌশলগত
পরিকল্পনা সমর্থনকে কেন্দ্র করে
আমাদের ফ�োকাস করা।
দুটি বিষয়বসস্ত রয়েছে যা
আমাদের কাজকে চালিত করবে:
•
ইতিমধ্যে
বিদ্যমান

সিস্টেম ও প্রক্রিয়াগুলির মূল্যায়ন
করা এবং যেগুল�োর পরিবর্তন বা
বিকাশ করা দরকার তা নির্ধারণ
করা
•	ক�োন উপায়ে হ্যামট্রাম্ক
পাবলিক স্কু লগুলির মধ্যে সিদ্ধান্ত
গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ
হবে তা নির্ধারণ করা
অধিকতর প্রচেষ্টা হবে উচ্চতর
স্তরের শিক্ষকদের কার্যকারিতা
তৈরি এবং সমর্থনকে কেন্দ্র
করে, প্রত্যয়িত কর্মী সদস্যদের
জন্য আবাস পাইপলাইন স্থাপনের
মাধ্যমে প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য
আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা,
এবং পেশাদার কর্মীদের সাথে
সকল কর্মীর পেশাদার বিকাশ
এবং বৃদ্ধির সুয�োগ বাড়ান�োর
জন্য পেশাদার দলের সাথে কাজ
করা।
মানবসম্পদ বিভাগ মিশিগান
শিক্ষা বিভাগের সহয�োগিতায়
আমাদের শিক্ষক, প্রশাসক এবং
প্যারা-প্রফেশনালদের সকল মান
পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে
কাজ করে।
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কসমস শিক্ষার্থীরা ক্লাসে, ক্রীড়াতে এবং
পাঠ্যক্রম-বহির্ভুত ক্রিয়াকলাপে চমক দেখিয়েছে
লিখেছেন ক্রিস ভ্র্যানিয়াক
অধ্যক্ষ, হ্যামট্রামক হাই স্কু ল
ক�োভিড-১৯ মহামারীর ফলে সৃষ্ট
সমস্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার জন্য
এই বছরটিতে একতাবদ্ধ থাকায়
আমাদের কসমসের শিক্ষার্থী, কর্মী
এবং পরিবারগুল�োকে ধন্যবাদ
জানিয়ে আমি আমার কথা শুরু
করতে চাই।
আমাদের কসমস কমিউনিটি
এই গত বছর জুড়ে সত্যিই দৃঢ়তা
দেখিয়েছে এবং সম্পৃক্ত থেকেছে
এবং আমি এর চেয়ে বেশি গর্বব�োধ
করতে পারতাম না।
এবং দারণু ব্যাপার হল�ো আমরা
এই যাত্রায় কিছু মজার অভিজ্ঞতা
ও পেয়েছি! ২০২০-২০২১ স্কু ল
বর্ষটি হারিয়ে যায়নি - এটি অত্যন্ত
সফল বছর হিসেবে কেটেছে কারণ
আমাদের কসমস প্রযুক্তির অসংখ্য
যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত হয়েছে যা
তাদেরকে আজীবন শ্রেণিকক্ষে এবং
তার বাইরেও উজ্জ্বলতা ছড়াতে
সাহায্য করবে।
এই বছরে পাওয়া সবগুল�ো চ্যালেঞ্জ
নেয়ার ফলে কসমস এর শিক্ষার্থীরা
শুধু একাডেমিক দিক থেকেই বেড়ে

উঠেনি, যেহেতু আমাদের শিক্ষার্থীরা
স্টেটের মূল্যায়নে অসাধারণ
ফলাফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে,
বরং তারা বহুবিধ পাঠ্যক্রম
বহির্ভুত ক্রিয়াকলাপেও পারদর্শীতা
দেখিয়েছে।
আমরা কমিউনিটি ও স্টেটজুড়ে
নেতৃ ত্ব দিয়ে গেছি যেখানে আমাদের
LEAP সদস্যরা কমিউনিটিকে
পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে, আমাদের
DECA শিক্ষার্থীরা স্টেট ও জাতীয়
পর্যায়ে তাদের ব্যবসায় পাঠ্যক্রমের
ক্ষেত্রে প্রতিয�োগিতা করেছে, এবং
আমাদের দাবা ক্লাব এই বছরে
ভার্চুয়ালভাবে চমৎকার কিছু অর্জ ন
পেয়েছে।
উত্তেজনার সাথে, নাটকের
ক্লাব আর�ো একটি বড় পুরস্কার
নিয়ে এসেছে এবং এবছর একটি
দুর্দান্ত
গ্রীষ্মকালীন
কর্মসূচি
চালু করার অপেক্ষায় রয়েছে।
জেনারেল ম�োটরস এবং হেনরি
ফ�োর্ড কমিউনিটি কলেজের সাথে
অংশীদার হয়ে STEM ইভেন্টের ও
আয়োজন করা হয়েছিল। ক্রীড়ার
ক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রাম অতীতের
সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ছেলেদের

বাস্কেটবলে লীগ টাইটেল অর্জ ন
করতে সক্ষম হয়েছে।
পরবর্তী বছরের দিকে তাকিয়ে
আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের
পুনরায় শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার
জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছি
যেখানে থাকবে ২১ শতকের
লাইব্রেরি ও ক্যাফে, একটি ভার্চুয়াল
লার্নিং সেন্টার এবং নতু ন STEM
ক�োর্স যেগুল�ো আমাদের শিক্ষার্থীদের
আগ্রহের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে।
আমাদের মিশন হল�ো অত্যন্ত
স্বতন্ত্র পদ্ধতি সহ সকল শিক্ষার্থীদের
সামাজিকভাবে, মানসিকভাবে এবং
একাডেমিক দিক থেকে অগ্রসর
করা।
সব সময়ের মত�োই আমাদের
লক্ষ্য হল�ো আমাদের দরজা দিয়ে
প্রবেশ করা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে
তাদের উৎসাহের বিষয়টির সাথে
সংয�োগ করিয়ে দেয়া যাতে তারা
তাদের কলেজের ও ক্যারিয়ারের
লক্ষ্যের দিকে সবচেয়ে ভাল�োভাবে
অগ্রসর হতে পারে, এবং হ্যামট্রামক
হাই স্কু ল যে এলাকার অভিজাত
হাই স্কু লগুল�োর মধ্যে একটি তার
প্রমাণ অব্যাহত থাকে।

Phone (313) 874-2100

মহামারী সত্ত্বেও, বিন�োদনমূলক
কার্যক্রম অব্যাহত ছিল

লিখেছেন ক্রেইগ ড্যানিয়েলস
পরিচালক। হ্যামট্রামক বিন�োদন
বিভাগ।
হ্যামট্রামক এর বিন�োদন বিভাগ
সবচেয়ে কম বয়সী শিশু থেকে
শুরু করে সবচেয়ে বড় বয়সের
শিশু পর্যন্ত পুর�ো পরিবারের জন্য
বিভিন্ন মজাদার কার্যক্রম অফার
করে।
শুধুমাত্র খেলাধুলা সম্পর্কিত
কর্মসূচী ছাড়া ও আমাদের য়ার�ো
কর্মসূচী আছে। আমরা খেলাধুলা,
অঙ্কন এবং বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি
অফার করি এবং ২০২০-২০২১
বছরটি যেমন চ্যালেঞ্জিং, তেমন
দুর্দান্ত ছিল! আমরা আশাবাদী
আপনি এবংআপনার প্রিয়জন
এটিকে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর
হিসেবে পাবেন।
আশা করা যায়, আমরা
ক�োভিড এর ১২ মাস পার
করতে চলেছি এবংএবং আমাদের
দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকতার
ব�োধের দিকে যাচ্ছি।
এই বিগত বছরে আমাদের কিছু
কর্মসূচী পরিবর্তন করতে হয়েছিল,
তবে
আমরা
কমিউনিটিতে

ইংরেজি শিখনের টিম হল�ো ডিস্ট্রিক্টের মূলকেন্দ্র
লিখেছেন নাবিল ন্যাগি
ইংরেজি শিক্ষার্থী বিভাগ (ELD)
এই
ডিস্ট্রিক্টের
সর্ববৃহৎ
ডিপার্টমেন্টের (বিভাগের) প্রধান
হিসেবে আমাদের শিক্ষার্থী জনসংখ্যার
অধিকাংশকে সেবা প্রদান করতে
পারা একটি সম্মান ও বিশেষাধিকার
ছিল।
এই চ্যালেঞ্জিং বছরে বহু উদ্যোগ
সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা আমাদের
শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ফ�োকাসকে এগিয়ে
নিতে প্রতিটি শিখনের সুয�োগ কাজে
লাগিয়েছি এবং আমাদের শিখন
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন
করতে প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে ব্যবহার
করেছি।
যখন আমরা ইংরেজি শিক্ষার্থীদের
দেওয়া সেবার মান উন্নত করতে
ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি,
ELD ডিপার্টমেন্ট গর্বের সাথে
বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়ন যেমন
ক্যারল সালভার সাথে একটি ভাষা
সমৃদ্ধ ইন্টারঅ্যাক্টিভ শ্রেণিকক্ষ গড়ে
ত�োলার সাতটি ধাপ, ন্যাশনাল
জিওগ্রাফিক EDGE, ইনসাইড এন্ড
রিচ ইন্টু ফ�োনিক্স ট্রেইনিং (স্বর
শিখান�োর পদ্ধতির প্রশিক্ষণ) এর
আয়োজন করার পাশাপাশি আমাদের
শিক্ষকদের জন্য ১০০% সম্মানি সহ
ESL সার্টিফিকেশন ক্লাসের সুয�োগ

দিচ্ছি।
আমাদের EL শিক্ষকদের সবাই
MABE (মিশিগান অ্যাস�োসিয়েশন
অব বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন) এর
বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষজ্ঞদের কাছ
থেকে শ�োনার সুয�োগ পেয়েছেন এবং
সেরা গবেষণা-ভিত্তিক অনুশীলনগুল�ো
সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন।
আমাদের ইংরেজি শিক্ষার্থীদের
সেপ্টেম্বর ২০২০ - অক্টোবর ২০২০
এবং মার্চ ২০২১ - জুন ২০২১
এর নিউকামার লার্নিং (নবীন
শিক্ষা) ল্যাবে সরাসরি উপস্থিত
থাকার সুয�োগ দেয়া হয়েছিল যেখানে
শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী শিক্ষা, ভাষা
অধিগ্রহণ, এবং কনটেন্ট-ভিত্তিক
নির্দেশনা নিয়ে সফল হওয়ার উপর
জ�োর দেয়া হয়েছিল।
একইসময়ে EL শিক্ষকরা প্রতিদিন
ভার্চুয়াল নির্দেশনা গ্রুপ পরিচালনা
করছিলেন। ELD (ইএলডি)
ডিপার্টমেন্ট
নিশ্চিত করেছে যে শিক্ষার্থীদের
যেন দূরবর্তী প্রবেশাধিকারের
ডিজিটাল লাইসেন্স সহ CCSS
এর সাথে সংগতিপূর্ণ পাঠ্যক্রমের
প্রবেশাধিকার থাকে এবং আমাদের
EL শিক্ষকরা যেন তাদের ভাষা
সহায়তা, কনটেন্ট সংক্রান্ত সহায়তা,
এবং সামাজিক-মানসিক শিক্ষা

প্রদানের জন্য উপলব্ধ থাকেন।
ELD (ইএলডি) টিম ফেব্রুয়ারি
থেকে মার্চ পর্যন্ত স্বশরীরে উপস্থিত
থেকে WIDA ২০২১ পরীক্ষা
পরিচালনা করেছে, সেইসাথে
COVID-19 সংক্রান্ত সকল নিরাপত্তা
নীতিমালা মেনে iReady, ও NWEA
পরীক্ষার জন্য সহায়তা করেছে।
শিক্ষার্থীদের সেবা দেয়ার পাশাপাশি,
ELD বিভাগ প্যারেন্ট এনগেজমেন্ট
টিম (পিতা-মাতার অন্তর্ভুক্তি দল)
ও তদারকি করে থাকে।
আমাদের প্যারেন্ট এনগেজমেন্ট
টিম (পিতা-মাতার সম্পৃক্ততা
দল) পিতামাতার প্রবৃত্তি সুবিধার্থী,
পিতা-মাতার সাথে লিয়াজ�ো, এবং
স্কু ল ও কমিউনিটির সুবিধার্থীগণ
যারা অনুবাদ, ফ�োন কল করা,
নথিপত্র একত্রিত করা, IEP, বাবামায়ের সাথে বৈঠক, ভর্তি ইত্যাদি
সময়ে দ�োভাষী হিসেবে ভূ মিকা
পালন করার মাধ্যমে সহায়তা
করে থাকেন। বাবা-মায়েদের
সহায়তা করা ছাড়াও আমাদের টিম
প্রতিটি স্কু ল ও ডিপার্টমেন্টের জন্য
ডিস্ট্রিক্টের গুরত্বু পূর্ণ নথিপত্র অনুবাদ
করে থাকে।
এছাড়া ও প্যারেন্ট এনগেজমেন্ট
টিম (পিতা-মাতা সম্পৃক্ত দল)
অনলাইনে আবেদন করা এবং
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স্বশরীরে কাগজের আবেদনপত্র জমা
দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা, বাবামায়েদের চাকরির জন্য আবেদন
করতে সাহায্য করা, ইত্যাদি ভূ মিকা
পালন করে থাকে।
আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ও কমিউনিটি
সাপ�োর্ট
আমাদের স্কু ল ও
কমিউনিটির সুবিধার্থীদের কাজের
মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয় যারা
সরাসরি পারিবারিক সহায়তা
প্রদানের (কমকাস্ট, কম্পিউটার
বন্টন, খাদ্য বন্টন) পাশাপাশি
ফস্টার হ�োমে থাকা শিক্ষার্থী এবং
গৃহহীন পরিবারগুল�োকে সহায়তা
করে থাকেন।
সবচেয়ে গুরত্বু পূর্ণ ব্যাপার হল�ো
তারা আমাদের পরিবারগুল�োকে
মহামারী চলাকালীন সময়ে ভার্চুয়াল
লার্নিং এর ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।
সহজেই লক্ষ্যণীয় বিষয় হল�ো
ELD ডিপার্টমেন্ট HPS সিস্টেমের
কেন্দ্রে অবস্থিত, যা স্কু ল জীবন ও
তার বাইরের জীবন পরিচালনার
নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি বাড়তি
সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এমন
সবার দিকে সাহায্যের হার বাড়িয়ে
দিয়ে বাড়ি ও স্কু লের মধ্যকার
সেতুবন্ধন হিসেবে ভূ মিকা রাখছে।

আমাদের কিছু পরিচিত এবং
কয়েকটি নতু ন ইভেন্ট এনে দিতে
সক্ষম হয়েছি।
অতি সম্প্রতি আমরা আমাদের
এগ স্ক্র্যাম্বলটি করেছিলাম এবং
প্রথমবারের মত�ো পুলস্কি পার্কে এই
দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার
জন্য পার্কে র স্ট্রলে খাবার, স্ন্যাক্স,
বেলুনের প্রাণী এবং একটি ফট�োবুথ
ছিল। জুন মাসে শুরু হতে যাওয়া
আমাদের যুব নৃত্য, ফু টবল,
বেসবল, তায়ক�োয়ান্দো এবং
ফিটনেস ক্লাস রয়েছে। নিবন্ধন
এখন হতে চলছে।
আবহাওয়া উষ্ণ হওয়ার সাথেসাথে আমরা আর ও বেশি
আউটড�োর কর্মকাণ্ডে ফিরে আসব,
আমাদের পার্ক গুলি ঘুরে দেখার
জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
দিনের ক্যাম্প ব্যতীত গ্রীষ্ম
এক রকম হবে না। আমাদের
৭-সপ্তাহের গ্রীষ্মের খেলার মাঠের
কর্মসূচীর নিবন্ধন ইতিমধ্যে
শুরু হয়েছে। প্রোগ্রামটি ২৮ শে
জুন পুলস্কি পার্ক এবং কীওয়ার্থ
স্টেডিয়ামে শুরু হয়।
ট্রলস ওয়ার্ল্ড ট্যুর দেখান�ো পার্ক

সিরিজে আমাদের সিনেমাটি ২৫
জুন থেকে গ্রীষ্মে যাত্রা শুরু করার
জন্য প্রস্তুত আছে।
যদিও আমরা এই গ্রীষ্মে
সাঁতারের বিষয় অফার করছি
না, হ্যামট্রাম্ক উচ্চ বিদ্যালয়ের
পুলটি জুলাইয়ের ৬ তারিখে
সাঁতার, প্রাপ্তবয়স্কদের ল্যাপ এবং
জল বায়ুসংস্থানের জন্য পুনরায়
খ�োলার কথা রয়েছে।
কমিউনিটি সেন্টারটি এখনও
জিমে কাজ করার জন্য বন্ধ
রয়েছে, তবে বয়স্কদের ফিটনেস
ক্লাস চলছে, এবং ক�ো-এড
সফটবল শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।
আমাদের যা অফার করতে
হবে সবগুলিতে অংশগ্রহন করতে
আপনাকে উৎসাহিত করি। বন্ধু ,
মজা এবং ফিটনেসের একটি
পৃথিবী আপনার দরজার ঠিক
বাইরে অপেক্ষা করছে।
আশা করি আপনার সাথে এই
গ্রীষ্মে দেখা হবে, এবং একটি দুর্দান্ত
বছরের জন্য ধন্যবাদ! কর্মক্ষেত্রে
মিলেজ ডলার আপনার বিন�োদন!

Kosciuszko (ক�োসিয়াস্কো)
শিক্ষার্থীরা নতু ন শেখার পদ্ধতিতে
দক্ষতা অর্জ ন করেছিল
লিখেছেন নুও ইভেজাজ
অধ্যক্ষ, ক�োসিয়াস্কো মিডল স্কু ল
The
Kosciuszko
Middle School’s ELL (ক�োসিয়াস্কো
মিডল স্কু ল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা)
শিক্ষার্থীরা মহামারীর এই বছরে
শেখার প্রতি তাদের উৎসাহের প্রমাণ
দিয়েছে।
সর্বদা সমবায় এবং ধৈর্যশীল, ELL
শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি ও পাঠ্যক্রমিক
চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে তাদের
শিক্ষকদের সাথে কাজ করেছে এবং
শেষ পর্যন্ত, স্কলারে পরিনত হয়েছে।
বছরের শুরু হয়েছিল কেএমএস
ক্যাফেটেরিয়ার উইন্ডোগুলির মাধ্যমে
সরবরাহ এবং কম্পিউটার বিতরণের
মধ্য দিয়ে। ক্রোমবুকগুলি বিতরণ
করার পরে, অনুষদগুলি শিক্ষার্থীদের
ওয়াইফাই সংয�োগ স্থাপন এবং
উপযুক্ত গুগল শ্রেণিকক্ষে নিবন্ধন
সহায়তা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম
করেছে।
ভার্চুয়াল ক্লাস চলার সাথেসাথে, নবাগত শিক্ষার্থীরা শিখন
ল্যাবগুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য
ভবনে ফিরে এসেছিল যেখানে তারা
সামাজিকভাবে দূরত্ব বজায় রেখে
সামনাসামনি নির্দেশনা পেয়েছিল।

নভেম্বরের প্রথম দিকে হ্যামট্রাম্ক
এবং মিশিগান জুড়ে ক�োভিডের
ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল বলে এটি
সমাপ্ত হয়েছিল।
পরবর্তী পাঁচ মাসের জন্য,
ELL এর শিক্ষার্থীরা, সকল KMS
(কেএমএসের) শিক্ষার্থীদের মত�ো
ভার্চুয়াল শিখনে অংশ নিয়েছিল,
নতুন কন্টেন্টে দক্ষতা অর্জনের
সাথে-সাথে তারা নতুন শিখন
প্ল্যাটফর্মকে দক্ষ করে তুলেছিল।
সর্বদা একে অপরের পাশাপাশি
তাদের শিক্ষকদেরও সহায়তা করার
পাশাপাশি, KMS ELL শিক্ষার্থীরা
আবারও স্কু ল নীতিগুলির প্রতি
তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে।
মহামারী বছরটিতে তারা প্রকৃ তপক্ষে
শ্রদ্ধাশীল, দায়িত্বশীল, জ্ঞানী এবং,
নিরাপদ ছিল।
KMS ELL এর শিক্ষক আরমান্ডা
ক্যাবেজ এবং ভায়োলেটা কুজনিয়ার
HPS (এইচপিএস) শিক্ষার্থীদের,
শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়েদের একটি
নতুন শ্রেণিকক্ষে তাদের শিক্ষাদানের
দক্ষতা আনার জন্য পিতা-মাতাদের
প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
প্রথম শির�োনাম প্রচারের অংশ
Continued on page 7

Valedictorian (ভ্যালিডিকট�োরিয়ান) খাদিজা Salutatorian সেলুট�োরিয়ান জেমস
হেলাল তার সাফল্যের জন্য কঠ�োর পরিশ্রমের জটকাজ কম্পিউটার বিজ্ঞানে
ফ�োকাস করবেন
কৃ তিত্ব দেন
নাক্ষত্রিক ৪.২০২ গ্রেড পযন্ট
গড়ের সাথে, Valedictorian
(ভ্যালিডিকট�োরিয়ান) খাদিজা
হেলাল হ্যামট্রাম্ক হাই স্কু লের
ইতিহাসে একটি অনন্য শৈলীর
অধিকারী।
খাদিজা তার পুর�ো স্কু ল ক্যারিয়ার
জুড়ে একটি নিখুঁত একাডেমিক
রেকর্ড বজায় রেখেছেন, তার পুর�ো
শিক্ষাজীবন জুড়ে ক�োনও ক্লাসে
“A” এর চেয়ে কম পান নাই,
যার মধ্যে ছয়টি অ্যাডভান্সড
প্লেসমেন্ট ক্লাস, নয়টি অনার্স ক্লাস
এবং তিনটি কলেজ ক�োর্স অন্তর্ভুক্ত
রয়েছে যখন হ্যামট্রামক হাই স্কু লে
ছিলেন।
খাদিজা তার সাফল্যের জন্য
কঠ�োর পরিশ্রম এবং তার সময়

সি এ ইতিহাসবিদ, ক্লাস অফিসের
সেক্রেটারি এবং প্রিন্সেস প্রজেক্ট,
মার্চিং ব্যান্ড, মুসলিম স্টুডেন্ট
অ্যাস�োসিয়েশনের সদস্য এবং
কসমস হিসাবে তাঁর সময়ে গার্লস
মেকিং চেঞ্জ এ ইন্টার্ন করেছিলেন।
খাদিজা ২০২১ সালের শেষের
দিকে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে,
আন আর্বার এ সম্পূর্ণ একাডেমিক
স্কলারশিপে অংশ নেবেন যেখানে
তিনি ডেন্টিস্ট্রিতে মেজর নেওয়ার
এবং উদ্যোক্তাদের জগতে প্রবেশের
Khadija Helal
পরিকল্পনা
করছেন।
যুবা
পরিচালনাকে কৃ তিত্ব দেন, যেহেতু শিক্ষার্থীদের জন্য তার পরামর্শ
তিনি অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম নিয়ে -- “ত�োমার সাফল্য সঠিকভাবে
তার শিডিউল তৈরি করেছিলেন তুলে ধর। আপনি যদি খুশি হন,
যা হল ন্যাশনাল অনার স�োসাইটির তবে আপনি সফল।”
সভাপতির দায়িত্ব পালন, ডি ই

জেমস একজন আকর্ষণীয় উদ্যোগে তাঁর সহকর্মীদের সাথে স্কোর সহ স্নাতক করে, জেমস
শিক্ষার্থীর যথাযথ সংজ্ঞা, কারণ
মিশিগান ইউনিভার্সিটি, আন
তার একাডেমিক কৃ তিত্ব এবং
আর্বর-এ ৪ বছরের ফুল-রাইড
বহুমুখী কার্যক্রমের সাথে জড়িত
হেইল স্কলারশিপে অংশ নেবে।
থাকার সংমিশ্রণটি এটি প্রদর্শন
জেমস কম্পিউটার সায়েন্স এবং
করে।
বিজনেসে ডাবল মেজর করার
বিভাগীয় জয় এবং মার্কেটিংয়ে
পরিকল্পনা করেছে, এবং অ্যাপল
রাজ্য
পর্যায়ে
প্রতিয�োগিতা
বা টেসলার এর জন্য কাজ করার
করে তিনি হ্যামট্রামক DECA
স্বপ্ন দেখেন।
(ডিইসিএ) অংশের সভাপতি
গর্বিত প্রথম প্রজন্মের কলেজ ছাত্র
ছিলেন।
এবং প্রথম প্রজন্মের আলবেনিয়ানআমেরিকান হিসেবে, জেমস তার
জেমস একজন প্রোগ্রামার
হিসাবে প্রথম র�োব�োটিক্স দলেও
সাফল্যের জন্য তার পরিবার,
শিক্ষক এবং সমবয়সীদের কৃ তিত্ব
অংশ নিয়েছিলেন, জেনারেল
James Zotkaj
ম�োটরসের
শিক্ষার্থী
ইন্টার্ন
দেন, এবং তার কঠ�োর পরিশ্রম
হিসাবে এবং LEAP (এলইএপি) কাজ করেছিলেন।
এবং উদ্যোগ নেওয়ার সামর্থ্যকে
পরিবেশ কমিটিতে, যেখানে তিনি
অসামান্য ৪.১৭১ জিপিএ এবং কৃ তিত্ব দেন।
কমিউনিটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি অসাধারণ ১৪৫০ স্যাট
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Aaminah Raja

Abdul Obayed

Abdullah Mathith

Abeer Mohamed

Abrahim Algaheim

Afrida Muna

Ahana Roy

Ahmed Almadrhi

Ahmed Alshaibah

Ahmed Nagi

Ahron Black

Aiman Alwajih

Ajsa Hasanspahic

Al Khansaa Obeid

Ali Aldais

Ali Alqusaimi

Ali Zaid

Amal Alguheim

Amani Alhussein

Angel Montgomery

Aniful Hasan

Aritra Das

Asmaa Obaid

Ayesha Ahmed

Ayesha Nishat

Ayham Fadel

Charbel Moubarak

Christian Pacheco

Dayla Gradford

Dana Elhadi

Dante Martin

Deanna Almaisari

Deboshree Chowdhury

Derhem Obaid

Dina Al-Kainaei

Duaa Alhalemi

Emir Islamovic

Emmanuel Cooper

Ezzaldin Obaid

Faiza Akther

Faiza Laskar

Faiza Sultana

Fatou MBack

Gabrielle Jackson

Georges Nemer

Gina Ghose

Habiba Khan

Hadiel Alashwal

Hagar Saleh

Hana Mozeb

Haris Cehajic

Hassan Nadeem

Haythum Musleh

Humayun Uddin

Hussam Al Ashmali

Iftehaj Mahdi

Iftekhar Hasan

Ira Lockett

Ismat Begum

Jaba Islam

Jackee Jackson

James Clay Jr

James Zotkaj

Jasmin Akther

Javier Whitaker

Jayden Gray

Justyce Hamilton

Ke mari Anderson

Ke mya Bason

Kenan Pajic

Khadija Helal

Khawlah Al Gahim

Khawlah Algehaim

Lafreda Hinton

Limon Ahmed

Madian Ghaleb

Mahya Ahmed

Mamnoon Jannat

Mariam Obeid

Marvin Petty

Hamtramck Review

Friday, June 11, 2021

Phone (313) 874-2100

5

Meet the 2021 graduates of Hamtramck High

MD Jisan

Mikolaj Sobiesiuk

Mitha Begum

Mohamed Al-gaoni

Nam Mohamed Alguheim

Mohamed Almasmari

Mohamed Elgohaim

Mohima Ahmed

Mosa Almasmary

Muaz Islam

Musmmat Begum

Mustafa Anakeeb

Mustapha Ayash

Nadija Basic

Nafisa Begum

Naim Ahmed

Najmin Akther

Nayema Begum

Neseem Musaid

Nezar Naji

Nibedita Mondal

Nilay Dash

Noman Ahmed

Nujhath Jahan

Nurun Khanom

Olfit Hassan

Raghda Mozeb

Rahid Chowdhury

Rashel Ahmed

Redwan Ahmed

Renayia Anderson

Roshid Ahmad

Sabrin Khanom

Sadia Rahman

Safoan Khan

Saged Ali

Saleh Zokari

Samia Aktar

Samiha Rahman

Sarah Lattimore

Shah Kamali

Shahbaj Mukul

Shahriar Rahman

Shakil Koysar

Sharmin Sultana

Shazana Begum

Shuhena Begum

Sourov Datta

Sowgata Barua

Stefan Sidorowicz

Sujoy Barua

Sumayah Farris

Sumit Dhar

Susmita Ghosh

Tahmina Begum

Tahmina Shima

খাদ্য পরিষেবা সংস্থা ৮০০,০০০
এর বেশি স্বাস্থ্যকর খাবার
সরবরাহ করেছে
Tahsin Nazifa

Tahsina Ritu

Taisir Kassem

Tasfia Shahid

Thair Alwajeeh

Thamanna Begum

Victoria Davis

Waajid Rashid

Wasam Ibrahim Ismali

Yaseem Alhanuma

Younis Almadrahi

Zahraa Zokari

Zannatul Tasnim

লিখেছেন ফ্রেড জে মারিনুচ্চি
খাদ্য পরিষেবা সংস্থার জেনারেল
ম্যানেজার
সাউথইস্ট ফু ডসার্ভি স এক্সিলেন্স
(SFE) এ আমরা খাদ্য পুষ্টি
কর্মসূচির জন্য হ্যামট্রামক স্কু লগুল�োর
সাথে অংশীদার হতে পেরে অত্যন্ত
সম্মানিত ব�োধ করছি।
গত ১৪ মাস ধরে আমরা যে
ভয়াবহ মহামারী সহ্য করেছি সেটির
কথা যদিও কেউ কখন�ো কল্পনাও
করেনি, আমরা হ্যামট্রামকের শিক্ষার্থী
এবং কমিউনিটি সদস্যদের সেবা দেয়া
অব্যাহত রাখতে পেরে অত্যন্ত গর্বব�োধ
করছি।
অসংখ্য সমস্যা যেমন আবহাওয়া,
সড়ক নির্মাণ, সাপ্লাই চেইনের ঘাটতি,
কর্মীদের ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা
এবং ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত হওয়া, এবং
ক�োয়ারেন্টাইনে থাকা, ইত্যাদি সত্ত্বেও
SFE এ আমরা ১ জুলাই, ২০২০

তারিখ থেকে ৩১ মে, ২০২১ পর্যন্ত
৮৩৬,৬৭২ টি মিল বিতরণ করেছি!
এই বিস্ময়কর অর্জনের জন্য দায়িত্ব
পালনকারী কর্মীরা হলেন: শবনম
বেগম, অ্যানা ব্লকজিনস্কি, মিলি হিরস্ক,
জ�োয়েস জেমস-মাইরিক, উইল জ�োনস,
জুলফা কাদির, এডিনা ম্যাজডানাক,
শেরি ম্যাল�োয়, ড�োরিস ম্যাটা, জ্যাকি
মিয়েসেস, অ্যান্টয়েনেটে ম�োবারাক,
ম�োহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, জিনি নওর�োকি,
রাশারা নিয়েলি, অড্রি ন�োয়াক�োওস্কি,
মেগান ন�োয়াক�োওস্কি, লুইস নাইকেইল,
লায়লা ওবাইদ, মিরা পিলিপ�োভিচ,
শাহরিন রেজা, খাইজারান সালেহ,
শেরিল সিরিলা, টেরি স্মিথ, র�োসালিন্ড
ওয়াল্টহল, এবং আর্নেস্টাইন ইয়ং।
আমাদের বহুল প্রতীক্ষীত স্কু লে ফিরে
যাওয়া পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত
আমরা শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির জন্য
খাবার সরবরাহ করা চালিয়ে যাব�ো!
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Meet the 2021 graduates of Horizon High

Ahmed, Amin

Ahmed, Naji

Alabeli, Seima

Al-Sahari, Abdulrahman

Al-Sanani, Akilah

Almansob, Arif

Almasmary, Aesa

Almulaiki, Bashar

Asraf, Ahmed

Assaidi, Akram

Begum, Shahnaj

Begum, Tanzina

Drake, Karen

Essa, Mohamed

Faddell, Amr

Fisher-Curley, Telia

Gibbs, Antonio

Hill, Payton

Islam, Tomal

Jackson, Davon

Jahaj, Besmir

Jobah, Nomran

Jones, Kennee

Mohammed, Tasnima

Muthana, Hamdi

Nahshal, Omar

Rageh, Hezam

Saleh, Osaid

Slappey, Destinee

Ahmed, Rifath

Ahmed, Sakib

Al Awdi, Mohamed

Algahim, Taher

Ali Isa

Ali, Nada

Almadrahi, Abdel-

Alomari, Immaar

Alrawhani, Amr

Alreyashi, Amir

Alsyadi, Waseem

Chowdhury, Fayza

Chowdhury, Shuchuta

Das, Durjoy

Gradford, DaVon

Green, Kamarion

Kaeed, Dawood

Kaid, Bilal

Al-Refaei, Abraham

হরিজন হাই স্কু লে বিশেষ প্রচেষ্টা
Tyler, LaDonis

Wadud, Rumman

Wheeler, Shakira

Tau Beta (টাউ বিটা) কর্মী এবং
শিক্ষার্থীরা ভালভাবে সংযুক্ত ছিলেন
লিখেছেন কিম উইনিয়ারস্কি
অধ্যক্ষ, টাউ বিটা ইলিমেন্টারী
টাউ বিটা ইলিমেন্টারী তিন
বছরের বার্ষিকীতে প্রতিফলিত
হয়েছে
তিন বছর আগে, টাউ বিটা
ইলিমেন্টারী স্কু ল হ্যামট্রামক
পাবলিক স্কু লগুলির সাথে যুক্ত
হয়েছে।
এটি প্রায় ১০০বছর ধরে
হ্যামট্রামক কমিউনিটির অংশ হয়ে
যাওয়া একটি বিল্ডিংয়ের জন্য
নতু ন যুগের সূচনা করেছিল।
ওইদিন থেকে, হ্যামট্রামক ছাত্র
এবং কমিউনিটির সদস্যদের
বিশাল, ঐতিহাসিক কাঠাম�োর
ভিতরে শিখতে দেখেছেন, এবং
এর হলওয়েগুলি হাসি, শিখন এবং
কথ�োপকথনে পূর্ণ করছেন।
যদিও এই স্কু ল বছরে এটি সম্ভব
হয় নি, ক�োভিড -১৯ মহামারীর

কারণে, আমাদের শিক্ষার্থী,
অভিভাবক এবং শিক্ষা দলের
উৎসর্গের দ্বারা স্কু ল কমিউনিটিটি
নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল।
হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু ল বিভাগ
জুড়ে অন্য প্রতিটি স্কু লের ন্যায়—
কর্মীরা সকল স্কলারদের সাফল্যে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
কর্মীরা শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধির
জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি
নিশ্চিত করতে নিবেদিত আছেন।
বিগত কয়েক বছরে, সাক্ষরতায়
উৎসাহিত করার জন্য Tau
Beta (টাউ বিটা) বই মেলা
আয়োজন করেছে এবং পারিবারিক
ব্যস্ততা এবং প্রতিক্রিয়া জানান�োয়
উৎসাহিত করতে ClassDojo
নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন কার্যকর
করেছে।
Tau Beta (টাউ বিটা) এর
শিক্ষক এবং কর্মীরা শিক্ষার্থীদের

মধ্যে কমিউনিটি পরিষেবাকেও
উৎসাহিত করে। সে লক্ষ্যে,
শিক্ষার্থীরা বর্তমানে র�োনাল্ড
ম্যাকড�োনাল্ড হাউসের মত�ো
স্থানীয় সংস্থাগলু িকে পুনর্ব্যবহৃত
ট্যাব সংগ্রহের মাধ্যমে সহায়তা
করছে।
“আমাদের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের
তাদের কলেজ এবং ক্যারিয়ারের
বছরগুলিতে চালিয়ে যাওয়ার জন্য
শক্তিশালী দক্ষতা এবং ক�ৌশলগুলি
বিকাশ করা,” বলেছেন কিম্বারলি
উইনিয়ারস্কি, টাউ বিটা প্রধান।
“ যদিও মহামারী স্কু ল বছরটি
শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যই কঠিন
ছিল, তারা যা অর্জ ন করেছে তার
জন্য আমরা গর্বিত এবং আমাদের
কমিউনিটির অংশীদারদের জন্য
কৃ তজ্ঞ। “

লিখেছেন ক্রিস্টিন হার্ট
অধ্যক্ষ, হরিজন হাই স্কু ল
যদি ও এই স্কু ল বর্ষটি স্বাভাবিক
ছিল না, হরিজনের কর্মীরা
আমাদের শিক্ষার্থীদের সবার
জন্য কমিউনিটি ও সংয�োগ গড়ে
ত�োলতে বাড়তি প্রচেষ্টা করেছেন।
যে দুইটি প্রকল্প নিয়ে আমরা
অত্যন্ত গর্বিত সেগুল�ো একটি নতু ন
ক্লাস, ‘টেলিভিশন ও মিডিয়া
আর্ট স’ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
হরিজনের
ল্যাঙ্গুয়েজ
আর্ট স
শিক্ষকদের মধ্য একজন, মি. গুয়ে,
শিক্ষার্থীদের একটি সৃজনশীল দৃষ্টির
মাধ্যমে একে অপরের সাথে এবং
কমিউনিটির সাথে সংয�োগ তৈরি
করার সুয�োগ দিতে এই ক�োর্সটি
তৈরি করেছেন।
হরিজন হাই স্কু লের এই টিভি ও
মিডিয়া আর্ট স ক�োর্স শিক্ষার্থীদেরকে
তাদের জীবনে এবং আশেপাশের

বিশ্বজুড়ে মিডিয়া ও আর্ট স যে
গুরত্বু পূর্ণ ভূ মিকা পালন করে
তা পরীক্ষা করার একটি সুয�োগ
দিয়েছিল।
ফিল্ম ও মিডিয়া শিল্পের
বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানতে
গিয়ে শিক্ষার্থীরা ফট�োগ্রাফি,
সিনেমাট�োগ্রাফি, এবং ডিজিটাল
এডিটিং এ নতু ন দক্ষতা অর্জ ন
করেছে যা তারা তাদের কথাকে
সৃজনশীলভাবে শেয়ার করার জন্য
ব্যবহার করেছে।
শিক্ষার্থীরা এছাড়া ও পেশাজীবী
সাংবাদিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ,
আল�োকচিত্রী, ও শিল্পীদের সাথে
সাক্ষাত করার সুয�োগ পেয়েছে
যারা তাদের মত�োই উৎসাহী এবং
নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, এবং
তাদের ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে
যাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।
এই বছর জুড়ে শিক্ষার্থীরা

বিভিন্ন ধরনের ভিডিও এবং
ডিজিটাল এডিটিং প্রজেক্ট তৈরি
করেছে যেগুল�ো তাদের নিজেদের
সত্ত্বাকে শেয়ার করা এবং তাদের
কাছে গুরত্বু পূর্ণ এমন বিষয়গুল�ো
নিয়ে আল�োচনা করার উপর জ�োর
দিয়েছে।
বিভিন্ন ধরনের সতন্ত্র প্রজেক্টের
পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা “স্কু ল থ্রু
স্ক্রিনস” নামক একটি ডিজিটাল
ফট�োগ্রাফি ম্যাগাজিন তৈরির জন্য
পরষ্পর সহয�োগি হয়ে কাজ করেছে
এবং “উই আর বিউটিফুল” নামক
একটি শর্টফিল্ম তৈরি করেছে।
“উই আর বিউটিফুল” এর
প্রিমিয়ার সম্পর্কে জানতে আমাদের
সাথেই থাকুন যেটি এই গ্রীষ্মে
আমাদের ক�োর্ট ইয়ার্ডে অনুষ্ঠিত
হবে!
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বিশেষ শিক্ষা সমন্বয় একটি নতু ন
‘শিক্ষামূলক ল্যান্ডস্কেপ’
লিখেছেন মেনহেম আওয়াদ
ছাত্র পরিষেবা পরিচালক,
বিশেষ শিক্ষা বিভাগ
ছাত্র পরিষেবা পরিচালক হিসেবে
হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু ল, শিক্ষার্থী,
পিতামাতা, কর্মী এবং কমিউনিটিকে
সেবা দেওয়া অব্যাহত রাখা আমার
জন্য আনন্দের।
আমার বর্তমান প্রশাসনিক
ধারনক্ষমতায়, আমি বিশেষ
শিক্ষা বিভাগ, জেলার মাল্টিটাইয়ারড সিস্টেম অফ সাপ�োর্ট
(এমটিএসএস) এবং ইতিবাচক
আচরণ হস্তক্ষেপ ও সহায়তা (পি
বি আই এস) তদারকি করি।
জাতীয় মহামারীর যুগে বিশেষ
শিক্ষা বিভাগ একটি নতু ন শিক্ষাগত
ল্যান্ডস্কেপে সামঞ্জস্য ও মানিয়ে
নিতে ব্যস্ত ছিল।
আমাদের কর্মীরা শিক্ষার্থীদের
এবং পরিবারের শিক্ষাগত চাহিদা
মেটাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং
শিক্ষার ক্ষেত্রে তৈরি হতে পারে
এমন উদ্বেগ বা তাদের বিদ্যমান
সমস্যার ব্যাপারে অবগত করেছে।
এই বছরে, বিভাগটি তিনটি
উদ্যোগের উপর আল�োকপাত
করেছে। গ্র্যান্ড ভ্যালি স্টেট
বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েন-আর ই
এস এ এর সহয�োগিতায় প্রথম
উদ্যোগটি অটিজম স্পেকট্রাম
ডিসঅর্ডারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
য�োগ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য
সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের
জন্য বর্তমান গবেষণা এবং সর্বোত্তম
অনুশীলনগলু ির সাথে বিভাগ এবং
কর্মীদের সক্ষমতা বিকাশের উপর

আল�োকপাত করা হয়েছে।
এই বহু-বছরের প্রচেষ্টার
ফলস্বরূপ, কর্মীরা শিক্ষামূলক
মডেল, বিতরণ ব্যবস্থা, মূল্যায়ন
এবং স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক পরিকল্পনা
বিকাশের জন্য সেরা অনুশীলনের
নিবিড় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কর্মীরা
এই নতু ন দক্ষতা প্রয়োগে ক�োনও
সময় নষ্ট করেননি এবং তাদের
প্রচেষ্টার জন্য অনেক প্রশংসা
কুড়িয়েছেন।
দ্বিতীয় উদ্যোগটি জাতীয়
মহামারী এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা,
শ�োক এবং ক্ষতির ফলে প্রাপ্ত
অভিজ্ঞতার আল�োকে আমাদের
শিক্ষার্থীদের স�োশ্যাল ইম�োশনাল
লার্নিং (এস ই এল) এর চাহিদা
পূরণে আমাদের সিস্টেম এবং
ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন�োনিবেশ করেছে।
বিভাগটি বিভিন্ন এস ই এল
প্রোগ্রাম পর্যাল�োচনা করার জন্য
একটি চালনা কমিটি প্রতিষ্ঠা

করেছে। আমরা পর্যাল�োচনা
প্রক্রিয়ার চূ ড়ান্ত পর্যায়ে আছি এবং
আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি
সুপারিশ করার ব্যাপারে আশাবাদী।
তৃ তীয় উদ্যোগটি ইংরেজি
ভাষার শিক্ষকদের চাহিদা পূরণে
ডিস্ট্রিকটের সক্ষমতা বাড়ান�োর
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যাদের
সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তাদের
অগ্রগতি প্রভাবিত করে এমন
শিক্ষাগত ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা
রয়েছে। কর্মীরা বহু দিনের নিবিড়
পেশাদার উন্নতি গ্রহন করেছে।
বিভাগটি এমটিএসএস প্রক্রিয়া
সংশ�োধন করার লক্ষ্যে কাজ করে
যাচ্ছে যাতে লক্ষ্যবস্তু ও প্রান্তিক
হস্তক্ষেপের জন্য শিক্ষার্থীদের
শিক্ষাগত এবং নির্দেশনামূলক
প্রয়োজনের পাশাপাশি বিশেষ
শিক্ষার রেফারাল প্রক্রিয়া পূরণ
করতে পারে।

Kosciuszko (ক�োসিয়াস্কো) শিক্ষার্থীরা নতু ন শেখার
পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জ ন করেছিল Cont. from page 3
হিসাবে, প্রতি বছর বিনামূল্যে
পারিবারিক সাক্ষরতার ক্লাসগুলি
দেওয়া হয়। এই বছর, ক�োভিডের
কারণে তারা বিলম্বিত হয়েছিল,
তবে কর্মীরা কিছু প্রাপ্তবয়স্ক
শিক্ষার সুয�োগ দিতে পেরে আনন্দিত
হয়েছিল।
পরিশেষে, KMS ELL এর
বিজ্ঞানের শিক্ষক মিসেস রাহিয়েল
হাউসি-জনসনের জন্য অভিনন্দন,
ক্র্যানব্রুক ইনস্টিটিউট অফ

সায়েন্সের উইমেন রক সায়েন্স
প্রোগ্রামের বছরের সেরা শিক্ষক
হিসাবে সম্মানিত হওয়ার জন্য।
উপরন্তু, মার্চ মাসে মিসেস হাউসিজনসন তার আশাবাদী ক্লাব দলের
সদস্যদের ডাউনটাউন ডেট্রয়টের
বার্ষিক বক্তৃতা প্রতিয�োগিতার
অপটিমস্টে প্রথম, দ্বিতীয় এবং
তৃ তীয় স্থান অর্জনে নেতৃ ত্ব দেন।
প্রতিয�োগিতা্টির বিষয়বস্ত ছিল
“আশাবাদ দিয়ে বিশ্বকে নিরাময়”।

হলব্রুকে শিক্ষার্থীরা একটি নতু ন ভাষা শিখেছে: প্রযুক্তি
লিখেছেন থমাস ট্যালম্যাজ
হলব্রুক স্কু লের অধ্যক্ষ
হলব্রুক চালু হওয়ার পরের ১২৫
বছরের ইতিহাসে ২০২০-২১ স্কু ল
বর্ষের মত�ো আর ক�োন�ো বছর
আসেনি। যদিও কনটেন্ট একই ছিল
সব স্টেকহ�োল্ডারদের কাছে প�ৌঁছার
উপায় একেবারে নতু ন ছিল।
হলব্রুকে আমরা সবাই HPS
টিমের অংশ হতে পেরে গর্বিত এবং
আমাদের দক্ষ কর্মীদের নিয়ে গর্বিত
যারা ডিস্ট্রিক্টের সরবরাহ করা
পেশাগত বিকাশকে অনুসরণ করে
অসংখ্য নতু ন অনলাইন লার্নিং
টুল শিখে নিয়ে অগাধ দক্ষতার
সাথে সেগুল�ো অতি দ্রুত বাস্তবায়ন
করছেন।
এ বছর শিক্ষার্থীরা একটি নতু ন
ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠেছে, প্রযুক্তির
ভাষা। শিক্ষার্থীরা ঘুম থেকে উঠা,
তৈরি হওয়া এবং স্কু লে রওনা
হওয়ার রটি
ু ন থেকে সরে গিয়ে ঘুম
থেকে উঠা, ডিস্ট্রিক্টের সরবরাহকৃ ত
ক্রোমবুক চালু করা এবং জুম এ
য�োগ দেয়ার রটি
ু নে অভ্যস্ত হয়েছে।
আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের
নিয়ে গর্বিত। হলব্রুক এর
ঐতিহাসিক ভবনের শ্রেণিকক্ষে বসে
শুনতে থাকা এবং মন�োয�োগ ধরে
রাখা এক জিনিস, এবং বাড়িতে
থেকে সেই পরিবেশের মন�োয�োগ
বিক্ষিপ্ত করার মত�ো সমস্ত কিছু
থাকার পরও তাদের শিক্ষাগ্রহণের

Hamtramck Public Schools
Schools of Choice for the
Fall 20211-22 Enrollment
This is open to any
Wayne County resident
who lives outside of the
Hamtramck Public School
District area.

Application Period:
June 1st September 10,
2021 by 3pm
Scan to
apply
now

Unlimited applications will be taken from June 1, 2021 through
September 10, 2021 by 3pm. Schools of Choice option 105
(within county) for grades K-12 for fall enrollment 2021-22.
Discipline information will be verified prior to acceptance

প্রতি মনয�োগ ধরে রাখা সম্পূর্ণ
২০২১-২২ সাল ও এভাবে
ভিন্ন একটি ব্যাপার।
আসুক। আমরা প্রস্তুত!
ভার্চুয়ালভাবে কাজ করতে
tinyurl.com/HPSschoolofchoice
গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের
শিক্ষকদের ভার্চুয়াল নির্দেশনা মেনে
বিভিন্ন টুলসের ব্যবহারে পারদর্শী
হয়েছে, যেমন জুম, গুগল ক্লাসরুম,
Wayne County Treasurer’s Ofﬁce
গুগল স্লাইডস, বিটম�োজি ক্লাসরুম,
iReady লার্নিং পাথ, ফ্লিপগ্রিড,
Eric R. Sabree
সিসাউ, কামি, নিয়ারপড, এবং
Wayne County Treasurer
আর�ো অনেক কিছু।
সবশেষে বলতে চাই, ভবিষ্যতে
কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী আমরা
করতে পারি না, কিন্তু এই বছরটি
সামনের দিনগুল�োতে যাই আসুক
তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত
Make a property tax payment:
করেছে।
- Online
সরাসরি সাক্ষাতে হ�োক অথবা
- At a DivDat kiosk
ভার্চুয়ালভাবে, আমরা আমাদের
- Using the Wayne County
অভিজ্ঞতা গ্রহণ করব�ো এবং
Mobile App
একাডেমিকভাবে ও মানসিকভাবে
- By mail
বেড়ে উঠতে থাকব�ো সেই সাথে
আমাদের শিক্ষার্থী ও কর্মীদের
phone
- By p
সকল চাহিদার প্রতি মন�োয�োগ
নিবিষ্ট রাখা চালিয়ে যাব�ো।
সুপার কর্মী, এই অসাধারণ
Enroll in a payment
শিক্ষার্থী, এবং হ্যামট্রামক স্কু লস
ডিস্ট্রিক্টকে এই বছরের সকল
plan online!
অবদানের জন্য ধন্যবাদ। ত�োমরা
ভাল�োবাসার ও কৃ তজ্ঞতার পাত্র।
এর চেয়ে ও গুরত্বু পূর্ণ বিষয় হল�ো
ত�োমরা সামনে যাই আসুক না কেন
সেটির জন্য প্রস্তুত রয়েছ।

Place an Ad in
The Review Today
Call (313) 874-2100

Visit our website at
treasurer.waynecounty.com
in order to:

Make a appointment to visit the
Wayne County Treasurer’s Ofﬁce.

Visit our website to do any of the above:

Treasurer.waynecounty.com
Call us at (313) 224-5990
Email taxinfo@waynecounty.com
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প্রযুক্তির উন্নতির চাহিদা সাফল্যের
সাথে পূরণ করা হয়েছিল
লিখেছেন মার্ক উইলকিনসন
প্রযুক্তি পরিচালক
শুভেচ্ছা,
হ্যামট্রামক
এর
বাসিন্দারা! হ্যামট্রামক পাবলিক
স্কু লের প্রযুক্তি বিভাগ এই অসাধারণ
সময়ের মধ্যে আমাদের শিক্ষার্থী,
কর্মী এবং পরিবারগুলির প্রযুক্তির
প্রয়োজনগুলি পূরন করার জন্য
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
আমাদের প্রযুক্তিবিদরা আমাদের
কমিউনিটিকে সেবা প্রদান করে
আনন্দিত এবং প্রতিদিন এর জন্য
সামনে অগ্রসর থাকেন।
২০২১ এর গ্রীষ্ম আমাদের
প্রযুক্তিতে কিছু চমকপ্রদ উন্নতি এবং
আধুনিক রূপ নিয়ে আসে। ২০২০
সালের মার্চ থেকে, আমাদের কাজের,
শেখার, এবং বিন�োদনের দৈনন্দিন
জীবনের এই ক্ষেত্রগুলিতে কমিউনিটি
একটি বড় স্থান পরিবর্তন করেছে।
প্রযুক্তির বিপুল চাহিদা এবং
আমাদের নেটওয়ার্কে র ব্যবহার
ব্যাপক বৃদ্ধির সাথে, আমাদের শুধু
ডিভাইসগুলিকে নয় বরং তাদের
সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্ক গুলিকেও
ধারাবাহিকভাবে অবশ্যই আপগ্রেড
করতে হবে।
আমাদের ফেডারাল ই-রেট
অনুদানের মাধ্যমে এই গ্রীষ্মে জেলাব্যাপী ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক উন্নতির
সূচনা করবে।

২০১৬ থেকে, এইচ পি এস প্রযুক্তি
বিভাগ অনেক বেশি ন্যায্য সমাধান
সহ প্রথাগত কম্পিউটার ল্যাবগুলি
প্রতিস্থাপনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে:
ম�োবাইল কার্ট সহ প্রতিটি শিক্ষার্থীর
জন্য বাড়ির ন্যায় ডিভাইস সহ
শ্রেণিকক্ষ সরবরাহ করেছে।
ল্যাবগুলি অপসারণের ফলে
নির্দেশনামূলক জায়গাগুলিতে খুব
প্রয়োজনীয় সংয�োজন করা সম্ভব
হয়েছে। আমরা এখন প্রত্যেকে
শিক্ষার্থীকে সরাসরি ডিভাইস প্রদান
করি।
বিভাগীয় ওয়্যারলেস উন্নতি
ছাড়াও, প্রযুক্তি বিভাগ দ্রুত সক্ষমতা
সহ একটি নতু ন ফায়ারওয়াল যুক্ত
করার পরিকল্পনা করেছে, যা পুর�ো
বিভাগের জন্য ইন্টারনেট সংয�োগের
সুরক্ষা এবং গতি বাড়িয়ে তুলবে।
এই উন্নতমানের ফায়ারওয়ালের
সাথে, এইচ পি এস- এ আমাদের
ছাত্র এবং কর্মীদের জন্য
ইন্টারনেটের গতি দ্বিগুণ করার
ক্ষমতা থাকবে। অন্য আরেকটি
সুরক্ষা ন�োটে, আমাদের কম্পিউটার
সুরক্ষা নীতিতে পরিবর্তন সম্পর্কিত
বিভাগীয় য�োগায�োগের জন্য আপনার
ই-মেইল, এইচ পি এস ওয়েবসাইট
এবং আমাদের সামাজিক মাধ্যম
চ্যানেলগুলি দেখুন।
শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে

অংশীদার করা শিক্ষক এবং
পিতামাতার পক্ষে সার্বজনীন, এবং,
এখন আগের চেয়ে বেশি, স্কু ল এবং
বাড়ির মধ্যে য�োগায�োগ অত্যন্ত
গুরত্বু পূর্ণ।
আমরা উদ্দীপিত যে শরতকালে
আমরা একটি নতু ন য�োগায�োগ
প্ল্যাটফর্ম, প্যারেন্ট স্কোয়ার চালু
করব। প্যারেন্ট স্কোয়ারটি বাড়ি
এবং স্কু লের মধ্যে য�োগায�োগকে
প্রবাহমান ও সহজতর করবে,
এটিকে অবহিত করা আগের চেয়ে
সহজ করবে!
পরিবারগুলিকে স্কু লের সাথে
য�োগায�োগ রাখার লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে
আমাদের সহায়তা করতে, অনুগ্রহ
করে নিশ্চিত করুন যে আপনার
সন্তানের স্কু লগুলিতে আপ টু
ডেট সেল ফ�োন এবং ই-মেইল
য�োগায�োগের তথ্য রয়েছে। গুরত্বু পূর্ণ
য�োগায�োগগুলি মিস করা এড়াতে যা
লাগে তা হল বিদ্যালয়ের সচিবকে
একটি দ্রুত ফ�োন কল বা ই-মেইল
করা।
আমি হ্যামট্রামক এর ছাত্র,
পরিবার এবং কর্মীদের একটি
উপযুক্ত, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং
গ্রীষ্মকালীন ছুটি কামনা করছি!

ডিকিনসন ওয়েস্ট এর কর্মী,
শিক্ষার্থী ও বাবা-মায়েরা চ্যালেঞ্জ
নিতে অগ্রগামী হয়েছে
লিখেছেন জ�োই ড্যানফ�োরথ
অধ্যক্ষ, ডিকিনসন ওয়েস্ট
২০২০/২১ স্কু ল বর্ষ অত্যন্ত
অস্বাভাবিক ও চ্যালেঞ্জিং ছিল।
এরপরও ডিকিনসন ওয়েস্ট টিকে
থেকেছে এবং একটি শিক্ষামূলক
কমিউনিটি হিসেবে বেড়ে উঠেছে।
শিক্ষক ও কর্মীরা অনলাইন
প্লাটফর্মগুল�ো ব্যবহার করে উচ্চ
মানসম্পন্ন নির্দেশনা প্রদানের জন্য
কাজ করে গেছেন।
হ্যামট্রামক পাবলিক স্কু লস
নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির
ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কর্মীদের
প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং এই যাত্রা
পথে আমাদেরকে সম্মিলিত ক�োচিং
ও পেশাগত বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা
দিয়েছে।
এছাড়া আমরা বাবা-মা ও
শিক্ষার্থীদের বাড়িতে থেকে এই
প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত
করতে এবং সহায়তা দিতে ও কাজ
করেছি।
ডিকিনসন ওয়েস্ট এর শিক্ষার্থী

ও বাবা-মায়েরা বাড়িতে বসে
শিক্ষা গ্রহণের সুবিশাল কাজের
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং
ডিজিটাল প্রোগ্রামগুল�োতে কিভাবে
নেভিগেট করতে হয় তা শেখার
পাশাপাশি কিভাবে উৎপাদনমুখী
হ�োম লার্নিং পরিবেশ তৈরি করতে
হয় তা শিখতে সক্ষম হয়েছেন।
আমরা আমাদের বাবা-মা এবং
শিক্ষার্থীদের দৃঢ়তা এবং শিক্ষাগ্রহণের
প্রতি নিবেদিত মন�োভাব প্রদর্শনের
জন্য তাদের নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।
ডিকিনসন ওয়েস্ট কমিউনিটি
এই স্কু ল বর্ষে শিক্ষার্থীদের একটি
দল হিসেবে বেড়ে উঠেছে। পরবর্তী
স্কু ল বর্ষে যাই ঘটু ক না কেন,
আমরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে আমাদের
শিক্ষার্থীদের
প্রতি
সামষ্টিক
দায়িত্বব�োধ থেকে ম�োকাবেলা করে
যাব�ো।
শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা
ও সহায়তা পেতে পারে তা নিশ্চিত
করার জন্য আমরা একটি টিম
হিসেবে কাজ করে যাব�ো এবং

আমাদের স্কু লের জন্য ভবিষ্যতে কী
অপেক্ষা করছে তা নিয়ে আমরা
উদ্দীপিত হয়ে আছি।
২০২০/২১
স্কু ল
বর্ষজুড়ে
আমাদের শিক্ষার্থীদের এবং আমাদের
পরিবারগুল�োর দেখাশ�োনা নিশ্চিত
করার জন্য কঠ�োর পরিশ্রম করে
যাওয়া অসাধারণ কর্মীদের ধন্যবাদ
জানাচ্ছি।
শিক্ষাক্ষেত্রের কাজ এমনকি
সবচেয়ে সেরা পরিস্থিতিতেও বেশ
কঠিন হয়; আপনারা সবাই
একটি মহামারী চলাকালীন সময়ে
আপনাদের ব্যক্তিগত জীবন ধারণ
এবং নিজের পরিবারকে সামলান�োর
পাশাপাশি আমাদের পরিবারগুল�োকে
সহায়তা দেয়ার জন্য কাজ করে
গেছেন এবং এজন্য আপনাদের প্রতি
আমরা কৃ তজ্ঞ।
এটি হির�োদের কাজ!
আমরা জানি না ভবিষ্যত কী
বয়ে আনবে, কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ
নিতে প্রস্তুত!

ডিকিনসন ইস্ট ধ্বনীতত্ত্বে একটি
নতু ন ক�োর্স অফার করবে
লিখেছেন সারাহ ফিলিপিয়াক
অধ্যক্ষ, ডিকিনসন ইস্ট ইলিমেন্টারী
ডিকিনসন ইস্ট ইলিমেন্টারী এর
জন্য একটি দারুণ বছর ছিল! যদিও
আমরা আমাদের বছরের বেশিরভাগ
সময় ভার্চুয়াল শিখনে ব্যয় করেছি
তবওু আমরা দারণু শিখতে পেরেছি।
আমাদের ছাত্র এবং পরিবারগলু ি
অনলাইন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে
নিতে দারুণ কাজ করেছে এবং সব
বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। আমি
মনে করি এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়
যে এই বছরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক
এবং কর্মীরা প্রযুক্তি সম্পর্কে অনেক
কিছু শিখেছেন! আমাদের শিক্ষার্থীরা
দৈনিক হিসাবে কী করতে সক্ষম তা
দেখে দলটি খুবই মুগ্ধ হয়েছিল।
আমাদের ডি ই পরিবারের
বেশিরভাগ ল�োক তাদের বাচ্চাদের
ব্যক্তিগত নির্দেশনার জন্য বিল্ডিংয়ে

পাঠিয়েছেন যখন এটি উপলব্ধ ছিল।
স্কু ল বছরের শেষের দিকে আমাদের
১০০ টিরও বেশি শিক্ষার্থী নির্দেশনার
জন্য ভবনে এসেছিল।
শিক্ষার্থীরা নিরাপদে সমৃদ্ধকরণের
কার্যক্রমে অংশ নিতে, ব্যক্তিগতভাবে
গুরত্বু পূর্ণ পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে এবং
শরত্কালে স্কু লের পরিবেশে ফিরে
আসতে প্রস্তুত হতে সক্ষম হয়েছিল।
ডিকিনসন ইস্ট এর কর্মীরা এ
বছর কঠ�োর পরিশ্রম করেছে এবং
শরতের জন্য আমাদের অনেক
উত্তেজনাপূর্ণ নির্দেশনামূলক শিফট
এবং ইভেন্টের পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রচু র নির্বাচিত নতুন বই
অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা
আমাদের গ্রন্থাগারটি প্রসারিত করেছি
অনেকগুলি আমাদের শিক্ষার্থীদের
ঐতিহ্যবাহী ভাষায় এবং আমাদের
পরিকল্পিত মাসিক ইভেন্ট রয়েছে

যা শিক্ষার্থীদের আরও বেশী পড়তে
উৎসাহিত করবে।
আমাদের শিক্ষার্থীদের গত দুটি
স্কু ল বছর পিছনে থাকার পরে স্কু ল
সেটিংয়ের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য
সহায়তা করতে আমরা আমাদের
ইতিবাচক আচরণমূলক হস্তক্ষেপ ও
পরিষেবাদি বিষয়ক (পি বি আই
এস) কর্মসূচী ডিকিনসন ইস্ট
ডলফিন রিব�োট চালু করতে যাচ্ছি।
আমরা এই শরতে একটি নতুন
ধ্বনিতত্ব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করব
যা আমাদের সকল শিক্ষার্থীদের
আর ও ভাল পাঠক হতে সহায়তা
করবে।
আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের
ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে
আছি!
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ইংরেজি ভাষার ক�োর্সগুল�ো এ বছর
সম্প্রসারিত হয়েছে
লিখেছেন মিরজানা মার�োস
ইংরেজি শিক্ষার্থী বিভাগ (ELD)
ইংরেজি শিক্ষার্থী বিভাগ এর
নেতৃ স্থানীয়দের একজন হিসেবে
আমাদের বৈচিত্র্যময় হ্যামট্রামক
কমিউনিটিকে সেবা দিতে পারা
আমার জন্য সম্মানের বিষয়।
এই বছরটি নিঃসন্দেহে একটি
চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল, কিন্তু আমরা
ও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছি।
ইংরেজি
শিক্ষার্থীদের
শিক্ষার
ক্ষেত্রে সবার সেরা গবেষণাকৃ ত
অনুশীলনগুল�ো যথাস্থানে রয়েছে
নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা
একটি পরিবর্তন আনছি, শিক্ষার্থী,
বাবা-মা, শিক্ষক, এবং কমিউনিটির
সেবা করছি।
শিক্ষার্থীদের
অর্জন
এবং
ব্যক্তিগতকৃ ত শিখনের প্রতি তাদের
প্রবেশাধিকার সম্পর্কে আমাদের
হ�োল-চাইল্ড পচ্ছতি কাজে লাগান�ো
নিত্যদিনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের
মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, যেমন

EL-দের শনাক্তকরণ ও স্থানান্তরের
প্রক্রিয়াসমূহ প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন ও
মূল্যায়ন করা, ভূ তপূর্ব ইংরেজি
ভাষা (FEL) এর তদারকি, EL
গ্রুপগুল�োকে নিয়ে কর্মীদের বিকাশের
যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন,
নবীনদের লার্নিং ল্যাবের EL
শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ নির্দেশনার
পরিকল্পনা ও বন্টন, ইয়ুথ ভয়েস
কমিটিতে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে
শিক্ষার্থীদের নেতৃ ত্বকে উৎসাহ প্রদান
এবং সহজতর করা, ইত্যাদি।
আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এমন
শ্রেণিতে স্থাপন করা হচ্ছে যেগুল�ো
তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে
এবং আমাদের EL-দের ডিস্ট্রিক্টের
সব ক�োর্স ও প্রোগ্রামে সমান
প্রবেশাধিকার রয়েছে এটি নিশ্চিত
করার জন্য আমাদের বিভাগ কঠ�োর
পরিশ্রম করে যাচ্ছে।
আমাদের ইংরেজি শিক্ষার্থীদের
গবেষণা-ভিত্তিক প্রোগ্রাম এবং
নির্দেশনামূলক উপকরণ যেমন

দ্বিভাষিক পাঠ্য বই, কাল্পনিক
শিক্ষা কর্মসূচী, অনলাইন পাঠ্যক্রম,
স্বরবিজ্ঞান কর্মসূচীতে প�ৌছান�ো,
মিডল ও হাই স্কু লের জন্য ন্যাশনাল
জিওগ্রাফিক এজ এন্ড ইনসাইড
প্রোগ্রাম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের কিট,
পিত-মাতার শ্রেণির কর্মপাঠ্য,
আকর্ষণীয় পঠনের উপকরণ ও
সাপ্লাই সহ নবীনদের ব্যাকপ্যাক,
ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা প্রদানের
উদ্দেশ্যে বাজেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করছি।
ইংরেজি শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের
সব পরিষেবা এই মহামারীর সময়ে
সম্প্রসারিত হয়েছে যা আমাদেরকে
আগের যেক�োন�ো সময়ের চেয়ে
অধিক দৃঢ় ও শক্তিশালী করেছে,
সাংস্কৃতিক সচেতনতার প্রসার
ঘটান�ো এবং সংস্কৃতিগতভাবে য�োগ্য
অংশীদারিত্ব গড়ে ত�োলার মাধ্যমে
আর�ো বেশি বেড়ে উঠা এবং সমগ্র
কমিউনিটির কাছে প�ৌঁছে যাওয়ার
সুস্পষ্ট লক্ষ্য প্রদান করেছে।

আর্লি চাইল্ডহুড ইলিমেন্টারী স্কু ল:
সুয�োগ, সম্প্রদায় এবং ঐক্য
লিখেছেন ভিকি স্মিথ
অধক্ষ্য, আর্লি চাইল্ডহুড ইলিমেন্টারী
আর্লি চাইল্ডহুড ইলিমেন্টারী
স্কু ল (ইসিই) এ সুয�োগ, সম্প্রদায়
এবং, ঐক্য গভীরভাবে যুক্ত। এই
একাডেমিক বছর, ২০২০-২১,
অবশ্যই চ্যালেঞ্জের একটি বছর ছিল
এবং এখনও, এটি একটি অসাধারণ
বছরও ছিল, মূলত হ্যামট্রাম্ক এবং
ই সি ই কমিউনিটির জন্যে যেখানে
পরিবার, কর্মচারী সদস্য এবং
সবচেয়ে গুরত্বু পূর্ণভাবে আমাদের
শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ই সি ই এ, আমরা বিশ্বাস করি
যে আমরা একটি পরিবার এবং
‘’ইসিই হল গন্তব্যস্থল!”
যদিও পৃথিবী মহামারীর মধ্যে
আছে, ইসিই এটি বিকাশের এবং
কীভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে
সাফল্য অর্জন করতে হয় তা শিখার
সুয�োগ হিসেবে ব্যবহার করেছে।
শিক্ষক এবং কর্মীরা কীভাবে
একাধিক অনলাইন প্রোগ্রাম এবং
সংস্থানগুলির ভার্চুয়াল ব্যবহার
করতে হয় তা শিখেছে। ভারসাম্য
ব�োধ বজায় রাখার চেষ্টা করার
সময় শিক্ষার্থীরা এবং তাদের
অভিভাবকরা দ্রুত এই “নতুন
সাধারণ” নিয়মের সাথে খাপ খাইয়ে
নিয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষার
সাথে অধিকতরভাবে জড়িত হয়ে
পড়েছে।
কীভাবে জাগ্রত হতে হবে আমরা
সবাই তা শিখেছি, যেহেতু অসুস্থতা,
চাকরি হ্রাস, আর্থিক অসুবিধাগুলি
সহ্য করার পরেও আমরা যখন
বাচ্চাদের জন্য স্বাভাবিকতা ব�োধ
বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলাম তখন
বাড়িতে বসে পড়াতে ও শেখার
বিষয়টি তেমন জাগ্রত করেছিলাম,
এবং আমরা যেখানে বসবাস করি
ক্রমাগত বিকশিত বিশ্বের সাথে খাপ
খাইয়ে নিয়েছি।
তবুও এ বছর, শিক্ষার্থীরা বিশেষ
করে প্রযুক্তি, ক�ৌতূ হল, সৃজনশীলতা,
সমাল�োচনা চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা
সমাধানের ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর
দক্ষতা শিখার সুয�োগ পেয়েছে।
এই বছরটিতে সবাইকে একবিংশ
শতাব্দীতে আনার নিখুঁত সুয�োগ
ছিল! ECE (ইসিই) -তে, আমরা
এটি করতে পেরছি! আমরা বেশ
“গুগলি” হয়েছি এবং আই-রেডি
এর জন্য “প্রস্তুত” হয়েছি, এবং
আমরা জানতে পেরেছি যে সী স
খেলার মাঠের এক টু করা সরঞ্জামের
চাইতে বেশি কিছু! বরং, ইসিই-তে,
স্থিতিস্থাপকতা এবং অধ্যবসায়ের

সাথে এবং সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থীদের
সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা
এই সুয�োগটি গ্রহন করেছি, আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার
হারান�ো বছরের অভিজ্ঞতা দিতে
অস্বীকার করেছি।
অধিকন্তু, আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর
শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে আমাদের
কিন্ডারগার্টেনের সকলের জন্য
শিক্ষার ল্যাব স্থাপন এবং প্রদান
করেছি। ইসিই এর লার্নিং ল্যাবগুলি
ব্যক্তিগতভাবে, উচ্চ আকর্ষক,
হ্যান্ড-অন কার্যক্রমগুলি অফার
করেছে যা শিক্ষার্থীদের পড়াশ�োনা
এবং সাফল্যকে পুনরায় শক্তিশালী
করে।
কিছু প্রাক স্কু ল বন্ধ করার
পরিবর্তে, আমাদের উৎসর্গীকৃ ত
প্রাক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং
প্যারাপ্রফেশনালরা অভিভাবকদের
সাথে আমাদের কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের
আকর্ষক ভার্চুয়াল নির্দেশনা দিয়েছেন,
যাতে তারা বাচ্চাদের অংশগ্রহণের
জন্য উৎসাহিত করে।
কি দুর্দান্ত সুয�োগ!
অধিকন্তু,
এই
সাফল্যটি
কমিউনিটির একটি ব�োধের মাধ্যমে
অর্জিত হয়েছে, যা অবশ্যই এই
অনিশ্চয়তার সময়ে নিরাপদ
আশ্রয়স্থল ছিল।
দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ইসিই-তে একটি
উল্লেখয�োগ্য প্রভাব ফেলেছে। এটি
অবশ্যই আমাদের পারিবারগুল�োর
ঘটনা ছিল, যেহেতু শিক্ষকরা
“গ্র্যান্ড-স্টুডেন্টস” দেরকে স্বাগত
জানিয়েছিলেন। ‘’
কর্মীরা ইসিই ছেড়ে যায় না, বরং
স্কু ল ভবনে থেকে, পরিবারগুল�োর
সাথে সম্পর্ক তৈরি এবং বজায়
রাখে। প্রেমময় এবং বিবেচ্য
কর্মী সদস্য ও অনুগত, যত্নশীল
অভিভাবক যারা তাদের সন্তানের
জন্য সেরাটা চান এদের কারণে
শিশুদের প্রজন্ম ECE (ইসিই) তে উপস্থিত থাকে।
মহামারী এবং এটিতে যা কিছু
রয়েছে তা সত্ত্বেও, ECE (ইসিই)
জুম, গুগল মিট, ক্লাস ড�োজ�ো এবং
কাবস কানেক্টের মাধ্যমে অনলাইনে
এই সম্পর্ক গুলি বজায় রেখে চলেছে
(নিউজলেটার।)
ভার্চুয়াল ওপেন হাউস, ভার্চুয়াল
অভিভাবক-শিক্ষক
সম্মেলন,
ভার্চুয়াল অফিস টাইম এবংএ সি ই
(একাডেমিক সেন্টার ফর এক্সিলেন্স)
এর মাধ্যমে য�োগায�োগ করে ECE
(ইসিই) কমিউনিটি উন্নতি লাভ
করেছে, যা সকল শিক্ষার্থীদের

সহায়তা করার জন্য আমাদের
বিস্ময়কর প্যারাপ্রফেশনালদের দ্বারা
সম্পাদিত হয়েছে।
একটি অনলাইন সংগীতানুষ্ঠান,
আমাদের মার্চ রিডিং হাট প্যারেড,
ভার্চুয়াল অ্যাসেম্বলিসমুহ এবং
আমাদের কমিউনিটিকে টিকিয়ে
রাখার জন্য কী প্রয়োজন তা নিশ্চিত
করার জন্য উপকরণ, ল্যাপটপ এবং
খাবার বিতরণের মাধ্যমে বিশেষ
ইভেন্টগুলি ECE (ইসিই) কে
শক্তিশালী করে তুলেছে।
এই বছর ECE এ সবচেয়ে
বড় ফল হচ্ছে একতা, “সম্পূর্ণ”
সন্তানের দিকে মন�োনিবেশ করার
জন্য আমাদের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা
আমাদের একাত্মতা ও একতার
অনুভূতি।
আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে
জানতে এবং বিভিন্নতা, সাম্যতা এবং
অন্তর্ভুক্তি উদযাপনে নিরলসভাবে
কাজ করেছি। আমাদের অনেকগুলি
সমাবেশ রয়েছে যা ভার্চুয়াল ব্ল্যাক
হিস্ট্রি প্রোগ্রাম, অনলাইন ডাইভারসিটি
সার্কাস উপস্থাপনা এবং নৃত্যের
বৈচিত্র্য অনলাইন উপস্থাপনার মত�ো
বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করে।
কর্মী
সদস্যরা
সাংস্কৃতিক
প্রতিক্রিয়া স্বীকার করেছে, এবং
এগার�ো জন কর্মী স্বেচ্ছায় তাদের
নিজস্ব সময়ে আর্লি চাইল্ডহুড
সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া প্রশিক্ষণে অংশ
নিয়েছিলেন। অধিকন্তু, আমরা
প্রত্যেকেই অনন্য এটি উদযাপন
এবং জানতে ECE প্রতিটি শিক্ষকের
জন্য কমপক্ষে ত্রিশটি বহুসংস্কৃতির
বই কিনেছে, আমরা বিশ্বকে
আরও উন্নত ও আরও অন্তর্ভুক্ত
করার জায়গা হিসেবে তৈরি করতে
সহয�োগীতার সাথে কাজ করতে
ঐক্যবদ্ধ আছি।
ECE (ইসিই) শিক্ষার্থীদের
সমাল�োচনামূলকভাবে চিন্তাভাবনা
করতে, কার্যকরভাবে য�োগায�োগ
করতে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে
সম্মান করতে, অন্তর্ভুক্তিতে পরিণত
করার পক্ষে এবং সমর্থন অব্যাহত
রাখতে এবং সুয�োগ, সম্প্রদায় এবং
ঐক্যের প্রতি আমাদের আল�োকপাত
অব্যাহত রেখে শিক্ষার্থীদের একটি
উত্পাদনশীল এবং অর্থবহ জীবনের
জন্য তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় প�ৌঁছাতে
সহায়তা করার জন্য একত্রে এবং
সৃজনশীলতার সাথে কাজ করে
যাচ্ছে!
সত্যিই, ECE (ইসিই) ই
গন্তব্যস্থল!

