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FRD PHARMACY
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(313) 871-1115
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www.sav-mor.com

DRUG STORES

“Your Pharmacy Experts”
Additional Savings on

OVER 5000
Brand and Generic

Medications

$400
GENERICS
30-DAY SUPPLY*

$999
GENERICS
90-DAY SUPPLY*

Over 500 drugs available. 
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Manage Your Meds Anywhere with
the FRD Pharmacy MOBILE APP

TALK TO A DOCTOR
anytime, anywhere.

Introducing

My T Health Plus
Unlimited calls to a doctor,

for you and your family.
$1499

/mo.
www.MTHealthplus.com

Quick Hits

We Repair & Install
• Furnaces • Boilers
• Air Conditioners

HEATING &
COOLING

Family owned & Operated Since 1964
11653 Jos. Campau

313-892-2122

Licensed & 
Insured
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www.HeaneyPlumbing.com
Proudly Serving Hamtramck 

Since 1965.
• Licensed & Insured

• Residential & Commercial

Service • Installation • Repairs

Chicken

& Waffles

$699

Burger,

Fries & Beer

$699
HOURS:

Open Monday-Saturday 
6am-4pm

Closed Sunday

We Cater! Gift Certificates

3020 Caniff, Hamtramck, MI 48212 • (313) 874-2100

The COVID-19 pan-
demic has caused hard-
ships for many metro
area households – in-
cluding Hamtramck.

A number of folks here
have been relying on
food giveaways. The
good folks at Gleaners
was one of the first out-
side agencies to step up
and address that need.

Gleaners Community
Food Bank and  Wein-
gartz  have now part-
nered for the
11th annual Mow Down
Hunger campaign, which
runs to Oct. 6. 

Weingartz, a Michigan-
based and family-owned
retailer of outdoor power
equipment, will match
donations dollar-for-dol-
lar up to one million
meals. With the  Wein-
gartz match, each dollar
donated to Gleaners pro-
vides six nutritious
meals to hungry children
in Southeast Michigan.

Funds raised through
the Mow Down Hunger
campaign will benefit
Gleaners’ programs that
fight child hunger. Glean-
ers is working with
school districts to em-
ploy a variety of distribu-
tion models to meet
their unique needs to
provide the nutritious
food kids and their fami-
lies deserve.

Those interested in do-
nating to the Mow Down
Hunger campaign can:

•Go online to: www.Mow-
DownHunger.org

• Call: 855-315-FOOD
Continued on page 2

By Alan Madlane
St. Lad’s is a young lad

no more.
The iconic Hamtramck

Catholic church is about
to celebrate its 100th an-
niversary this month, on
Saturday, Sept. 26, at 4
p.m.

Leading the mass will
be the Reverend Donald
F. Hanchon, Bishop of De-
troit.

On September 25,
1920, Detroit Bishop
Michael Gallagher as-

signed another reverend,
Boleslaus Gdaniec, with
the creation of a new
parish to take some of
the burden off of St. Flo-
rian.

That new parish was
designated as “St. Ladis-
laus” the following June
1, and its first mass was
held at the old Eckerts
Hall on Jos. Campau.

Over 100 years ago,
the Township of Ham-
tramck was huge, bigger
than Detroit at that time

in fact, with borders that
encompassed the areas
now known as the
(Grosse) Pointes; it was
basically most of the
east side.

So it made sense to
have a second parish to
handle the population.

Enter Fr. Gdaniec, and
St. Ladislaus.

The church held its first
baptism, oversaw its first
marriage ceremony, and
presided over its first
tragic funeral, for an in-

fant who had died, all in
1921. It also opened its
own elementary school in
the Eckerts Hall building
that fall, with some 300
students overseen by
three nuns who’d come
in from Sylvania, Ohio,
and one layperson
teacher.

A building for St. Lad’s
was begun the following
year, but Fr. Gdaniec left
his post and was re-
placed by the Rev. An-

St. Ladislaus Parish is about to celebrate its centennial

By Charles Sercombe
This week is part 2 of

our email conversation
with Hamtramck Public
School District Superin-
tendent Jaleelah Ahmed
concerning the new
school year during these
trying coronavirus pan-
demic times.

Review: What can the
district offer parents
who find their students
are having a hard time
focusing on their les-
sons at home? What if
parents can’t balance
their work and student
staying home to learn
remote? What assis-
tance is available to
them?

S u p e r i n t e n d e n t
Ahmed:  I understand
the struggles of a work-
ing parent with three of
my own children learning
virtually.   They are in
three different schools
which makes things even
more complicated.  

It is important to un-
derstand the expecta-
tions from the schools,
discuss a plan with the
children, designate
space for learning, cre-
ate norms, and most im-
portantly reach out to the
classroom teacher, tech-

Schools Supt.
talks about
school year        

Jaleelah Ahmed
Continued on page 2

Pick-ups  & Delivery 
Available

Curbside Service

We would like to thank 
our customers for their 

loyalty and support.
—Management

BANQUET HALL and CATERING
2934 Yemans • Hamtramck • 313-873-8432

www.polonia-restaurant.net Find Us on Facebook! UNIQUE POLISH BEERS

Beer, 
Wine and 

Spirits

NEW TO THE MENU:
• Jalapeno Pierogi

• Cheeseburger Pierogi

• Zapiekanki 
(Polish Pizza)

• Czarnina
Authentic Duck Soup

Continued on page 2
Continued on page 2
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Hamtramck 

Public 
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Congratulations Class of 2021

Ramsey Hussain
Trustee

লিখেখেন জলিিাহ আহখেদ

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুি এর 

সকুপালরখটেখডেটে (অধ্ক্ষ)

২০২০-২১ লিক্ষাবর্ষটি 

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুিসেকুহ 

এর ইলিহাখসর িকু িনায় আিাদা 

লেি না, িখব অন্ান্ বাখরর 

েখিা যেন আোখদর কলেউলনটি 

চ্াখিখজের েকুখোেকুলে হখয়খে, আেরা 

আোখদর সােখন থাকা সেস্াগকুলি 

কাটিখয় উঠখি একসাখথ কাজ 

কখরলে। 

েহাোরীটি যেন পকুখরা বের 

জকুখ়েই আোখদর ববলিরভাগ 

লিক্ষাথথীখক বাসায় বথখক লিেখি 

বাধ্ কখরখে, আেরা লবভাগ 

জকুখ়ে বিোর বক্ষখরে প্রচকুর উৎসাহ 

বদখেলে। 

আোখদর লিক্ষাথথী, পলরবার, 

লিক্ষক এবং কে্ষচারীখদর চিোন 

উৎসগ্ষ এবং আখবগ ো়ো এটি 

সম্ভব হি না।

জকুিাই োখস লিক্ষাবখর্ষর জন্ 

প্রস্তুলির প্রথে েকুহূি্ষ  বথখক, 

আোখদর সােখনর বাঁধাগকুলি প্রস্তুি 

করার জন্ স্কু ি কলেউলনটি 

প্রলিশ্রুলি লনখয়লেি। 

 প্রলিটি লিক্ষাথথীর বাল়ে বথখক 

বিোর জন্ প্রখয়াজনীয় প্রযকুলতি লেি 

এবং িাখদর উন্নলিখি সহায়িা 

করার জন্ পরােি্ষদািাখদর বথখক 

হ্ােট্ােক 
পাবলিক স্কুিগকুলিখি 
চ্াখিখজের উত্ান

আপনল দখেিখ পারখন, এই 

সপ্িাহখর রলভলউ সংে্যাটলিখ 

হ্যােট্রােক পাবিলক স্ককুি বলভাগ 

সে্পর্কখ নলবন্ধগকুিল রয়খেখ।

বলগি বেরগকুিলিখ বখি কয়খকটল 

এইচ পল এস প্রিাসক এবং 

অধ্যক্রগণ িাদখর অভলজ্ঞিা 

সে্পর্কখ িলেখেলিখন।

 এই বলগি বেরটল এক 

কথায় সংক্রখপখ বিা যখিখ পারখ: 

চ্যািখঞ্জলং।

স্পর্টিই, কোভলড দকুর্যোগ 

আোদখর সকিকখ প্রভাবলি 

করখেখ। িলক্রার্থীদখর জন্য, এর 

অর্থ ভার্চকুয়ািল - বাড়লিখ িাদখর 

পাঠগকুিল িখোনো।

HPS কর্েী এবং িলক্রার্থী 

উভয়দখরকখ এটলিখ অভ্যস্ি করা 

একটল ব্যাপক কঠলন কাজ েলি।

যদল ও িলক্রা প্রদানখর এই 

পদ্ধিলটল আদর্ি নয় – কোন 

কলেকুই স্ব-িরীরখ িলক্রার পরলপূরক 

নয় –এটল িলক্রার্থীদখর প্রযকুক্িল 

সে্পর্কখ আরও িলেিখ সাের্থ্য 

করখ িকুিখেলি।

এেনকল িলক্রকদখর ও ব্যাপক 

সেন্বয় করিখ হয়খেলি।

ধন্যবাদক্রেখ, ডলস্ট্রলক্ট 

উপিক্র্যটল উি্থলি করখেলি।

কীভাবখ আোদখর স্ককুি বলভাগ 

সাফি্যখর সাথখ এই অবলি্বাস্য 

চ্যািখঞ্জখর েকুেোেকুেল হয়খেলি িা 

পড়খ আপনল উপভোগ করবখন বিখ 

আেরা আিাবাদী।

এইচ পল এস বলভাগ
আিোচনার বলরয়বস্ি
এর চ্যািখঞ্জগকুিল   

 

লিখেখেন বিলর এ িাইখনে

অথ্ষ পলরচািক 

সাধারণ িহলবি হখিা লডল্রিখটের 

কায্ষ পলরচািনার িহলবি। 

লনি্লদখনর কায্ষক্রে পলরচািনার 

জন্ ব্বহূি সকি অথ্ষ এোন 

বথখকই বনয়া হয়। 

এই কায্ষক্রেগকুখিার েখধ্ রখয়খে 

৪০০ জখনর ববলি কেথীর ববিন 

বদয়া, লিক্ষকখদর ও কেথীখদর 

প্রলিক্ষণ প্রদান করা, সাপ্াই, 

উপকরণ, আসবাবপরে ও সরজোে 

ক্রয় করা, ইউটিলিটি, এবং 

আোখদর ভবনগকুখিার বেরােি ও 

রক্ষণাখবক্ষণ। 

লডল্রিখটের অগ্ালধকারগকুখিা 

পূরণ করা হখছে লনলচিি করখি 

আেরা ব্বস্াপনা লবভাগ এবং 

স্কুি ববাখড্ষ র েখধ্ সহখযালগিার 

লভলতিখি কাজ কলর। আোখদর 

িলতিিািী আলথ্ষক ব্বস্াপনার 

কারখণ আোখদর সাধারণ িহলবখি 

ববি ভাখিা পলরোখণ বা়েলি অথ্ষ 

রখয়খে। প্রলি বের একটি স্বিন্ত্র 

অলডটিং ফাে্ষ লডল্রিখটের আলথ্ষক 

অবস্া লনরীক্ষণ কখর থাখক। 

আেরা জানাখি বপখর আনলদিি 

বয আেরা আখরা একবার অলডটিং 

ফাে্ষ ইখয়ও এডে ইখয়ও এর 

কাে বথখক অপলরবলি্ষি েিােি 

বপখয়লে। এটি আোখদর আলথ্ষক 

অবস্া ও অভ্ন্তরীণ লনয়ন্ত্রখণর 

সম্ভাব্ সখব্ষাচ্চ বরটিং। 

আেরা লিক্ষাথথী ও লিক্ষকখদর 

সহায়িা করার উপখর আোখদর 

লডল্রিখটের আলথ্ষক অবস্া এেন 
আখরা চেৎকার পয্ষাখয় রখয়খে   
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োদ্ লবিরখণ - সংকটপূণ্ষ সহায়িা 

পলরখরবালদখি প্রখবিালধকার লেি 

িা আোখদর লনলচিি করখি 

হখয়লেি।

সবগকুলি বাধা থাকা সখ্বেও, 

আেরা বদখেলে Hamtramck 

(হ্ােট্ােক) কলেউলনটি 

আোখদর দারকুন সব লিক্ষকখদর 

সহ, আোখদর স্কু ি পলরবাখরর 

নেনীয়িা, সজৃনিীিিা এবং 

সহখযালগিার জন্ ধন্বাদ জানায়, 

যারা একাখডলেক, সাোলজক এবং 

োনলসক লবকািখক সেদৃ্ধ এবং 

অনন্ পাঠ সরবরাহ কখরখেন। 

এই সাফখি্র জন্ আোখদর 

সব লবভাখগ কখঠার পলরশ্রে 

এবং প্রলিশ্রুলিবদ্ধিার প্রখয়াজন 

হখয়খে, এবং আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

সহায়িার জন্ যা করা হখয়খে 

িার জন্ আলে অি্ন্ত কৃিজ্ঞ।

  আোখদর হাই স্কু খির 

লসলনয়ররা যেন হ্ােট্ােক 

পাবলিক স্কুি স্ািখকাতির গ্হখণর 

জন্ এবং িাখদর লিক্ষাগি যারো 

সমূ্ণ্ষ করার জন্ প্রস্তলি বনয়, 

স্কু ি বের জকুখ়ে বফাকাস থাকার 

জন্ িাখদর অলভনদিন জানাখনা 

উলচি। 

যলদ ও এটি ১৩ বেখরর লিক্ষার 

সোলতি, এটি লবলভন্নভাখব আোখদর 

স্ািখকাতিরখদর জন্ একটি সচূনা, 

বযখহিকু  িারা িাখদর জীবখনর 

পরবিথী উখতিজনাপূণ্ষ অধ্ায় িকুরকু 

কখর। 

২০২১ এর ক্াসটি কী সম্াদন 

করখব িা আেরা বদোর প্রি্ািায় 

রখয়লে, এবং আিা কলর িারা 

আগােী বেরগকুলিখি হ্ােট্ােক 

স্কুি কলেউলনটির একটি অংি হখয় 

থাকখব।

  লিক্ষাবখর্ষর সোলতির 

সাখথ, আেরা সােখন যা আখে 

িার লদখক নজর রালে এবং 

আোখদর ভবনগকুলিখি লিিকুখদর 

লফখর আসার জন্ অধীর আগ্খহ 

অখপক্ষা কলর। বসখটেম্বখর স্ব-

িরীখর লিক্ষায় লফখর আসার 

জন্ ইলিেখধ্ প্রস্তুলি িকুরকু হখয় 

লগখয়খে, এবং আেরা আোখদর 

হিওখয় এবং বশ্রলণকখক্ষ, পািাপালি 

আোখদর বেিার োখঠ লিক্ষাথথীখদর 

সাখথ আনদি ভাগাভালগ করখি 

েকুলেখয় আলে। 

এই প্রস্তুলিগকুলির েখধ্ রখয়খে 

আোখদর স্কু িগকুলির অবকাঠাখোগি 

উন্নলি – ইএসএসইআর িহলবখির 

োধ্খে লবভাগটির প্রালতি লনধ্ষালরি 

হখয়খে - এবং আোখদর 

লিক্ষাথথীখদর েখধ্ সেিা আনখি 

সহায়িা করার জন্ কন্াটে 

লবল্ডংখয়র সংখযাজন রখয়খে। 

এই লবল্ডংটি আোখদর 

লবভাগটির ভলবর্খির জন্ নিকু ন 

প্রি্ািার ববাধ এবং আোখদর 

লিক্ষাথথীখদর সফি হওয়ার জন্ 

প্রখয়াজনীয় সকি সরজোে বযাগান 

বদয়ার অন্ আখরকটি পদখক্ষপ 

লনখয় আখস। 

  আসন্ন সতিাহগকুলিখি 

আেরা ২০২১-২২ লিক্ষাবখর্ষর 

হ্ােট্ামক পাবলিক স্কুিগকুলির 

পলরকল্পনা সম্খক্ষ  আরও িথ্ 

ভাগ করব, পািাপালি ২০২১-২২ 

স্কু ি বের িকুরকুর আখগই অলিলরতি 

সহায়িার প্রখয়াজন এেন লিিকুখদর 

গ্ীখমে বিোর সকুখযাগগকুলি সম্খক্ষ  

লবস্তালরি িথ্ লদব। 

আেরা এই বের চ্াখিজেগকুলির 

েধ্ লদখয় বনলভখগট করার 

প্রলক্রয়াখি অখনক লকেকু লিখেলে, 

িখব একটি ব্াপার আখে যা 

সবসেয় জানা আখে – বয একা 

করার বচখয় একখরে কাজ করার 

সেয় আেরা ববিী িলতিিািী। 

আসন্ন স্কুি বেখর আোখদর 

লিক্ষাথথীখদর জন্ সীোহীন সকুখযাগ 

রখয়খে -- আেরা আিা কলর 

h t t p ://www.hamt ramck-
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লিখেখেন লেখিি ইম্বকুনন 

োনব সম্দ পলরচািক 

লবগি বেরগকুলিখি োনব সম্দ 

পলরচািক লহখসখব এইচলপএস 

কলেউলনটিখক সাভ্ষ  করা একটি 

দারকুণ বপিাদার অলভজ্ঞিা হখয়খে। 

যেন আেরা সকি লিক্ষাথথীর 

জন্ অব্াহি লিক্ষার লবরয়টি 

লনলচিি করখি লনরাপদ উপায়গকুলি 

বোখজ ববর করার জন্ একখরে 

কাজ কখরলে, আোখদর কেথীখদর 

কাজ প্রোণ কখরখে বয আোখদর 

লডল্রিটে (এিাকা বা লবভাগ) 

বেখট্া-বডট্খয়ট অঞ্চিগকুলি জকুখ়ে 

উদ্াবনী লিক্ষােিূক অনকুিীিখনর 

অগ্দিূ লহখসখব বকন পলরলচি। 

সাংসৃ্লিক ঐলিহ্ এবং গব্ষখক 

জল়েখয়, হ্ােট্ামক পাবলিক 

স্কুিগকুলিখক আোখদর পলরবাখরর 

জন্ একটি গন্তব্ লবভাগ কখর 

বিাখিখে। 

েহাোরী চিাকািীন, আোখদর 

লিক্ষাথথীরা বযোখন লেি িাখদর 

সাখথ সাক্ষাৎ করখি আোখদর 

পলরবারগকুলি আোখদর লিক্ষক এবং 

অন্ান্ কেথী সদস্খদর সাখথ 

সহখযাগীিা অব্াহি বরখেখে। 

লিক্ষাথথীখদর েখনাখযাগ বলৃদ্ধ 

করখি, লিেনখক সব্ষালধক করখি 

এবং উপখদিেিূক লিক্ষাদানখক 

বফাকাস করখি ভাচকু্ষ য়াি লিেন 

আোখদর কেথীখদর  লবলভন্ন প্রযকুলতি 

এবং প্্াটফে্ষগকুলি সম্খক্ষ  িাখদর 

লনজস্ব উপিলধি বলৃদ্ধ এবং প্রসালরি 

করার জন্ নিকু ন সকুখযাগ তিলর 

কখরখে। 

যলদও আোর লনজস্ব 

পালরবালরক ইলিহাস হ্ােট্ামক 

কলেউলনটির গভীর েখূি রখয়খে, 

িবকুও লপিাোিার জল়েি থাকা 

এবং লবশ্াস যা উপাজ্ষ খনর জন্ 

আোখদর স্কু ি কলেউলনটি প্রলিলদন 

কাজ কখর চখিখে িার জন্ আলে 

সম্ালনি হখয় চখিলে। 

লিক্ষাথথীখদর সাখথ নিকু ন উপাখয় 

সংযকুতি হওয়ার জন্ এই কঠিন 

বেরটিখি আোখদর লিক্ষকখদর 

আখ্াৎসগ্ষ প্রলিটি েকুহকুি্ষ  গকুরকুত্বপূন্ষ 

করার জন্ লিক্ষালবদখদর অঙ্ীকার 

পকুনরায় লনলচিি কখর। 

আোখদর ভবন প্রিাসকরা 

আোখদর কেথীখদর সকি সদখস্র 

উচ্চ স্তখরর কাজ -কে্ষ সেথ্ষন 

কখরখেন, স্কু ি-বাল়ে সংখযাখগর 

প্রলিশ্রুলি নিকু ন ভাখব প্রলিষ্া 

কখরখেন যা একটি ইলিবাচক 

পলরখবি সলৃটি কখরখে বযোখন 

সকি লিক্ষাথথী এবং কেথীরা সেদৃ্ধ 

হখি পাখর। 

ইলিেখধ্ একটি েকুব িলতিিািী, 

অি্ন্ত সহখযাগী বনিৃখত্বর দখির 

সদস্ লহসাখব, এই বের সব্ষালধক 

িক্ষ্োরো হখব বকৌিিগি 

পলরকল্পনা সেথ্ষনখক বকন্দ্র কখর 

আোখদর বফাকাস করা। 

দকুটি লবরয়বসস্ত রখয়খে যা 

আোখদর কাজখক চালিি করখব: 

• ইলিেখধ্ লবদ্োন 

লসখটেে ও প্রলক্রয়াগকুলির েিূ্ায়ন 

করা এবং বযগকুখিার পলরবি্ষন বা 

লবকাি করা দরকার িা লনধ্ষারণ 

করা 

• বকান উপাখয় হ্ােট্ামক 

পাবলিক স্কুিগকুলির েখধ্ লসদ্ধান্ত 

গ্হণ, বাস্তবায়ন এবং পয্ষখবক্ষণ 

হখব িা লনধ্ষারণ করা 

অলধকির প্রখচটিা হখব উচ্চির 

স্তখরর লিক্ষকখদর কায্ষকালরিা 

তিলর এবং সেথ্ষনখক বকন্দ্র 

কখর, প্রি্লয়ি কেথী সদস্খদর 

জন্ আবাস পাইপিাইন স্াপখনর 

োধ্খে প্রাথথীখদর লনখয়াখগর জন্ 

আোখদর প্রখচটিা অব্াহি রাো, 

এবং বপিাদার কেথীখদর সাখথ 

সকি কেথীর বপিাদার লবকাি 

এবং বলৃদ্ধর সকুখযাগ বা়োখনার 

জন্ বপিাদার দখির সাখথ কাজ 

করা। 

োনবসম্দ লবভাগ লেলিগান 

লিক্ষা লবভাখগর সহখযালগিায় 

আোখদর লিক্ষক, প্রিাসক এবং 

প্ারা-প্রখফিনািখদর সকি োন 

পূরণ কখর িা লনলচিি করখি 

কাজ কখর। 

একটি সঙ্কটপূণ্ষ বেখর, লিক্ষক এবং 
কেথীরা লিক্ষাথথীখদর সাখথ বযাগাখযাগ 
অব্াহি বরখেখেন

লডল্রিখটের আলথ্ষক অবস্া এেন আখরা 
চেৎকার পয্ষাখয় রখয়খে Cont. from front page   
ব্য় লনলবটি কখরলে। একটি নিকু ন 

পঠন পাঠ্ক্রে ক্রয় করখি, 

আোখদর EL লিক্ষাথথীখদর সহায়িা 

করার জন্ EL কেথী এবং সরজোে 

ও বপ্রাগ্াে বলৃদ্ধ করখি আেরা 

সক্ষে হখয়লে। 

আেরা লডল্রিটেজকুখ়ে প্রযকুলতি 

উন্নি করা অব্াহি বরখেলে, এবং 

আোখদর ওয়ান টকু  ওয়ান লিক্ষাথথী/

লডভাইস অনকুপাি রখয়খে। বযখহিকু  

এবের COVID 19 এর কারখণ 

আেরা ভাচকু্ষ য়াি িালন্ষং বাস্তবায়ন 

কখরলে, িাই এটি লবখিরভাখব 

গকুরকুত্বপূণ্ষ হখয় বগখে। 

আেরা ভবনগকুখিার অসংে্ 

উন্নয়ন কখরলে, বযেন নিকু ন বেিার 

োঠ এবং পালক্ষ ং িট, নিকু ন োদ, 

নিকু ন বয়িার ইি্ালদ।

আখরা অখনক উন্নয়খনর প্রখয়াজন 

রখয়খে এবং আোখদর ভবনগকুখিাখক 

কেথী ও লিক্ষাথথীখদর জন্ আখরা 

ববলি লনরাপদ করার জন্ 

বভলটেলিিন উন্নি করখি বফডাখরি 

COVID রোন িহলবি ব্বহার 

করার পলরকল্পনা করলে। 

এ বের লডল্রিটে বকান্াটে ল্রিখট 

একটি নিকু ন ভবন ক্রয় করার 

বসাভাগ্ অজ্ষ ন কখরখে। আেরা 

সংস্াখরর জন্ লবস্তালরি লববরণগকুখিা 

চূ়োন্ত করার অখপক্ষা করলে এবং 

িীঘ্রই বসগকুখিা কলেউলনটির সাখথ 

বিয়ার করা হখব। 

লফন্ান্স লডপাট্ষ খেটে (অথ্ষ 

লবভাগ) এর কাজ হখিা স্কুি 

লডল্রিখটের লনখদ্ষিনা প্রদাখনর 

প্রখচটিায় সহায়িা করা যাখি 

িারা আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

সবখচখয় ভাখিাভাখব পলরচয্ষা করা 

এবং লিলক্ষি কখর বিািার জন্ 

িাখদর প্রখয়াজনীয় োনব সম্দ 

ও সাপ্াইগকুখিা সংগ্হ করখি সক্ষে 

হয়। 

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুিস 

এর ১০-বের বেয়াদী অথ্ষ 

পলরচািক লহখসখব আলে আোখদর 

লনখদ্ষিনােকুিক টিখের লনি্লদখনর 

লনখবলদি প্রখচটিা লনখয় অি্ন্ত 

গব্ষখবাধ কলর। িাখদরখক সাহায্ 

করার জন্ আোর ভূলেকাটকুকু 

পািন করখি বপখর আলে লনখজখক 

বসৌভাগ্বান েখন কলর। 

লিখেখেন ক্াখরাি পি 

পাঠ্ক্রে, লনখদ্ষিনা, ও েিূ্ায়ন 

গি দকুই বেখর হ্ােট্ােক পাবলিক 

স্কুি লডল্রিটে ও কলেউলনটির বসবা 

করা আনখদির লবরয় লেি। 

পাঠ্ক্রে, লনখদ্ষিনা, ও েিূ্ায়ন 

লবভাগ পাঠ্ক্রে বযন োনদণ্ড 

অনকুসরণ কখর, গখবরণা লভলতিক হয়, 

এবং উন্নলির জন্ ক্রোগি লববলি্ষি 

হখি থাখক িা লনলচিি করার জন্ 

লডল্রিটেজকুখ়ে সহখযালগিাপূণ্ষভাখব 

কাজ কখর থাখক। 

আেরা প্রি্ািাখক োল়েখয় যাওয়া 

এবং সকি লিক্ষাথথীর জন্ ন্ায্ 

প্রখবিালধকার সরবরাহ করাখক 

আোখদর ব্লতিগি িক্ষ্ বালনখয় 

লনখয়লে। 

২০২০ সাখির িরখি HPS একটি 

লিেন পলরকল্পনা প্রস্তুি কখরখে এবং 

আোখদর সবাইখক লনরাপখদ বরখে 

আোখদর লিক্ষাথথীখদর চালহদার সাখথ 

সবখচখয় ববলি োনানসই হখব এেন 

লিক্ষার পলরখবি গখ়ে িকু খিখে। 

গি নয় োখস লডল্রিটে বটেখটর 

লনখদ্ষিনাবিী পূরণ করার পািাপালি 

লিক্ষাথথীখদর প্রখয়াজন পূরখণর 

বক্ষখরে উন্নলি সাধন কখরখে। 

গি বেরজকুখ়ে লডল্রিখটের জন্ 

অখনকগকুখিা ঐলিহালসক েকুহূি্ষ  

অলিক্রান্ত হখয়খে, এবং আেরা 

েহাোরী চিাকািীন সেখয় আোখদর 

প্রখচটিায় সেথ্ষন বযাগাখনার জন্ 

আোখদর কলেউলনটিখক আেরা 

ধন্বাদ জানাই। 

এোখন HPS-বি আেরা 

ভলবর্খির কথা লচন্তা কখর থালক 

এবং একটি লিন-বের বেয়াদী 

বকৌিিগি পলরকল্পনার রপূখরো 

প্রস্তুি কখরলে। এই বকৌিিগি 

পলরকল্পনা কলেটিখি HPS কেথী, 

কলেউলনটির সদস্ এবং বাবা-

োখয়রা অন্তভকু্ষতি রখয়খেন। 

আেরা দি বেখরর িথ্ 

পয্ষাখিাচনা কখরলে, সাক্ষািকার 

লনখয়লে, এবং ভলবর্খির জন্ 

একটি নকিা গখ়ে বিািার িখক্ষ্ 

জলরখপর িথ্ সংগ্হ কখরলে। 

এই বকৌিিগি পলরকল্পনার উপর 

লভলতি কখর পাঠ্ক্রে, লনখদ্ষিনা, ও 

েিূ্ায়ন টিে ২০২১-২০২২ স্কুি 

বর্ষব্াপী লিনটি প্রধান উখদেি্ লনখয় 

কাজ করখব: 

১. বটকসই সাংসৃ্লিক দক্ষিার 

িক্ষ্ অজ্ষ খন সাংসৃ্লিক লদক বথখক 

প্রলিলক্রয়ািীি একটি লনলচিি ও 

বটকসই পাঠ্ক্রে প্রলিষ্া করা। 

২. সাংসৃ্লিক লদক বথখক 

প্রলিলক্রয়ািীি একটি িথ্ অলধগ্হণ 

ও লসদ্ধান্ত-গ্হখণর সংসৃ্লি প্রলিষ্া 

করা। 

৩. উচ্চ-োন, সাংসৃ্লিক 

লদক বথখক প্রলিলক্রয়ািীি লবরয়-

লভলতিক লনখদ্ষিনা প্রস্তুি করার জন্ 

লভিখনর সাখথ সংগলি রক্ষা লনলচিি 

করখি গঠনকৃি পাঠ্ক্রখের সকি 

উপকরণ লনরীক্ষা করা। 

গি বের এবং পরবিথী বেখর লিক্ষাথথীখদর 
লিক্ষা গ্হখণর চালহদা বেটাখনা

লিখেখেন লরচ ওয়াওলরনলস্ 

ভবন ও অঙ্ন লবরয়ক পলরচািক 

হ্াখিা হ্ােট্ােক! 

আখরা একটি স্কুিবর্ষ অলিক্রান্ত 

হখয় বগখে, এবং একটি লভন্ন স্কুি 

বখর্ষ এখসও েহাোরী চিাকািীন 

পকুখরা সেয়জকুখ়ে সকুলবধালদ ও প্রহরী 

লবভাগগকুলি ভবখনর রক্ষণাখবক্ষণ 

এবং পলরষ্ার-পলরছেন্নিার দালয়ত্ব 

পািখন সাইখট বথখকখে। 

এনভায়খরা লক্ন, আোখদর 

প্রহরী অংিীদার, লনষ্ার সাখথ 

সকি বহফাজি চালহদা বেটাখনার 

পািাপালি আোখদর লিক্ষাথথী, কেথী 

ও পলরবারগকুখিার জন্ আোখদর 

সকুলবধালদ ও অঙ্নগকুখিা লনরাপদ 

রােখি েহাোরীকািীন পলরষ্ার-

পলরছেন্নিা পদ্ধলি বাস্তবায়ন 

কখরখে। 

আলে সহ ৮ জন কেথী সদস্, 

একজন সলচব, একজন সহকারী 

পলরচািক লনখয় গঠিি রক্ষণাখবক্ষণ 

লবভাগ এই লবগি বেরজকুখ়ে অি্ন্ত 

ব্স্ত বথখকখে। 

আেরা িকুধকু আোখদর স্বাভালবক 

দালয়ত্বগকুখিা, বযেন বলহরাঙ্খনর 

রক্ষণাখবক্ষণ ও সাধারণ বেরােি, 

ইি্ালদই পািন কলরলন, বরং এই 

গি বেরটিখক আেরা অন্ান্ 

বহকু কাজ সম্াদখনর জন্ কাখজ 

িালগখয়লে বযগকুখিা আোখদর ভবনগকুখিা 

লিক্ষাথথী ও কেথীখদর লদখয় লনি্লদন 

পলরপূণ্ষ থাকা অবস্ায় করা অসম্ভব 

হখিা। 

এই অলিলরতি কাজগকুখিার েখধ্ 

রখয়খে বশ্রলণকখক্ষ সাোলজক দরূত্ব 

বজায় রাোর সকুলবধা লদখি লবিাি 

সংে্ক আসবাবপরে এক জায়গা বথখক 

অন্ জায়গায় সরাখনা, লডল্রিটেজকুখ়ে 

অসংে্ স্াখন রং িাগাখনা, বেখে/

লসলিং সংস্ার করা, লডলকনসন ইটে 

এলিখেটোলরখি একটি নিকুন বয়িার 

িাগাখনা এবং আখরা অন্ান্ অখনক 

উন্নয়ন। 

বির করার আখগ বিখি চাই, 

হ্ােট্ােখকর ৯৩০০ বকান্াটে 

এলভলনউখি অবলস্ি আোখদর নিকুন 

সম্লতি অলধগ্হখণর কথা ব�ারণা 

করখি বপখর আেরা গলব্ষি। 

এই বা়েলি জায়গা সখব্ষাচ্চভাখব 

কাখজ িাগাখনার জন্ আেরা 

“পাট্ষ নারস ইন আলক্ষ খটকচার” এর 

সাখথ লেখি একটি টিে লহখসখব কাজ 

কখর যাব। এই সম্খক্ষ  লবস্তালরি 

িথ্ এবং আোখদর পলরকল্পনা 

অদরূ ভলবর্খি বিয়ার করা হখব। 

আোখদর স্কু িখক একটি লনরাপদ 
পলরখবখি পলরণি করা   

িলেখেখন ব্রায়ান অ্যান্ডারসন 

ক্রীড়া পরলচািক 

২০২০-২০২১ স্ককুি বর্র েলি 

অি্যন্ি দকুর্দিাপূর্ণ একটল বের 

কলন্িকু হ্যােট্রােক কসেস এর 

ক্রীড়া কর্েসূচলর জন্য এটল 

দকুর্দান্ি অর্জনখর একটল বেরও 

েলি।

 একাধলকবার বলিে্ব, িাদখর 

েৌসকুে অনকুর্ঠলি হবখ কলনা সখ 

ব্যাপারখ প্রিলনলয়ি সন্দখহ, 

এবং স্বাস্থ্য ও নলরাপি্িার 

োিলরখ সদা পরলবর্িনিীি 

বলধলনলরখধ ও নীিলোিা সি্ি্বখও 

কসেসখর ক্রীড়াবলদরা িাদখর 

েৌসকুেগকুিোিখ প্রিলযোগলিা 

করখেখন এবং এই যাি্রায় অনখক 

কলেকু অর্জন করখেখন। 

এই িরি েৌসকুেখ েখিখদখর 

সকার টলে ৯-২ এ যখিখ 

সক্রে হয়খেখ। এটল একটল 

প্রিলযোগলিােূিক েখিায় স্টখট 

পাওয়ার হাউস, গ্রোস পয়খন্টল 

উি্িরকখ সরলয়খ দখওয়ার আগখ 

ডখট্রয়খট ওয়খস্টার্নখর বলরকুদ্ধখ 

ডলস্ট্রলক্টগকুিোর রোোঞ্চকর 

ওভারটাইে জয়খর অন্ির্ভকুক্ি 

েলি। কসেস’ সকার কর্েসূচীর 

ভবলর্যি উজ্জ্বি বিা চিখ 

যখোনখ োি্র দকুইজন সলনলয়র 

েখিোয়াড় রয়খেখন। 

েখয়খদখর ভিলবি দি জখিার 

রখকর্ড গড়খ েখিা িখর করিখ 

পখরখেখ এবং িীগখর িীর্র 

অর্ধাংিখর েধ্যখ থাকার পািাপািল 

একটানা ২য় বেরখর েিো জখ 

ভল প্রোগ্রােখর জন্য পর্যাপ্ি 

ক্রীড়াবলদও দিখ েলি। 

স্পর্টিই এই কর্েসূচলর 

উন্নিল �টখেখ। 

এই িীিখ েখয়খদখর বাস্কখটবি 

প্রোগ্রাে ২০১৫ সািখর পর 

থখকখ এর প্রথে জয় নলয়খ ৯-৫ 

এ েখিা িখর করখেখ। ২০২১-

২০২২ েৌসকুে উি্িখজনাপূর্ণ 

হওয়ার আভাস দলচ্েখ যখোনখ 

জকুনলয়ররাই বখিল। 

কসেস’ এর েখিখদখর বাস্কখটবি 

প্রোগ্রােও পলেলয়খ নখই, যখটল 

এর যাি্রা পথখ জািীয়ভাবখ 

র্যাংকখ থাকা রলভার রোউগ-

কখ দকুইবার পরাজলি করখ ২০০০ 

সািখর পরখ এর প্রথে িীগ 

চ্যাে্পলয়নিলপ জলিখ নলয়খেখ। এর 

ফিখ এটল স্টখট পোিখর িীর্র 

১০ এ প্রবখি করিখ পখরখেখ এবং 

কসেস একাধলক বার ব্যক্িলগি 

সে্োনখর স্বীকৃিল িাভ করখেখ। 

কোচ ফস্টার একটল চেৎকার 

কর্েসূচল গড়খ িকুিখেখন যা 

স্টখটজকুড়খ সর্বি্র স্বীকৃিল 

পাচ্েখ। 

এেনো পর্যন্ি কসেস এর 

বসন্িকািীন দিগকুিো িাদখর 

েৌসকুে িখর করখনল কলন্িকু আেরা 

ভবলর্যিখর ফিাফি দখোর জন্য 

উি্িখজনা নলয়খ অপখক্রা করেল। 

সবচখয়খ গকুরকুি্বপূর্ণ বলরয় 

হিো, আোদখর ক্রীড়াবলদ ও 

কোচরা েৌসকুেখ েখিিখ পারায় 

আেরা কৃিজ্ঞ এবং এই প্রিলকূি 

বেরখ নলরাপদ থাকার জন্য িাদখর 

প্রচখর্টা নলয়খ আেরা সি্যলই 

গর্ববোধ করল। 

ক্রীড়া কর্েসূচল স্বাস্থ্যকর 
ও উি্িখজনাপূর্ণই রয়খ গখেখ
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বজেস একজন আকর্ষণীয় 

লিক্ষাথথীর যথাযথ সংজ্ঞা, কারণ 

িার একাখডলেক কৃলিত্ব এবং 

বহকুেকুেী কায্ষক্রখের সাখথ জল়েি 

থাকার সংলেশ্রণটি এটি প্রদি্ষন 

কখর। 

লবভাগীয় জয় এবং োখক্ষ টিংখয় 

রাজ্ পয্ষাখয় প্রলিখযালগিা 

কখর লিলন হ্ােট্ােক DECA 

(লডইলসএ) অংখির সভাপলি 

লেখিন। 

বজেস একজন বপ্রাগ্াোর 

লহসাখব প্রথে বরাখবাটিক্স দখিও 

অংি লনখয়লেখিন, বজনাখরি 

বোটরখসর লিক্ষাথথী ইটোন্ষ 

লহসাখব এবং LEAP (এিইএলপ) 

পলরখবি কলেটিখি, বযোখন লিলন 

কলেউলনটি পলরষ্ার-পলরছেন্নিার 

উখদ্াখগ িাঁর সহকেথীখদর সাখথ 

কাজ কখরলেখিন। 

অসাোন্ ৪.১৭১ লজলপএ এবং 

একটি অসাধারণ ১৪৫০ স্াট 

বস্ার সহ স্ািক কখর, বজেস 

লেলিগান ইউলনভালস্ষটি, আন 

আব্ষর-এ ৪ বেখরর ফকু ি-রাইড 

বহইি স্িারলিখপ অংি বনখব।

বজেস কলম্উটার সাখয়ন্স এবং 

লবজখনখস ডাবি বেজর করার 

পলরকল্পনা কখরখে, এবং অ্াপি 

বা বটসিার এর জন্ কাজ করার 

স্বপ্ন বদখেন। 

গলব্ষি প্রথে প্রজখমের কখিজ োরে 

এবং প্রথে প্রজখমের আিখবলনয়ান-

আখেলরকান লহখসখব, বজেস িার 

সাফখি্র জন্ িার পলরবার, 

লিক্ষক এবং সেবয়সীখদর কৃলিত্ব 

বদন, এবং িার কখঠার পলরশ্রে 

এবং উখদ্াগ বনওয়ার সােথ্্ষ খক 

কৃলিত্ব বদন।

Salutatorian বসিকুখটালরয়ান বজেস 
জটকাজ কলম্উটার লবজ্ঞাখন 
বফাকাস করখবন

লিখেখেন বক্রইগ ড্ালনখয়িস

পলরচািক।  হ্ােট্ােক লবখনাদন 

লবভাগ। 

হ্ােট্ােক এর লবখনাদন লবভাগ 

সবখচখয় কে বয়সী লিিকু বথখক 

িকুরকু কখর সবখচখয় ব়ে বয়খসর 

লিিকু পয্ষন্ত পকুখরা পলরবাখরর জন্ 

লবলভন্ন েজাদার কায্ষক্রে অফার 

কখর। 

িকুধকুোরে বেিাধকুিা সম্লক্ষ ি 

কে্ষসচূী ো়ো ও আোখদর য়াখরা 

কে্ষসচূী আখে। আেরা বেিাধকুিা, 

অঙ্কন এবং লবখির অনকুষ্ানগকুলি 

অফার কলর এবং ২০২০-২০২১ 

বেরটি বযেন চ্াখিলজেং, বিেন 

দকুদ্ষ ান্ত লেি! আেরা আিাবাদী 

আপলন এবংআপনার লপ্রয়জন 

এটিখক লনরাপদ এবং স্বাস্্কর 

লহখসখব পাখবন। 

আিা করা যায়, আেরা 

বকালভড এর ১২ োস পার 

করখি চখিলে এবংএবং আোখদর 

তদনলদিন জীবখন স্বাভালবকিার 

ববাখধর লদখক যালছে। 

এই লবগি বেখর আোখদর লকেকু 

কে্ষসচূী পলরবি্ষন করখি হখয়লেি, 

িখব আেরা কলেউলনটিখি 

আোখদর লকেকু পলরলচি এবং 

কখয়কটি নিকু ন ইখভটে এখন লদখি 

সক্ষে হখয়লে। 

অলি সম্প্রলি আেরা আোখদর 

এগ স্্াম্বিটি কখরলেিাে এবং 

প্রথেবাখরর েখিা পকুিলস্ পাখক্ষ  এই 

লদবসটিখক স্মরণীয় কখর রাোর 

জন্ পাখক্ষ র ্রিখি োবার, স্্াক্স, 

ববিকুখনর প্রাণী এবং একটি ফখটাবকুথ 

লেি। জকুন োখস িকুরকু হখি যাওয়া 

আোখদর যকুব নিৃ্, ফকু টবি, 

ববসবি, িায়খকায়াখদিা এবং 

লফটখনস ক্াস রখয়খে। লনবন্ধন 

এেন হখি চিখে। 

আবহাওয়া উষ্ণ হওয়ার সাখথ-

সাখথ আেরা আর ও ববলি 

আউটখডার কে্ষকাখণ্ড লফখর আসব, 

আোখদর পাক্ষ গকুলি �কুখর বদোর 

জন্ আপনাখক আেন্ত্রণ জানালছে। 

লদখনর ক্াম্ ব্িীি গ্ীমে 

এক রকে হখব না। আোখদর 

৭-সতিাখহর গ্ীখমের বেিার োখঠর 

কে্ষসচূীর লনবন্ধন ইলিেখধ্ 

িকুরকু হখয়খে। বপ্রাগ্ােটি ২৮ বি 

জকুন পকুিলস্ পাক্ষ  এবং কীওয়াথ্ষ 

বটেলডয়াখে িকুরকু হয়। 

ট্িস ওয়া্ড্ষ  টকু ্র বদোখনা পাক্ষ  

লসলরখজ আোখদর লসখনোটি ২৫ 

জকুন বথখক গ্ীখমে যারো িকুরকু করার 

জন্ প্রস্তুি আখে। 

যলদও আেরা এই গ্ীখমে 

সাঁিাখরর লবরয় অফার করলে 

না, হ্ােট্ামক উচ্চ লবদ্ািখয়র 

পকুিটি জকুিাইখয়র ৬ িালরখে 

সাঁিার, প্রাতিবয়স্খদর ি্াপ এবং 

জি বায়কুসংস্াখনর জন্ পকুনরায় 

বোিার কথা রখয়খে। 

কলেউলনটি বসটোরটি এেনও 

লজখে কাজ করার জন্ বন্ধ 

রখয়খে, িখব বয়স্খদর লফটখনস 

ক্াস চিখে, এবং বকা-এড 

সফটবি িীঘ্রই িকুরকু হখি যাখছে। 

আোখদর যা অফার করখি 

হখব সবগকুলিখি অংিগ্হন করখি 

আপনাখক উৎসালহি কলর। বন্ধকু , 

েজা এবং লফটখনখসর একটি 

পলৃথবী আপনার দরজার ঠিক 

বাইখর অখপক্ষা করখে। 

আিা কলর আপনার সাখথ এই 

গ্ীখমে বদো হখব, এবং একটি দকুদ্ষ ান্ত 

বেখরর জন্ ধন্বাদ! কে্ষখক্ষখরে 

লেখিজ ডিার আপনার লবখনাদন! 

েহাোরী সখ্বেও, লবখনাদনেিূক 
কায্ষক্রে অব্াহি লেি   

লিখেখেন নকুও ইখভজাজ 

অধ্ক্ষ, বকালসয়াখস্া লেডি স্কুি 

The Kosciuszko Mid-

dle School’s ELL (বকালসয়াখস্া 

লেডি স্কুি ইংখরলজ ভারা লিক্ষা) 

লিক্ষাথথীরা েহাোরীর এই বেখর 

বিোর প্রলি িাখদর উৎসাখহর প্রোণ 

লদখয়খে। 

সব্ষদা সেবায় এবং তধয্ষিীি, ELL 

লিক্ষাথথীরা প্রযকুলতি ও পাঠ্ক্রলেক 

চ্াখিজেগকুলি কাটিখয় উঠখি িাখদর 

লিক্ষকখদর সাখথ কাজ কখরখে এবং 

বির পয্ষন্ত, স্িাখর পলরনি হখয়খে। 

বেখরর িকুরকু হখয়লেি বকএেএস 

ক্াখফখটলরয়ার উইখডোগকুলির োধ্খে 

সরবরাহ এবং কলম্উটার লবিরখণর 

েধ্ লদখয়। বক্রােবকুকগকুলি লবিরণ 

করার পখর, অনকুরদগকুলি লিক্ষাথথীখদর 

ওয়াইফাই সংখযাগ স্াপন এবং 

উপযকুতি গকুগি বশ্রলণকখক্ষ লনবন্ধন 

সহায়িা করার জন্ অক্ান্ত পলরশ্রে 

কখরখে। 

ভাচকু্ষ য়াি ক্াস চিার সাখথ-

সাখথ, নবাগি লিক্ষাথথীরা লিেন 

ি্াবগকুলিখি অংি বনওয়ার জন্ 

ভবখন লফখর এখসলেি বযোখন িারা 

সাোলজকভাখব দরূত্ব বজায় বরখে 

সােনাসােলন লনখদ্ষিনা বপখয়লেি। 

নখভম্বখরর প্রথে লদখক হ্ােট্ামক 

এবং লেলিগান জকুখ়ে বকালভখডর 

�টনা ববখ়ে লগখয়লেি বখি এটি 

সোতি হখয়লেি। 

পরবিথী পাচঁ োখসর জন্, 

ELL এর লিক্ষাথথীরা, সকি KMS 

(বকএেএখসর) লিক্ষাথথীখদর েখিা 

ভাচকু্ষ য়াি লিেখন অংি লনখয়লেি, 

নিকুন কখটেখটে দক্ষিা অজ্ষ খনর 

সাখথ-সাখথ িারা নিকুন লিেন 

প্্াটফে্ষখক দক্ষ কখর িকু খিলেি। 

সব্ষদা এখক অপখরর পািাপালি 

িাখদর লিক্ষকখদরও সহায়িা করার 

পািাপালি, KMS ELL লিক্ষাথথীরা 

আবারও স্কুি নীলিগকুলির প্রলি 

িাখদর প্রলিশ্রুলি প্রদি্ষন কখরখে। 

েহাোরী বেরটিখি িারা প্রকৃিপখক্ষ 

শ্রদ্ধািীি, দালয়ত্বিীি, জ্ঞানী এবং, 

লনরাপদ লেি। 

KMS ELL এর লিক্ষক আরোডো 

ক্াখবজ এবং ভাখয়াখিটা কুজলনয়ার 

HPS (এইচলপএস) লিক্ষাথথীখদর, 

লিক্ষাথথীখদর বাবা-োখয়খদর একটি 

নিকুন বশ্রলণকখক্ষ িাখদর লিক্ষাদাখনর 

দক্ষিা আনার জন্ লপিা-োিাখদর 

প্রচাখরর প্রস্তাব লদখয়লেখিন। 

প্রথে লিখরানাে প্রচাখরর অংি 

Kosciuszko (বকালসয়াখস্া) 
লিক্ষাথথীরা নিকু ন বিোর পদ্ধলিখি 
দক্ষিা অজ্ষ ন কখরলেি

লিখেখেন লক্রস ভ্্ালনয়াক 

অধ্ক্ষ, হ্ােট্ােক হাই স্কুি 

বকালভড-১৯ েহাোরীর ফখি সটৃি 

সেস্ত চ্াখিজে অলিক্রে করার জন্ 

এই বেরটিখি একিাবদ্ধ থাকায় 

আোখদর কসেখসর লিক্ষাথথী, কেথী 

এবং পলরবারগকুখিাখক ধন্বাদ 

জালনখয় আলে আোর কথা িকুরকু 

করখি চাই। 

আোখদর কসেস কলেউলনটি 

এই গি বের জকুখ়ে সলি্ই দঢৃ়িা 

বদলেখয়খে এবং সম্তৃি বথখকখে 

এবং আলে এর বচখয় ববলি গব্ষখবাধ 

করখি পারিাে না। 

এবং দারকুণ ব্াপার হখিা আেরা 

এই যারোয় লকেকু েজার অলভজ্ঞিা 

ও বপখয়লে! ২০২০-২০২১ স্কুি 

বর্ষটি হালরখয় যায়লন - এটি অি্ন্ত 

সফি বের লহখসখব বকখটখে কারণ 

আোখদর কসেস প্রযকুলতির অসংে্ 

যন্ত্রপালির সাখথ পলরলচি হখয়খে যা 

িাখদরখক আজীবন বশ্রলণকখক্ষ এবং 

িার বাইখরও উজ্জ্বিিা ে়োখি 

সাহায্ করখব। 

এই বেখর পাওয়া সবগকুখিা চ্াখিজে 

বনয়ার ফখি কসেস এর লিক্ষাথথীরা 

িকুধকু একাখডলেক লদক বথখকই ববখ়ে 

উখঠলন, বযখহিকু  আোখদর লিক্ষাথথীরা 

বটেখটর েিূ্ায়খন অসাধারণ 

ফিাফি বদোখি সক্ষে হখয়খে, 

বরং িারা বহকুলবধ পাঠ্ক্রে 

বলহভকু্ষ ি লক্রয়াকিাখপও পারদিথীিা 

বদলেখয়খে। 

আেরা কলেউলনটি ও বটেটজকুখ়ে 

বনিৃত্ব লদখয় বগলে বযোখন আোখদর 

LEAP সদস্রা কলেউলনটিখক 

পলরছেন্ন কখর লদখয়খে, আোখদর 

DECA লিক্ষাথথীরা বটেট ও জািীয় 

পয্ষাখয় িাখদর ব্বসায় পাঠ্ক্রখের 

বক্ষখরে প্রলিখযালগিা কখরখে, এবং 

আোখদর দাবা ক্াব এই বেখর 

ভাচকু্ষ য়ািভাখব চেৎকার লকেকু অজ্ষ ন 

বপখয়খে। 

উখতিজনার সাখথ, নাটখকর 

ক্াব আখরা একটি ব়ে পকুরস্ার 

লনখয় এখসখে এবং এবের একটি 

দকুদ্ষান্ত গ্ীমেকািীন কে্ষসলূচ 

চািকু করার অখপক্ষায় রখয়খে। 

বজনাখরি বোটরস এবং বহনলর 

বফাড্ষ  কলেউলনটি কখিখজর সাখথ 

অংিীদার হখয় STEM ইখভখটের ও 

আখয়াজন করা হখয়লেি। ক্রী়োর 

বক্ষখরে আোখদর বপ্রাগ্াে অিীখির 

সাফখি্র ধারাবালহকিায় বেখিখদর 

বাখস্টবখি িীগ টাইখটি অজ্ষ ন 

করখি সক্ষে হখয়খে। 

পরবিথী বেখরর লদখক িালকখয় 

আেরা আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

পকুনরায় বশ্রলণকখক্ষ অন্তভকু্ষতি করার 

জন্ অলধর আগ্খহ অখপক্ষা করলে 

বযোখন থাকখব ২১ িিখকর 

িাইখরেলর ও ক্াখফ, একটি ভাচকু্ষ য়াি 

িালন্ষং বসটোর এবং নিকু ন STEM 

বকাস্ষ বযগকুখিা আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

আগ্খহর সাখথ সংগলিপূণ্ষ হখব। 

আোখদর লেিন হখিা অি্ন্ত 

স্বিন্ত্র পদ্ধলি সহ সকি লিক্ষাথথীখদর 

সাোলজকভাখব, োনলসকভাখব এবং 

একাখডলেক লদক বথখক অগ্সর 

করা। 

সব সেখয়র েখিাই আোখদর 

িক্ষ্ হখিা আোখদর দরজা লদখয় 

প্রখবি করা প্রলিটি লিক্ষাথথীখক 

িাখদর উৎসাখহর লবরয়টির সাখথ 

সংখযাগ কলরখয় বদয়া যাখি িারা 

িাখদর কখিখজর ও ক্ালরয়াখরর 

িখক্ষ্র লদখক সবখচখয় ভাখিাভাখব 

অগ্সর হখি পাখর, এবং হ্ােট্ােক 

হাই স্কুি বয এিাকার অলভজাি 

হাই স্কুিগকুখিার েখধ্ একটি িার 

প্রোণ অব্াহি থাখক।

কসেস লিক্ষাথথীরা ক্াখস, ক্রী়োখি এবং 
পাঠ্ক্রে-বলহভকু্ষ ি লক্রয়াকিাখপ চেক বদলেখয়খে

লিখেখেন নালবি ন্ালগ 

ইংখরলজ লিক্ষাথথী লবভাগ (ELD) 

এই লডল্রিখটের সব্ষবহৃৎ 

লডপাট্ষ খেখটের (লবভাখগর) প্রধান 

লহখসখব আোখদর লিক্ষাথথী জনসংে্ার 

অলধকাংিখক বসবা প্রদান করখি 

পারা একটি সম্ান ও লবখিরালধকার 

লেি। 

এই চ্াখিলজেং বেখর বহকু উখদ্াগ 

সম্ন্ন হখয়খে এবং আেরা আোখদর 

লিক্ষাথথী-বকলন্দ্রক বফাকাসখক এলগখয় 

লনখি প্রলিটি লিেখনর সকুখযাগ কাখজ 

িালগখয়লে এবং আোখদর লিেন 

অলভজ্ঞিা সম্খক্ষ  অন্তদৃ্ষলটি অজ্ষন 

করখি প্রলিটি চ্াখিজেখক ব্বহার 

কখরলে। 

যেন আেরা ইংখরলজ লিক্ষাথথীখদর 

বদওয়া বসবার োন উন্নি করখি 

ধারাবালহকভাখব কাজ কখর যালছে, 

ELD লডপাট্ষ খেটে গখব্ষর সাখথ 

লবলভন্ন বপিাগি উন্নয়ন বযেন 

ক্ারি সািভার সাখথ একটি ভারা 

সেদৃ্ধ ইটোরঅ্ালটেভ বশ্রলণকক্ষ গখ়ে 

বিািার সািটি ধাপ, ন্ািনাি 

লজওগ্ালফক EDGE, ইনসাইড এডে 

লরচ ইটেকু বফালনক্স বট্ইলনং (স্বর 

লিোখনার পদ্ধলির প্রলিক্ষণ) এর 

আখয়াজন করার পািাপালি আোখদর 

লিক্ষকখদর জন্ ১০০% সম্ালন সহ 

ESL সাটি্ষ লফখকিন ক্াখসর সকুখযাগ 

লদলছে। 

আোখদর EL লিক্ষকখদর সবাই 

MABE (লেলিগান অ্াখসালসখয়িন 

অব বাইলিঙ্কুয়াি এডকু খকিন) এর 

বালর্ষক সখম্িখন লবখিরজ্ঞখদর কাে 

বথখক বিানার সকুখযাগ বপখয়খেন এবং 

বসরা গখবরণা-লভলতিক অনকুিীিনগকুখিা 

সম্খক্ষ  অন্তদৃ্ষলটি িাভ কখরখেন। 

আোখদর ইংখরলজ লিক্ষাথথীখদর 

বসখটেম্বর ২০২০ - অখটোবর ২০২০ 

এবং োচ্ষ  ২০২১ - জকুন ২০২১ 

এর লনউকাোর িালন্ষং (নবীন 

লিক্ষা) ি্াখব সরাসলর উপলস্ি 

থাকার সকুখযাগ বদয়া হখয়লেি বযোখন 

লিক্ষাথথীখদর দরূবিথী লিক্ষা, ভারা 

অলধগ্হণ, এবং কনখটটে-লভলতিক 

লনখদ্ষিনা লনখয় সফি হওয়ার উপর 

বজার বদয়া হখয়লেি। 

একইসেখয় EL লিক্ষকরা প্রলিলদন 

ভাচকু্ষ য়াি লনখদ্ষিনা গ্রুপ পলরচািনা 

করলেখিন। ELD (ইএিলড) 

লডপাট্ষ খেটে 

লনলচিি কখরখে বয লিক্ষাথথীখদর 

বযন দরূবিথী প্রখবিালধকাখরর 

লডলজটাি িাইখসন্স সহ CCSS 

এর সাখথ সংগলিপূণ্ষ পাঠ্ক্রখের 

প্রখবিালধকার থাখক এবং আোখদর 

EL লিক্ষকরা বযন িাখদর ভারা 

সহায়িা, কনখটটে সংক্রান্ত সহায়িা, 

এবং সাোলজক-োনলসক লিক্ষা 

প্রদাখনর জন্ উপিধি থাখকন। 

ELD (ইএিলড) টিে বফব্রুয়ালর 

বথখক োচ্ষ  পয্ষন্ত স্বিরীখর উপলস্ি 

বথখক WIDA ২০২১ পরীক্ষা 

পলরচািনা কখরখে, বসইসাখথ 

COVID-19 সংক্রান্ত সকি লনরাপতিা 

নীলিোিা বেখন iReady, ও NWEA 

পরীক্ষার জন্ সহায়িা কখরখে। 

লিক্ষাথথীখদর বসবা বদয়ার পািাপালি, 

ELD লবভাগ প্াখরটে এনখগজখেটে 

টিে (লপিা-োিার অন্তভকু্ষ লতি দি) 

ও িদারলক কখর থাখক। 

আোখদর প্াখরটে এনখগজখেটে 

টিে (লপিা-োিার সম্তৃিিা 

দি) লপিাোিার প্রবলৃতি সকুলবধাথথী, 

লপিা-োিার সাখথ লিয়াখজা, এবং 

স্কুি ও কলেউলনটির সকুলবধাথথীগণ 

যারা অনকুবাদ, বফান কি করা, 

নলথপরে একলরেি করা, IEP, বাবা-

োখয়র সাখথ তবঠক, ভলি্ষ ইি্ালদ 

সেখয় বদাভারী লহখসখব ভূলেকা 

পািন করার োধ্খে সহায়িা 

কখর থাখকন। বাবা-োখয়খদর 

সহায়িা করা ো়োও আোখদর টিে 

প্রলিটি স্কুি ও লডপাট্ষ খেখটের জন্ 

লডল্রিখটের গকুরকুত্বপূণ্ষ নলথপরে অনকুবাদ 

কখর থাখক। 

এো়ো ও প্াখরটে এনখগজখেটে 

টিে (লপিা-োিা সম্তৃি দি) 

অনিাইখন আখবদন করা এবং 

স্বিরীখর কাগখজর আখবদনপরে জো 

বদয়ার ব্াপাখর সহায়িা করা, বাবা-

োখয়খদর চাকলরর জন্ আখবদন 

করখি সাহায্ করা, ইি্ালদ ভূলেকা 

পািন কখর থাখক। 

আোখদর লডল্রিটে ও কলেউলনটি 

সাখপাট্ষ  আোখদর স্কুি ও 

কলেউলনটির সকুলবধাথথীখদর কাখজর 

োধ্খে সম্প্রসালরি হয় যারা 

সরাসলর পালরবালরক সহায়িা 

প্রদাখনর (কেকাটে, কলম্উটার 

বটেন, োদ্ বটেন) পািাপালি 

ফটোর বহাখে থাকা লিক্ষাথথী এবং 

গহৃহীন পলরবারগকুখিাখক সহায়িা 

কখর থাখকন। 

সবখচখয় গকুরকুত্বপূণ্ষ ব্াপার হখিা 

িারা আোখদর পলরবারগকুখিাখক 

েহাোরী চিাকািীন সেখয় ভাচকু্ষ য়াি 

িালন্ষং এর ব্াপাখর সাহায্ কখরখেন। 

সহখজই িক্ষ্ণীয় লবরয় হখিা 

ELD লডপাট্ষ খেটে HPS লসখটেখের 

বকখন্দ্র অবলস্ি, যা স্কুি জীবন ও 

িার বাইখরর জীবন পলরচািনার 

লনখদ্ষিনা বদয়ার পািাপালি বা়েলি 

সাহাখয্র প্রখয়াজন হখি পাখর এেন 

সবার লদখক সাহাখয্র হার বাল়েখয় 

লদখয় বাল়ে ও স্কু খির েধ্কার 

বসিকুবন্ধন লহখসখব ভূলেকা রােখে। 

ইংখরলজ লিেখনর টিে হখিা লডল্রিখটের েিূখকন্দ্র

নাক্ষলরেক ৪.২০২ বগ্ড পযটে 

গখ়ের সাখথ, Valedictorian 

(ভ্ালিলডকখটালরয়ান) োলদজা 

বহিাি হ্ােট্ামক হাই স্কু খির 

ইলিহাখস একটি অনন্ তিিীর 

অলধকারী। 

োলদজা িার পকুখরা স্কু ি ক্ালরয়ার 

জকুখ়ে একটি লনেকুিঁ একাখডলেক 

বরকড্ষ  বজায় বরখেখেন, িার পকুখরা 

লিক্ষাজীবন জকুখ়ে বকানও ক্াখস 

“A” এর বচখয় কে পান নাই, 

যার েখধ্ েয়টি অ্াডভান্সড 

বপ্সখেটে ক্াস, নয়টি অনাস্ষ ক্াস 

এবং লিনটি কখিজ বকাস্ষ অন্তভকু্ষ তি 

রখয়খে যেন হ্ােট্ােক হাই স্কু খি 

লেখিন। 

োলদজা িার সাফখি্র জন্ 

কখঠার পলরশ্রে এবং িার সেয় 

পলরচািনাখক কৃলিত্ব বদন, বযখহিকু  

লিলন অলিলরতি পাঠ্ক্রে লনখয় 

িার লিলডউি তিলর কখরলেখিন 

যা হি ন্ািনাি অনার বসাসাইটির 

সভাপলির দালয়ত্ব পািন, লড ই 

লস এ ইলিহাসলবদ, ক্াস অলফখসর 

বসখক্রটালর এবং লপ্রখন্সস প্রখজটে, 

োলচ্ষ ং ব্াডে, েকুসলিে টেকু খডটে 

অ্াখসালসখয়িখনর সদস্ এবং 

কসেস লহসাখব িাঁর সেখয় গাি্ষস 

বেলকং বচজে এ ইটোন্ষ কখরলেখিন। 

োলদজা ২০২১ সাখির বিখরর 

লদখক লেলিগান লবশ্লবদ্ািখয়, 

আন আব্ষার এ সমূ্ণ্ষ একাখডলেক 

স্িারলিখপ অংি বনখবন বযোখন 

লিলন বডলটেল্রিখি বেজর বনওয়ার 

এবং উখদ্াতিাখদর জগখি প্রখবখির 

পলরকল্পনা করখেন। যকুবা 

লিক্ষাথথীখদর জন্ িার পরােি্ষ 

-- “বিাোর সাফি্ সঠিকভাখব 

িকু খি ধর। আপলন যলদ েকুলি হন, 

িখব আপলন সফি।” 

Valedictorian (ভ া্লিলডকখটালরয়ান) োলদজা 
বহিাি িার সাফখি্র জন্ কখঠার পলরশ্রখের 
কৃলিত্ব বদন
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Aaminah Raja

Ahmed Alshaibah

Ali Zaid

Ayesha Nishat

Deboshree Chowdhury

Faiza Laskar

Hagar Saleh 

Javier Whitaker 

Khawlah Algehaim 

Abdul Obayed

Ahmed Nagi

Amal Alguheim

Ayham Fadel

Derhem Obaid

Faiza Sultana

Hana Mozeb

Jayden Gray 

Lafreda Hinton

Abdullah Mathith

Ahron Black

Amani Alhussein 

Charbel Moubarak

Dina Al-Kainaei

Fatou MBack

Haris Cehajic 

Justyce Hamilton

Limon Ahmed

Abeer Mohamed

Aiman Alwajih

Angel Montgomery 

Christian Pacheco

Duaa Alhalemi

Gabrielle Jackson 

Hassan Nadeem

Ke mari Anderson

Madian Ghaleb

Abrahim Algaheim

Ajsa Hasanspahic

Aniful Hasan

Dayla Gradford

Emir Islamovic

Georges Nemer

Haythum Musleh

Ke mya Bason

Mahya Ahmed

Afrida Muna

Al Khansaa Obeid 

Aritra Das 

Dana Elhadi 

Emmanuel Cooper

Gina Ghose

Humayun Uddin 

Kenan Pajic 

Mamnoon Jannat

Ahana Roy

Ali Aldais

Asmaa Obaid

Dante Martin

Ezzaldin Obaid

Habiba Khan

Hussam Al Ashmali 

Khadija Helal 

Mariam Obeid

Ahmed Almadrhi

Ali Alqusaimi

Ayesha Ahmed

Deanna Almaisari

Faiza Akther 

Hadiel Alashwal

Iftehaj Mahdi

Khawlah Al Gahim 

Marvin Petty

Meet the 2021 graduates of Hamtramck High

Iftekhar Hasan Ira Lockett Ismat Begum Jaba Islam Jackee Jackson James Clay Jr James Zotkaj Jasmin Akther
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MD Jisan

Mosa Almasmary 

Najmin Akther 

Nurun Khanom Roshid Ahmad

Shah Kamali 

Sowgata Barua

Thamanna Begum

Younis Almadrahi

Mikolaj Sobiesiuk

Muaz Islam 

Nayema Begum

Samiha RahmanSabrin Khanom

Shahbaj Mukul

Stefan Sidorowicz

Victoria Davis 

Zahraa Zokari 

Mitha Begum

Musmmat Begum

Neseem Musaid

Olfit Hassan

Sadia Rahman

Shahriar Rahman

Sujoy Barua

Waajid Rashid

Zannatul Tasnim 

Mohamed Al-gaoni

Mustafa Anakeeb

Nezar Naji

Raghda Mozeb 

Safoan Khan

Shakil Koysar

Sumayah Farris 

Wasam Ibrahim Ismali

Nam Mohamed Alguheim 

Mustapha Ayash

Nibedita Mondal 

Rahid Chowdhury

Saged Ali

Sharmin Sultana 

Sumit Dhar

Yaseem Alhanuma

Mohamed Almasmari

Nadija Basic 

Nilay Dash

Rashel Ahmed

Saleh Zokari

Shazana Begum 

Susmita Ghosh 

Mohamed Elgohaim

Nafisa Begum

Noman Ahmed

Redwan Ahmed

Samia Aktar

Shuhena Begum

Tahmina Begum

Mohima Ahmed

Naim Ahmed

Nujhath Jahan

Renayia Anderson

Sarah Lattimore

Sourov Datta

Tahmina Shima 

Meet the 2021 graduates of Hamtramck High

Tahsin Nazifa Tahsina Ritu Taisir Kassem Tasfia Shahid Thair Alwajeeh

লিখেখেন বরেড বজ োলরনকুলচ্চ

োদ্ পলরখরবা সংস্ার বজনাখরি 

ে্াখনজার

সাউথইটে ফকু ডসালভ্ষ স এলক্সখিন্স 

(SFE) এ আেরা োদ্ পকুলটি 

কে্ষসলূচর জন্ হ্ােট্ােক স্কুিগকুখিার 

সাখথ অংিীদার হখি বপখর অি্ন্ত 

সম্ালনি ববাধ করলে।  

গি ১৪ োস ধখর আেরা বয 

ভয়াবহ েহাোরী সহ্ কখরলে বসটির 

কথা যলদও বকউ কেখনা কল্পনাও 

কখরলন, আেরা হ্ােট্ােখকর লিক্ষাথথী 

এবং কলেউলনটি সদস্খদর বসবা বদয়া 

অব্াহি রােখি বপখর অি্ন্ত গব্ষখবাধ 

করলে।  

অসংে্ সেস্া বযেন আবহাওয়া, 

স়েক লনে্ষাণ, সাপ্াই বচইখনর �াটলি, 

কেথীখদর ভাইরাখসর সংস্পখি্ষ আসা 

এবং ফিশ্রুলিখি আক্রান্ত হওয়া, এবং 

বকায়াখরটোইখন থাকা, ইি্ালদ সখ্বেও 

SFE এ আেরা ১ জকুিাই, ২০২০ 

িালরে বথখক ৩১ বে, ২০২১ পয্ষন্ত 

৮৩৬,৬৭২ টি লেি লবিরণ কখরলে!  

এই লবস্ময়কর অজ্ষ খনর জন্ দালয়ত্ব 

পািনকারী কেথীরা হখিন: িবনে 

ববগে, অ্ানা ব্লকলজনলস্, লেলি লহরস্, 

বজাখয়স বজেস-োইলরক, উইি বজানস, 

জকুিফা কালদর, এলডনা ে্াজডানাক, 

বিলর ে্াখিায়, বডালরস ে্াটা, জ্ালক 

লেখয়খসস, অ্াটেখয়খনখট বোবারাক, 

বোহাম্দ নালসরকুদেীন, লজলন নওখরালক, 

রািারা লনখয়লি, অলরি বনায়াখকাওলস্, 

বেগান বনায়াখকাওলস্, িকুইস নাইখকইি, 

িায়িা ওবাইদ, লেরা লপলিখপালভচ, 

িাহলরন বরজা, োইজারান সাখিহ, 

বিলরি লসলরিা, বটলর লস্মথ, বরাসালিডে 

ওয়াল্টহি, এবং আখন্ষটোইন ইয়ং।  

আোখদর বহকুি প্রিীক্ষীি স্কু খি লফখর 

যাওয়া পকুনরায় চািকু না হওয়া পয্ষন্ত 

আেরা লিক্ষাথথী ও কলেউলনটির জন্ 

োবার সরবরাহ করা চালিখয় যাখবা! 

োদ্ পলরখরবা সংস্া ৮০০,০০০ 
এর ববলি স্বাস্্কর োবার 
সরবরাহ কখরখে 
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Alabeli, Seima

Alomari, Immaar

Chowdhury, Fayza

Gradford, DaVon

Kaeed, Dawood

Tyler, LaDonis

Ahmed, Amin

Algahim, Taher

Alrawhani, Amr

Chowdhury, Shuchuta

Green, Kamarion

Kaid, Bilal

Wadud, Rumman

Ahmed, Naji

Ali Isa

Alreyashi, Amir

Das, Durjoy

Hill, Payton

Mohammed, Tasnima

Wheeler, Shakira

Ahmed, Rifath

Ali, Nada

Alsyadi, Waseem

Drake, Karen

Islam, Tomal

Muthana, Hamdi

Ahmed, Sakib

Almadrahi, Abdel-

Asraf, Ahmed

Essa, Mohamed

Jackson, Davon

Nahshal, Omar

Al Awdi, Mohamed

Almansob, Arif

Assaidi, Akram

Faddell, Amr

Jahaj, Besmir

Rageh, Hezam

Al-Refaei, Abraham

Almasmary, Aesa

Begum, Shahnaj

Fisher-Curley, Telia

Jobah, Nomran

Saleh, Osaid

Al-Sahari, Abdulrahman

Almulaiki, Bashar

Begum, Tanzina

Gibbs, Antonio

Jones, Kennee

Slappey, Destinee

Meet the 2021 graduates of Horizon High

Al-Sanani, Akilah

লিখেখেন লকে উইলনয়ারলস্ 

অধ্ক্ষ, টাউ লবটা ইলিখেটোরী 

টাউ লবটা ইলিখেটোরী লিন 

বেখরর বালর্ষকীখি প্রলিফলিি 

হখয়খে 

লিন বের আখগ, টাউ লবটা 

ইলিখেটোরী স্কু ি হ্ােট্ােক 

পাবলিক স্কুিগকুলির সাখথ যকুতি 

হখয়খে। 

এটি প্রায় ১০০বের ধখর 

হ্ােট্ােক কলেউলনটির অংি হখয় 

যাওয়া একটি লবল্ডংখয়র জন্ 

নিকু ন যকুখগর সচূনা কখরলেি। 

ওইলদন বথখক, হ্ােট্ােক োরে 

এবং কলেউলনটির সদস্খদর 

লবিাি, ঐলিহালসক কাঠাখোর 

লভিখর লিেখি বদখেখেন, এবং 

এর হিওখয়গকুলি হালস, লিেন এবং 

কখথাপকথখন পূণ্ষ করখেন। 

যলদও এই স্কু ি বেখর এটি সম্ভব 

হয় লন, বকালভড -১৯ েহাোরীর 

কারখণ, আোখদর লিক্ষাথথী, 

অলভভাবক এবং লিক্ষা দখির 

উৎসখগ্ষর দ্ারা স্কু ি কলেউলনটিটি 

লনলব়েভাখব সংযকুতি লেি। 

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুি লবভাগ 

জকুখ়ে অন্ প্রলিটি স্কু খির ন্ায়—

কেথীরা সকি স্িারখদর সাফখি্ 

প্রলিশ্রুলিবদ্ধ। 

কেথীরা লিক্ষাথথীখদর বলৃদ্ধর 

জন্ একটি িলতিিািী লভলতি 

লনলচিি করখি লনখবলদি আখেন। 

লবগি কখয়ক বেখর, সাক্ষরিায় 

উৎসালহি করার জন্ Tau 

Beta (টাউ লবটা) বই বেিা 

আখয়াজন কখরখে এবং পালরবালরক 

ব্স্তিা এবং প্রলিলক্রয়া জানাখনায় 

উৎসালহি করখি ClassDojo 

নাখে একটি অ্ালপ্খকিন কায্ষকর 

কখরখে। 

Tau Beta (টাউ লবটা) এর 

লিক্ষক এবং কেথীরা লিক্ষাথথীখদর 

েখধ্ কলেউলনটি পলরখরবাখকও 

উৎসালহি কখর। বস িখক্ষ্, 

লিক্ষাথথীরা বি্ষোখন বরানা্ড 

ে্াকখডানা্ড হাউখসর েখিা 

স্ানীয় সংস্াগকুলিখক পকুনব্্ষ বহূি 

ট্াব সংগ্খহর োধ্খে সহায়িা 

করখে। 

“আোখদর িক্ষ্ হি লিক্ষাথথীখদর 

িাখদর কখিজ এবং ক্ালরয়াখরর 

বেরগকুলিখি চালিখয় যাওয়ার জন্ 

িলতিিািী দক্ষিা এবং বকৌিিগকুলি 

লবকাি করা,” বখিখেন লকম্বারলি 

উইলনয়ারলস্, টাউ লবটা প্রধান। 

“ যলদও েহাোরী স্কু ি বেরটি 

লিক্ষাথথীখদর জন্ অবি্ই কঠিন 

লেি, িারা যা অজ্ষ ন কখরখে িার 

জন্ আেরা গলব্ষি এবং আোখদর 

কলেউলনটির অংিীদারখদর জন্ 

কৃিজ্ঞ। “ 

Tau Beta (টাউ লবটা) কেথী এবং 
লিক্ষাথথীরা ভািভাখব সংযকুতি লেখিন

লিখেখেন লক্রলটেন হাট্ষ  

অধ্ক্ষ, হলরজন হাই স্কু ি

যলদ ও এই স্কু ি বর্ষটি স্বাভালবক 

লেি না, হলরজখনর কেথীরা 

আোখদর লিক্ষাথথীখদর সবার 

জন্ কলেউলনটি ও সংখযাগ গখ়ে 

বিািখি বা়েলি প্রখচটিা কখরখেন। 

বয দকুইটি প্রকল্প লনখয় আেরা 

অি্ন্ত গলব্ষি বসগকুখিা একটি নিকু ন 

ক্াস, ‘বটলিলভিন ও লেলডয়া 

আট্ষ স’ বথখক উৎপন্ন হখয়খে। 

হলরজখনর ি্াঙ্কুখয়জ আট্ষ স 

লিক্ষকখদর েধ্ একজন, লে. গকুখয়, 

লিক্ষাথথীখদর একটি সজৃনিীি দলৃটির 

োধ্খে এখক অপখরর সাখথ এবং 

কলেউলনটির সাখথ সংখযাগ তিলর 

করার সকুখযাগ লদখি এই বকাস্ষটি 

তিলর কখরখেন। 

হলরজন হাই স্কু খির এই টিলভ ও 

লেলডয়া আট্ষ স বকাস্ষ লিক্ষাথথীখদরখক 

িাখদর জীবখন এবং আখিপাখির 

লবশ্জকুখ়ে লেলডয়া ও আট্ষ স বয 

গকুরকুত্বপূণ্ষ ভূলেকা পািন কখর 

িা পরীক্ষা করার একটি সকুখযাগ 

লদখয়লেি। 

লফল্ম ও লেলডয়া লিখল্পর 

লবলভন্ন ক্ালরয়ার সম্খক্ষ  জানখি 

লগখয় লিক্ষাথথীরা ফখটাগ্ালফ, 

লসখনোখটাগ্ালফ, এবং লডলজটাি 

এলডটিং এ নিকু ন দক্ষিা অজ্ষ ন 

কখরখে যা িারা িাখদর কথাখক 

সজৃনিীিভাখব বিয়ার করার জন্ 

ব্বহার কখরখে। 

লিক্ষাথথীরা এো়ো ও বপিাজীবী 

সাংবালদক, চিলচ্চরে লনে্ষািা , 

আখিাকলচরেী, ও লিল্পীখদর সাখথ 

সাক্ষাি করার সকুখযাগ বপখয়খে 

যারা িাখদর েখিাই উৎসাহী এবং 

লনখজখদর কে্ষখক্ষখরে অলভজ্ঞ, এবং 

িাখদর ক্ালরয়াখরর লদখক লনখয় 

যাওয়ার অনকুখপ্ররণা িাভ কখরখে। 

এই বের জকুখ়ে লিক্ষাথথীরা 

লবলভন্ন ধরখনর লভলডও এবং 

লডলজটাি এলডটিং প্রখজটে তিলর 

কখরখে বযগকুখিা িাখদর লনখজখদর 

স্বোখক বিয়ার করা এবং িাখদর 

কাখে গকুরকুত্বপূণ্ষ এেন লবরয়গকুখিা 

লনখয় আখিাচনা করার উপর বজার 

লদখয়খে। 

লবলভন্ন ধরখনর সিন্ত্র প্রখজখটের 

পািাপালি লিক্ষাথথীরা “স্কু ি থ্রু 

লস্নস” নােক একটি লডলজটাি 

ফখটাগ্ালফ ে্াগালজন তিলরর জন্ 

পরষ্পর সহখযালগ হখয় কাজ কখরখে 

এবং “উই আর লবউটিফকু ি” নােক 

একটি িট্ষ লফল্ম তিলর কখরখে। 

“উই আর লবউটিফকু ি” এর 

লপ্রলেয়ার সম্খক্ষ  জানখি আোখদর 

সাখথই থাকুন বযটি এই গ্ীখমে 

আোখদর বকাট্ষ ইয়াখড্ষ  অনকুলষ্ি 

হখব!

হলরজন হাই স্কু খি লবখির প্রখচটিা
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Serving our community for over 
100 years since 1904.

* Senior Rates available *
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Congratulations 
Seniors

RISTUJCIN
V a s i l

(Chr is t id is )
Ristujcin, 78,
died June 3,
2020.

Mr. Ristujcin was the
brother of Barbara (Vlado)
Pasharikovski and the late
Jana, Petre, and Fani; uncle
of Michael Pasharikovski.

Visitation was held Tues-
day June 9, 2020. The fu-
neral Mass was
Wednesday, June 10, 2020
at the Nativity of the Virgin
Mary Macedonian Ortho-

dox Cathedral in Sterling
Heights.  Interment was at
White Chapel Memorial
Cemetery.  Arrangements
were made by Jurkiewicz &
Wilk Funeral Home, Ham-
tramck MI.

STARZEC
Alex Starzec,

85, died June
5, 2020.

Mr. Starzec
was the loving
husband of

Irena; father of Anna

(Marek) Milanowski,
Andzej (Grazyna), Marlena
(Martin) Glab; proud
grandfather of Agnieszka
Milanowski, Lexie and
Samantha Glab. He is
also survived by his sis-
ters, and many relatives
in Poland.

Mr. Starzec was a tailor
with a shop serving Ham-
tramck for many years. He
was a member of St. Flo-
rian and Transfiguration
Parishes.

Memorial visitation is
Friday, June 12, from 4-8

p.m. with Rosary at 5
p.m., at Jurkiewicz and
Wilk Funeral Home, 2396
Caniff, Hamtramck. The
Memorial Mass will be
Saturday, June 13, at 11
a.m., at Transfiguration
Church, 5800 Simon K,
Detroit, MI 48212.

Notice of Public Hearing City of Hamtramck

The City Council of the City of Hamtramck will conduct a public hearing on Tuesday, June 23, 2020 at
7:00pm. The meeting will be held at City Hall, 3401 Evaline St, Hamtramck, Michigan 48212. And
virtually via Zoom. The public is invited to participate and comment at the public hearing or to make
written comments before the date of the hearing. Written comments should be made to the attention
of Hamtramck City Clerk, 3401 Evaline St., Hamtramck, MI 48212. The subject of the hearing is:

Proposed Hamtramck Knife Ordinance
Updated Hamtramck Fireworks Ordinance

Text of each proposed ordinance and changes are available at the City Clerk
Hamtramck.us under the BoardDocs link.

Please note: This notice is posted in compliance with PA 267 of 1976 as amended (Open Meetings Act), MCLA 
41.71 a (2) (3) and the Americans with Disabilities Act (ADA). The City of Hamtramck will provide necessary
reasonable auxiliary aids and services, such as signers for the hearing impaired and audio tapes of printed
materials being considered at the Meeting to Individuals with disabilities at the Meeting or Public Hearing upon 10 

-800-5233 x. 821.

Hamtramck Public Schools 
Schools of Choice for the 
Fall 20211--2222 Enrollment
This is open to any 

Wayne County resident 
who lives outside of the 

Hamtramck Public School
District area.

Support Local Businesses

Application Period: 
June 1st - 

September 10, 
2021 by 3pm

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

Scan to 
apply 
now

tinyurl.com/HPSschoolofchoice

Enroll in a payment 
plan online!

Eric R. Sabree
Wayne County Treasurer

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

Call us at (313) 224-5990
Email taxinfo@waynecounty.com

Make a property tax payment:
- Online 
- At a DivDat kiosk
- Using the Wayne County
  Mobile App
- By mail
- By p- By phone

Treasurer.waynecounty.com
Visit our website to do any of the above:

Visit our website at 
treasurer.waynecounty.com 

in order to:

Wayne County Treasurer’s Office

Place an Ad in 
The Review Today

Call (313) 874-2100

লিখেখেন বেনখহে আওয়াদ

োরে পলরখরবা পলরচািক, 

লবখির লিক্ষা লবভাগ 

োরে পলরখরবা পলরচািক লহখসখব 

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুি, লিক্ষাথথী, 

লপিাোিা, কেথী এবং কলেউলনটিখক 

বসবা বদওয়া অব্াহি রাো আোর 

জন্ আনখদির। 

আোর বি্ষোন প্রিাসলনক 

ধারনক্ষেিায়, আলে লবখির 

লিক্ষা লবভাগ, বজিার োলল্ট-

টাইয়ারড লসখটেে অফ সাখপাট্ষ  

(এেটিএসএস) এবং ইলিবাচক 

আচরণ হস্তখক্ষপ ও সহায়িা (লপ 

লব আই এস) িদারলক কলর। 

জািীয় েহাোরীর যকুখগ লবখির 

লিক্ষা লবভাগ একটি নিকু ন লিক্ষাগি 

ি্াডেখস্খপ সােজেস্ ও োলনখয় 

লনখি ব্স্ত লেি। 

আোখদর কেথীরা লিক্ষাথথীখদর 

এবং পলরবাখরর লিক্ষাগি চালহদা 

বেটাখি অক্ান্ত পলরশ্রে কখরখে এবং 

লিক্ষার বক্ষখরে তিলর হখি পাখর 

এেন উখদ্গ বা িাখদর লবদ্োন 

সেস্ার ব্াপাখর অবগি কখরখে। 

এই বেখর, লবভাগটি লিনটি 

উখদ্াখগর উপর আখিাকপাি 

কখরখে। গ্্াডে ভ্ালি বটেট 

লবশ্লবদ্ািয় এবং ওখয়ন-আর ই 

এস এ এর সহখযালগিায় প্রথে 

উখদ্াগটি অটিজে বস্পকট্াে 

লডসঅড্ষ াখরর সাখথ সােজেস্ বরখে 

বযাগ্িার তবলিটি্ প্রদি্ষখনর জন্ 

সম্ভাব্ লিক্ষাথথীখদর চালহদা পূরখণর 

জন্ বি্ষোন গখবরণা এবং সখব্ষাতিে 

অনকুিীিনগকুলির সাখথ লবভাগ এবং 

কেথীখদর সক্ষেিা লবকাখির উপর 

লবখির লিক্ষা সেন্বয় একটি নিকু ন 
‘লিক্ষােিূক ি্াডেখস্প’

আখিাকপাি করা হখয়খে। 

এই বহকু-বেখরর প্রখচটিার 

ফিস্বরপূ, কেথীরা লিক্ষােিূক 

েখডি, লবিরণ ব্বস্া, েিূ্ায়ন 

এবং স্বিন্ত্র লিক্ষােিূক পলরকল্পনা 

লবকাখির জন্ বসরা অনকুিীিখনর 

লনলব়ে প্রলিক্ষণ বপখয়খেন। কেথীরা 

এই নিকু ন দক্ষিা প্রখয়াখগ বকানও 

সেয় নটি কখরনলন এবং িাখদর 

প্রখচটিার জন্ অখনক প্রিংসা 

কুল়েখয়খেন। 

লদ্িীয় উখদ্াগটি জািীয় 

েহাোরী এবং সাোলজক লবলছেন্নিা, 

বিাক এবং ক্ষলির ফখি প্রাতি 

অলভজ্ঞিার আখিাখক আোখদর 

লিক্ষাথথীখদর বসাি্াি ইখোিনাি 

িালন্ষং (এস ই এি) এর চালহদা 

পূরখণ আোখদর লসখটেে এবং 

ক্ষেিা বলৃদ্ধখি েখনালনখবি কখরখে। 

লবভাগটি লবলভন্ন এস ই এি 

বপ্রাগ্াে পয্ষাখিাচনা করার জন্ 

একটি চািনা কলেটি প্রলিষ্া 

কখরখে। আেরা পয্ষাখিাচনা 

প্রলক্রয়ার চূ়োন্ত পয্ষাখয় আলে এবং 

আগােী কখয়ক সতিাখহর েখধ্ একটি 

সকুপালরি করার ব্াপাখর আিাবাদী। 

িৃিীয় উখদ্াগটি ইংখরলজ 

ভারার লিক্ষকখদর চালহদা পূরখণ 

লডল্রিকখটর সক্ষেিা বা়োখনার 

লদখক দলৃটি লনবদ্ধ কখরখে যাখদর 

সাধারণ লিক্ষার পাঠ্ক্রখে িাখদর 

অগ্গলি প্রভালবি কখর এেন 

লিক্ষাগি �াটলি থাকার সম্ভাবনা 

রখয়খে। কেথীরা বহকু লদখনর লনলব়ে 

বপিাদার উন্নলি গ্হন কখরখে। 

লবভাগটি এেটিএসএস প্রলক্রয়া 

সংখিাধন করার িখক্ষ্ কাজ কখর 

যাখছে যাখি িক্ষ্বস্তু ও প্রালন্তক 

হস্তখক্ষখপর জন্ লিক্ষাথথীখদর 

লিক্ষাগি এবং লনখদ্ষিনােিূক 

প্রখয়াজখনর পািাপালি লবখির 

লিক্ষার বরফারাি প্রলক্রয়া পূরণ 

করখি পাখর।

Kosciuszko (বকালসয়াখস্া) লিক্ষাথথীরা নিকু ন বিোর 

পদ্ধলিখি দক্ষিা অজ্ষ ন কখরলেি Cont. from page 3

লহসাখব, প্রলি বের লবনােখূি্ 

পালরবালরক সাক্ষরিার ক্াসগকুলি 

বদওয়া হয়। এই বের, বকালভখডর 

কারখণ িারা লবিলম্বি হখয়লেি, 

িখব কেথীরা লকেকু প্রাতিবয়স্ 

লিক্ষার সকুখযাগ লদখি বপখর আনলদিি 

হখয়লেি। 

পলরখিখর, KMS ELL এর 

লবজ্ঞাখনর লিক্ষক লেখসস রালহখয়ি 

হাউলস-জনসখনর জন্ অলভনদিন, 

ক্র্ানব্রুক ইনলটেটিউট অফ 

সাখয়খন্সর উইখেন রক সাখয়ন্স 

বপ্রাগ্াখের বেখরর বসরা লিক্ষক 

লহসাখব সম্ালনি হওয়ার জন্। 

উপরন্তু, োচ্ষ  োখস লেখসস হাউলস-

জনসন িার আিাবাদী ক্াব দখির 

সদস্খদর ডাউনটাউন বডট্য়খটর 

বালর্ষক বতৃিিা প্রলিখযালগিার 

অপটিেখটে প্রথে, লদ্িীয় এবং 

িৃিীয় স্ান অজ্ষ খন বনিৃত্ব বদন। 

প্রলিখযালগিাট্ির লবরয়বস্ত লেি 

“আিাবাদ লদখয় লবশ্খক লনরােয়”।

লিখেখেন থোস ট্ািে্াজ 

হিব্রুক স্কু খির অধ্ক্ষ 

হিব্রুক চািকু হওয়ার পখরর ১২৫ 

বেখরর ইলিহাখস ২০২০-২১ স্কুি 

বখর্ষর েখিা আর বকাখনা বের 

আখসলন। যলদও কনখটটে একই লেি 

সব বটেকখহা্ডারখদর কাখে বপৌেঁার 

উপায় এখকবাখর নিকু ন লেি। 

হিব্রুখক আেরা সবাই HPS 

টিখের অংি হখি বপখর গলব্ষি এবং 

আোখদর দক্ষ কেথীখদর লনখয় গলব্ষি 

যারা লডল্রিখটের সরবরাহ করা 

বপিাগি লবকািখক অনকুসরণ কখর 

অসংে্ নিকু ন অনিাইন িালন্ষং 

টকু ি লিখে লনখয় অগাধ দক্ষিার 

সাখথ বসগকুখিা অলি দ্রুি বাস্তবায়ন 

করখেন। 

এ বের লিক্ষাথথীরা একটি নিকু ন 

ভারায় দক্ষ হখয় উখঠখে, প্রযকুলতির 

ভারা। লিক্ষাথথীরা �কুে বথখক উঠা, 

তিলর হওয়া এবং স্কু খি রওনা 

হওয়ার রকুটিন বথখক সখর লগখয় �কুে 

বথখক উঠা, লডল্রিখটের সরবরাহকৃি 

বক্রােবকুক চািকু করা এবং জকুে এ 

বযাগ বদয়ার রকুটিখন অভ্স্ত হখয়খে। 

আেরা আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

লনখয় গলব্ষি। হিব্রুক এর 

ঐলিহালসক ভবখনর বশ্রলণকখক্ষ বখস 

িকুনখি থাকা এবং েখনাখযাগ ধখর 

রাো এক লজলনস, এবং বাল়েখি 

বথখক বসই পলরখবখির েখনাখযাগ 

লবলক্ষতি করার েখিা সেস্ত লকেকু 

থাকার পরও িাখদর লিক্ষাগ্হখণর 

প্রলি েনখযাগ ধখর রাো সম্ণূ্ষ 

লভন্ন একটি ব্াপার। 

ভাচকু্ষ য়ািভাখব কাজ করখি 

লগখয় আোখদর লিক্ষাথথীরা িাখদর 

লিক্ষকখদর ভাচকু্ষ য়াি লনখদ্ষিনা বেখন 

লবলভন্ন টকু িখসর ব্বহাখর পারদিথী 

হখয়খে, বযেন জকুে, গকুগি ক্াসরকুে, 

গকুগি স্াইডস, লবটখোলজ ক্াসরকুে, 

iReady িালন্ষং পাথ, ললিপলগ্ড, 

লসসাউ, কালে, লনয়ারপড, এবং 

আখরা অখনক লকেকু। 

সবখিখর বিখি চাই, ভলবর্খি 

কী হখব িার ভলবর্দ্াণী আেরা 

করখি পালর না, লকন্তু এই বেরটি 

সােখনর লদনগকুখিাখি যাই আসকুক 

িার জন্ আোখদরখক প্রস্তুি 

কখরখে। 

সরাসলর সাক্ষাখি বহাক অথবা 

ভাচকু্ষ য়ািভাখব, আেরা আোখদর 

অলভজ্ঞিা গ্হণ করখবা এবং 

একাখডলেকভাখব ও োনলসকভাখব 

ববখ়ে উঠখি থাকখবা বসই সাখথ 

আোখদর লিক্ষাথথী ও কেথীখদর 

সকি চালহদার প্রলি েখনাখযাগ 

লনলবটি রাো চালিখয় যাখবা। 

সকুপার কেথী, এই অসাধারণ 

লিক্ষাথথী, এবং হ্ােট্ােক স্কুিস 

লডল্রিটেখক এই বেখরর সকি 

অবদাখনর জন্ ধন্বাদ। বিােরা 

ভাখিাবাসার ও কৃিজ্ঞিার পারে। 

এর বচখয় ও গকুরকুত্বপূণ্ষ লবরয় হখিা 

বিােরা সােখন যাই আসকুক না বকন 

বসটির জন্ প্রস্তুি রখয়ে। 

 ২০২১-২২ সাি ও এভাখব 

আসকুক। আেরা প্রস্তুি! 

হিব্রুখক লিক্ষাথথীরা একটি নিকু ন ভারা লিখেখে: প্রযকুলতি
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লিখেখেন োক্ষ  উইিলকনসন 

প্রযকুলতি পলরচািক 

িকুখভছো, হ্ােট্ােক এর 

বালসদিারা! হ্ােট্ােক পাবলিক 

স্কু খির প্রযকুলতি লবভাগ এই অসাধারণ 

সেখয়র েখধ্ আোখদর লিক্ষাথথী, 

কেথী এবং পলরবারগকুলির প্রযকুলতির 

প্রখয়াজনগকুলি পূরন করার জন্ 

লনরিসভাখব কাজ কখর যাখছে। 

আোখদর প্রযকুলতিলবদরা আোখদর 

কলেউলনটিখক বসবা প্রদান কখর 

আনলদিি এবং প্রলিলদন এর জন্ 

সােখন অগ্সর থাখকন। 

২০২১ এর গ্ীমে আোখদর 

প্রযকুলতিখি লকেকু চেকপ্রদ উন্নলি এবং 

আধকুলনক রপূ লনখয় আখস। ২০২০ 

সাখির োচ্ষ  বথখক, আোখদর কাখজর, 

বিোর, এবং লবখনাদখনর তদনলদিন 

জীবখনর এই বক্ষরেগকুলিখি কলেউলনটি 

একটি ব়ে স্ান পলরবি্ষন কখরখে।

প্রযকুলতির লবপকুি চালহদা এবং 

আোখদর বনটওয়াখক্ষ র ব্বহার 

ব্াপক বলৃদ্ধর সাখথ, আোখদর িকুধকু 

লডভাইসগকুলিখক নয় বরং িাখদর 

সাখথ সংযকুতি বনটওয়াক্ষ গকুলিখকও 

ধারাবালহকভাখব অবি্ই আপখগ্ড 

করখি হখব। 

আোখদর বফডারাি ই-বরট 

অনকুদাখনর োধ্খে এই গ্ীখমে বজিা-

ব্াপী ওয়্ারখিস বনটওয়াক্ষ  উন্নলির 

সচূনা করখব। 

২০১৬ বথখক, এইচ লপ এস প্রযকুলতি 

লবভাগ অখনক ববলি ন্ায্ সোধান 

সহ প্রথাগি কলম্উটার ি্াবগকুলি 

প্রলিস্াপখনর জন্ পদখক্ষপ লনখয়খে: 

বোবাইি কাট্ষ  সহ প্রলিটি লিক্ষাথথীর 

জন্ বাল়ের ন্ায় লডভাইস সহ 

বশ্রলণকক্ষ সরবরাহ কখরখে। 

ি্াবগকুলি অপসারখণর ফখি 

লনখদ্ষিনােিূক জায়গাগকুলিখি েকুব 

প্রখয়াজনীয় সংখযাজন করা সম্ভব 

হখয়খে। আেরা এেন প্রখি্খক 

লিক্ষাথথীখক সরাসলর লডভাইস প্রদান 

কলর। 

লবভাগীয় ওয়্ারখিস উন্নলি 

ো়োও, প্রযকুলতি লবভাগ দ্রুি সক্ষেিা 

সহ একটি নিকু ন ফায়ারওয়াি যকুতি 

করার পলরকল্পনা কখরখে, যা পকুখরা 

লবভাখগর জন্ ইটোরখনট সংখযাখগর 

সকুরক্ষা এবং গলি বাল়েখয় িকু িখব। 

এই উন্নিোখনর ফায়ারওয়াখির 

সাখথ, এইচ লপ এস- এ আোখদর 

োরে এবং কেথীখদর জন্ 

ইটোরখনখটর গলি লদ্গকুণ করার 

ক্ষেিা থাকখব। অন্ আখরকটি 

সকুরক্ষা বনাখট, আোখদর কলম্উটার 

সকুরক্ষা নীলিখি পলরবি্ষন সম্লক্ষ ি 

লবভাগীয় বযাগাখযাখগর জন্ আপনার 

ই-বেইি, এইচ লপ এস ওখয়বসাইট 

এবং আোখদর সাোলজক োধ্ে 

চ্াখনিগকুলি বদেকুন। 

লিক্ষাথথীখদর লিক্ষােিূক ভ্েখণ 

অংিীদার করা লিক্ষক এবং 

লপিাোিার পখক্ষ সাব্ষজনীন, এবং, 

এেন আখগর বচখয় ববলি, স্কু ি এবং 

বাল়ের েখধ্ বযাগাখযাগ অি্ন্ত 

গকুরকুত্বপূণ্ষ। 

আেরা উদেীলপি বয িরিকাখি 

আেরা একটি নিকু ন বযাগাখযাগ 

প্্াটফে্ষ, প্াখরটে বস্ায়ার চািকু 

করব। প্াখরটে বস্ায়ারটি বাল়ে 

এবং স্কু খির েখধ্ বযাগাখযাগখক 

প্রবাহোন ও সহজির করখব, 

এটিখক অবলহি করা আখগর বচখয় 

সহজ করখব! 

পলরবারগকুলিখক স্কু খির সাখথ 

বযাগাখযাগ রাোর িখক্ষ্ বপৌঁোখি 

আোখদর সহায়িা করখি, অনকুগ্হ 

কখর লনলচিি করকুন বয আপনার 

সন্তাখনর স্কু িগকুলিখি আপ টকু  

বডট বসি বফান এবং ই-বেইি 

বযাগাখযাখগর িথ্ রখয়খে। গকুরকুত্বপূণ্ষ 

বযাগাখযাগগকুলি লেস করা এ়োখি যা 

িাখগ িা হি লবদ্ািখয়র সলচবখক 

একটি দ্রুি বফান কি বা ই-বেইি 

করা। 

আলে হ্ােট্ােক এর োরে, 

পলরবার এবং কেথীখদর একটি 

উপযকুতি, লনরাপদ, স্বাস্্কর এবং 

গ্ীমেকািীন েকুটি কােনা করলে! 

প্রযকুলতির উন্নলির চালহদা সাফখি্র 
সাখথ পূরণ করা হখয়লেি

লিখেখেন লেরজানা োখরাস 

ইংখরলজ লিক্ষাথথী লবভাগ (ELD) 

ইংখরলজ লিক্ষাথথী লবভাগ এর 

বনিৃস্ানীয়খদর একজন লহখসখব 

আোখদর তবলচরে্েয় হ্ােট্ােক 

কলেউলনটিখক বসবা লদখি পারা 

আোর জন্ সম্াখনর লবরয়। 

এই বেরটি লনঃসখদিখহ একটি 

চ্াখিলজেং সেয় লেি, লকন্তু আেরা 

ও লবখিরভাখব প্রখচটিা চালিখয়লে। 

ইংখরলজ লিক্ষাথথীখদর লিক্ষার 

বক্ষখরে সবার বসরা গখবরণাকৃি 

অনকুিীিনগকুখিা যথাস্াখন রখয়খে 

লনলচিি করার োধ্খে আেরা 

একটি পলরবি্ষন আনলে, লিক্ষাথথী, 

বাবা-ো, লিক্ষক, এবং কলেউলনটির 

বসবা করলে।

লিক্ষাথথীখদর অজ্ষন এবং 

ব্লতিগিকৃি লিেখনর প্রলি িাখদর 

প্রখবিালধকার সম্খক্ষ  আোখদর 

বহাি-চাই্ড পছেলি কাখজ িাগাখনা 

লনি্লদখনর লবলভন্ন লক্রয়াকিাখপর 

েধ্ লদখয় ফকু খট উখঠখে, বযেন 

EL-বদর িনাতিকরণ ও স্ানান্তখরর 

প্রলক্রয়াসেহূ প্রলিষ্া, বাস্তবায়ন ও 

েিূ্ায়ন করা, ভূিপূব্ষ ইংখরলজ 

ভারা (FEL) এর িদারলক, EL 

গ্রুপগকুখিাখক লনখয় কেথীখদর লবকাখির 

যথাযথ পলরকল্পনা ও বাস্তবায়ন, 

নবীনখদর িালন্ষং ি্াখবর EL 

লিক্ষাথথীখদর জন্ যথাযথ লনখদ্ষিনার 

পলরকল্পনা ও বটেন, ইয়কুথ ভখয়স 

কলেটিখি সম্তৃিিার োধ্খে 

লিক্ষাথথীখদর বনিৃত্বখক উৎসাহ প্রদান 

এবং সহজির করা, ইি্ালদ। 

আোখদর লিক্ষাথথীখদরখক এেন 

বশ্রলণখি স্াপন করা হখছে বযগকুখিা 

িাখদর চালহদা পূরণ করখি পারখব 

এবং আোখদর EL-বদর লডল্রিখটের 

সব বকাস্ষ ও বপ্রাগ্াখে সোন 

প্রখবিালধকার রখয়খে এটি লনলচিি 

করার জন্ আোখদর লবভাগ কখঠার 

পলরশ্রে কখর যাখছে। 

আোখদর ইংখরলজ লিক্ষাথথীখদর 

গখবরণা-লভলতিক বপ্রাগ্াে এবং 

লনখদ্ষিনােিূক উপকরণ বযেন 

লদ্ভালরক পাঠ্ বই, কাল্পলনক 

লিক্ষা কে্ষসচূী, অনিাইন পাঠ্ক্রে, 

স্বরলবজ্ঞান কে্ষসচূীখি বপৌোখনা, 

লেডি ও হাই স্কু খির জন্ ন্ািনাি 

লজওগ্ালফক এজ এডে ইনসাইড 

বপ্রাগ্াে, তবজ্ঞালনক পরীক্ষখণর লকট, 

লপি-োিার বশ্রলণর কে্ষপাঠ্, 

আকর্ষণীয় পঠখনর উপকরণ ও 

সাপ্াই সহ নবীনখদর ব্াকপ্াক, 

ইি্ালদ লদখয় সহায়িা প্রদাখনর 

উখদেখি্ বাখজট সংক্রান্ত লসদ্ধান্ত গ্হণ 

করলে। 

ইংখরলজ লিক্ষাথথীখদর জন্ আোখদর 

সব পলরখরবা এই েহাোরীর সেখয় 

সম্প্রসালরি হখয়খে যা আোখদরখক 

আখগর বযখকাখনা সেখয়র বচখয় 

অলধক দঢৃ় ও িলতিিািী কখরখে, 

সাংসৃ্লিক সখচিনিার প্রসার 

�টাখনা এবং সংসৃ্লিগিভাখব বযাগ্ 

অংিীদালরত্ব গখ়ে বিািার োধ্খে 

আখরা ববলি ববখ়ে উঠা এবং সেগ্ 

কলেউলনটির কাখে বপৌখঁে যাওয়ার 

সকুস্পটি িক্ষ্ প্রদান কখরখে। 

ইংখরলজ ভারার বকাস্ষগকুখিা এ বের 
সম্প্রসালরি হখয়খে

লিখেখেন লভলক লস্মথ 

অধক্ষ্, আলি্ষ চাই্ডহকুড ইলিখেটোরী 

আলি্ষ চাই্ডহকুড ইলিখেটোরী 

স্কুি (ইলসই) এ সকুখযাগ, সম্প্রদায় 

এবং, ঐক্ গভীরভাখব যকুতি। এই 

একাখডলেক বের, ২০২০-২১, 

অবি্ই চ্াখিখজের একটি বের লেি 

এবং এেনও, এটি একটি অসাধারণ 

বেরও লেি, েিূি হ্ােট্ামক এবং 

ই লস ই কলেউলনটির জখন্ বযোখন 

পলরবার, কে্ষচারী সদস্ এবং 

সবখচখয় গকুরকুত্বপূণ্ষভাখব আোখদর 

লিক্ষাথথীরা অন্তভকু্ষতি রখয়খে। 

ই লস ই এ, আেরা লবশ্াস কলর 

বয আেরা একটি পলরবার এবং 

‘’ইলসই হি গন্তব্স্ি!” 

যলদও পলৃথবী েহাোরীর েখধ্ 

আখে, ইলসই এটি লবকাখির এবং 

কীভাখব দ্রুি পলরবি্ষনিীি লবখশ্ 

সাফি্ অজ্ষন করখি হয় িা লিোর 

সকুখযাগ লহখসখব ব্বহার কখরখে। 

লিক্ষক এবং কেথীরা কীভাখব 

একালধক অনিাইন বপ্রাগ্াে এবং 

সংস্ানগকুলির ভাচকু্ষ য়াি ব্বহার 

করখি হয় িা লিখেখে। ভারসাে্ 

ববাধ বজায় রাোর বচটিা করার 

সেয় লিক্ষাথথীরা এবং িাখদর 

অলভভাবকরা দ্রুি এই “নিকুন 

সাধারণ” লনয়খের সাখথ োপ োইখয় 

লনখয়খে এবং লিক্ষাথথীরা লিক্ষার 

সাখথ অলধকিরভাখব জল়েি হখয় 

পখ়েখে।

কীভাখব জাগ্ি হখি হখব আেরা 

সবাই িা লিখেলে, বযখহিকু অসকুস্িা, 

চাকলর হ্াস, আলথ্ষক অসকুলবধাগকুলি 

সহ্ করার পখরও আেরা যেন 

বাচ্চাখদর জন্ স্বাভালবকিা ববাধ 

বজায় রাোর বচটিা কখরলেিাে িেন 

বাল়েখি বখস প়োখি ও বিোর 

লবরয়টি বিেন জাগ্ি কখরলেিাে, 

এবং আেরা বযোখন বসবাস কলর 

ক্রোগি লবকলিি লবখশ্র সাখথ োপ 

োইখয় লনখয়লে। 

িবকুও এ বের, লিক্ষাথথীরা লবখির 

কখর প্রযকুলতি, বকৌিূহি, সজৃনিীিিা, 

সোখিাচনা লচন্তাভাবনা এবং সেস্া 

সোধাখনর বক্ষখরে একলবংি িিাব্ীর 

দক্ষিা লিোর সকুখযাগ বপখয়খে। 

এই বেরটিখি সবাইখক একলবংি 

িিাব্ীখি আনার লনেকুিঁ সকুখযাগ 

লেি! ECE (ইলসই) -বি, আেরা 

এটি করখি বপরলে! আেরা ববি 

“গকুগলি” হখয়লে এবং আই-বরলড 

এর জন্ “প্রস্তুি” হখয়লে, এবং 

আেরা জানখি বপখরলে বয সী স 

বেিার োখঠর এক টকুকরা সরজোখের 

চাইখি ববলি লকেকু! বরং, ইলসই-বি, 

লস্লিস্াপকিা এবং অধ্বসাখয়র 

সাখথ এবং সলম্লিিভাখব লিক্ষাথথীখদর 

সাফি্ লনলচিি করার জন্ আেরা 

এই সকুখযাগটি গ্হন কখরলে, আেরা 

আোখদর লিক্ষাথথীখদর প়োিকুনার 

হারাখনা বেখরর অলভজ্ঞিা লদখি 

অস্বীকার কখরলে। 

অলধকন্তু, আেরা লদ্িীয় বশ্রণীর 

লিক্ষাথথীখদর োধ্খে আোখদর 

লকডোরগাখট্ষ খনর সকখির জন্ 

লিক্ষার ি্াব স্াপন এবং প্রদান 

কখরলে। ইলসই এর িালন্ষং ি্াবগকুলি 

ব্লতিগিভাখব, উচ্চ আকর্ষক, 

হ্াডে-অন কায্ষক্রেগকুলি অফার 

কখরখে যা লিক্ষাথথীখদর প়োখিানা 

এবং সাফি্খক পকুনরায় িলতিিািী 

কখর। 

লকেকু প্রাক স্কুি বন্ধ করার 

পলরবখি্ষ , আোখদর উৎসগথীকৃি 

প্রাক লবদ্ািখয়র লিক্ষক এবং 

প্ারাপ্রখফিনািরা অলভভাবকখদর 

সাখথ আোখদর কলনষ্ লিক্ষাথথীখদর 

আকর্ষক ভাচকু্ষ য়াি লনখদ্ষিনা লদখয়খেন, 

যাখি িারা বাচ্চাখদর অংিগ্হখণর 

জন্ উৎসালহি কখর। 

লক দকুদ্ষান্ত সকুখযাগ! 

অলধকন্তু, এই সাফি্টি 

কলেউলনটির একটি ববাখধর োধ্খে 

অলজ্ষি হখয়খে, যা অবি্ই এই 

অলনচিয়িার সেখয় লনরাপদ 

আশ্রয়স্ি লেি। 

দী�্ষস্ায়ী সম্ক্ষ ইলসই-বি একটি 

উখলেেখযাগ্ প্রভাব বফখিখে। এটি 

অবি্ই আোখদর পালরবারগকুখিার 

�টনা লেি, বযখহিকু লিক্ষকরা 

“গ্্াডে-টেকু খডটেস” বদরখক স্বাগি 

জালনখয়লেখিন। ‘’ 

কেথীরা ইলসই বেখ়ে যায় না, বরং 

স্কুি ভবখন বথখক, পলরবারগকুখিার 

সাখথ সম্ক্ষ তিলর এবং বজায় 

রাখে। বপ্রেেয় এবং লবখবচ্ 

কেথী সদস্ ও অনকুগি, যত্নিীি 

অলভভাবক যারা িাখদর সন্তাখনর 

জন্ বসরাটা চান এখদর কারখণ 

লিিকুখদর প্রজমে ECE (ইলসই) - 

বি উপলস্ি থাখক। 

েহাোরী এবং এটিখি যা লকেকু 

রখয়খে িা সখ্বেও, ECE (ইলসই) 

জকুে, গকুগি লেট, ক্াস বডাখজা এবং 

কাবস কাখনখটের োধ্খে অনিাইখন 

এই সম্ক্ষগকুলি বজায় বরখে চখিখে 

(লনউজখিটার।) 

ভাচকু্ষ য়াি ওখপন হাউস, ভাচকু্ষ য়াি 

অলভভাবক-লিক্ষক সখম্িন, 

ভাচকু্ষ য়াি অলফস টাইে এবংএ লস ই 

(একাখডলেক বসটোর ফর এলক্সখিন্স) 

এর োধ্খে বযাগাখযাগ কখর ECE 

(ইলসই) কলেউলনটি উন্নলি িাভ 

কখরখে, যা সকি লিক্ষাথথীখদর 

সহায়িা করার জন্ আোখদর 

লবস্ময়কর প্ারাপ্রখফিনািখদর দ্ারা 

সম্ালদি হখয়খে। 

একটি অনিাইন সংগীিানকুষ্ান, 

আোখদর োচ্ষ  লরলডং হাট প্াখরড, 

ভাচকু্ষ য়াি অ্াখসম্বলিসেকুহ এবং 

আোখদর কলেউলনটিখক টিলকখয় 

রাোর জন্ কী প্রখয়াজন িা লনলচিি 

করার জন্ উপকরণ, ি্াপটপ এবং 

োবার লবিরখণর োধ্খে লবখির 

ইখভটেগকুলি ECE (ইলসই) বক 

িলতিিািী কখর িকু খিখে। 

এই বের ECE এ সবখচখয় 

ব়ে ফি হখছে একিা, “সম্ণূ্ষ” 

সন্তাখনর লদখক েখনালনখবি করার 

জন্ আোখদর সলম্লিি আকাঙ্কা 

আোখদর একা্িা ও একিার 

অনকুভূলি। 

আেরা লবলভন্ন সংসৃ্লি সম্খক্ষ  

জানখি এবং লবলভন্নিা, সাে্িা এবং 

অন্তভকু্ষ লতি উদযাপখন লনরিসভাখব 

কাজ কখরলে। আোখদর অখনকগকুলি 

সোখবি রখয়খে যা ভাচকু্ষ য়াি ব্ল্াক 

লহল্রি বপ্রাগ্াে, অনিাইন ডাইভারলসটি 

সাক্ষ াস উপস্াপনা এবং নখৃি্র 

তবলচরে্ অনিাইন উপস্াপনার েখিা 

তবলচরে্খক আলিঙ্ন কখর। 

কেথী সদস্রা সাংসৃ্লিক 

প্রলিলক্রয়া স্বীকার কখরখে, এবং 

এগাখরা জন কেথী বস্বছোয় িাখদর 

লনজস্ব সেখয় আলি্ষ চাই্ডহকুড 

সাংসৃ্লিক প্রলিলক্রয়া প্রলিক্ষখণ অংি 

লনখয়লেখিন। অলধকন্তু, আেরা 

প্রখি্খকই অনন্ এটি উদযাপন 

এবং জানখি ECE প্রলিটি লিক্ষখকর 

জন্ কেপখক্ষ লরেিটি বহকুসংসৃ্লির 

বই লকখনখে, আেরা লবশ্খক 

আরও উন্নি ও আরও অন্তভকু্ষতি 

করার জায়গা লহখসখব তিলর করখি 

সহখযাগীিার সাখথ কাজ করখি 

ঐক্বদ্ধ আলে। 

ECE (ইলসই) লিক্ষাথথীখদর 

সোখিাচনােিূকভাখব লচন্তাভাবনা 

করখি, কায্ষকরভাখব বযাগাখযাগ 

করখি, সাংসৃ্লিক তবলচরে্খক 

সম্ান করখি, অন্তভকু্ষ লতিখি পলরণি 

করার পখক্ষ এবং সেথ্ষন অব্াহি 

রােখি এবং সকুখযাগ, সম্প্রদায় এবং 

ঐখক্র প্রলি আোখদর আখিাকপাি 

অব্াহি বরখে লিক্ষাথথীখদর একটি 

উৎপাদনিীি এবং অথ্ষবহ জীবখনর 

জন্ িাখদর পূণ্ষ সম্ভাবনায় বপৌেঁাখি 

সহায়িা করার জন্ একখরে এবং 

সজৃনিীিিার সাখথ কাজ কখর 

যাখছে! 

সলি্ই, ECE (ইলসই) ই 

গন্তব্স্ি! 

আলি্ষ চাই্ডহকুড ইলিখেটোরী স্কু ি: 
সকুখযাগ, সম্প্রদায় এবং ঐক্ 

লিখেখেন সারাহ লফলিলপয়াক 

অধ্ক্ষ, লডলকনসন ইটে ইলিখেটোরী 

লডলকনসন ইটে ইলিখেটোরী এর 

জন্ একটি দারকুণ বের লেি! যলদও 

আেরা আোখদর বেখরর ববলিরভাগ 

সেয় ভাচকু্ষ য়াি লিেখন ব্য় কখরলে 

িবকুও আেরা দারকুণ লিেখি বপখরলে। 

আোখদর োরে এবং পলরবারগকুলি 

অনিাইন পলরখবখির সাখথ োপ োইখয় 

লনখি দারকুণ কাজ কখরখে এবং সব 

লবরখয় জ্ঞান অজ্ষন কখরখে। আলে 

েখন কলর এটি লনলদ্্ষধায় বিা যায় 

বয এই বেখর লিক্ষাথথী, অলভভাবক 

এবং কেথীরা প্রযকুলতি সম্খক্ষ  অখনক 

লকেকু লিখেখেন! আোখদর লিক্ষাথথীরা 

তদলনক লহসাখব কী করখি সক্ষে িা 

বদখে দিটি েকুবই েকুগ্ধ হখয়লেি। 

আোখদর লড ই পলরবাখরর 

ববলিরভাগ বিাক িাখদর বাচ্চাখদর 

ব্লতিগি লনখদ্ষিনার জন্ লবল্ডংখয় 

পাঠিখয়খেন যেন এটি উপিধি লেি। 

স্কুি বেখরর বিখরর লদখক আোখদর 

১০০ টিরও ববলি লিক্ষাথথী লনখদ্ষিনার 

জন্ ভবখন এখসলেি। 

লিক্ষাথথীরা লনরাপখদ সেদৃ্ধকরখণর 

কায্ষক্রখে অংি লনখি, ব্লতিগিভাখব 

গকুরকুত্বপূণ্ষ পরীক্ষা সমূ্ণ্ষ করখি এবং 

িরৎকাখি স্কু খির পলরখবখি লফখর 

আসখি প্রস্তুি হখি সক্ষে হখয়লেি। 

লডলকনসন ইটে এর কেথীরা এ 

বের কখঠার পলরশ্রে কখরখে এবং 

িরখির জন্ আোখদর অখনক 

উখতিজনাপূণ্ষ লনখদ্ষিনােিূক লিফট 

এবং ইখভখটের পলরকল্পনা রখয়খে। 

প্রচকুর লনব্ষালচি নিকুন বই 

অন্তভকু্ষতি করার জন্ আেরা 

আোখদর গ্ন্াগারটি প্রসালরি কখরলে 

অখনকগকুলি আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

ঐলিহ্বাহী ভারায় এবং আোখদর 

পলরকলল্পি োলসক ইখভটে রখয়খে 

যা লিক্ষাথথীখদর আরও ববিী প়েখি 

উৎসালহি করখব। 

আোখদর লিক্ষাথথীখদর গি দকুটি 

স্কুি বের লপেখন থাকার পখর স্কুি 

বসটিংখয়র সাখথ সােজেস্ করার জন্ 

সহায়িা করখি আেরা আোখদর 

ইলিবাচক আচরণেিূক হস্তখক্ষপ ও 

পলরখরবালদ লবরয়ক (লপ লব আই 

এস) কে্ষসচূী লডলকনসন ইটে 

ডিলফন লরখবাট চািকু করখি যালছে। 

আেরা এই িরখি একটি নিকুন 

ধ্বলনিত্ব কে্ষসচূী বাস্তবায়ন করব 

যা আোখদর সকি লিক্ষাথথীখদর 

আর ও ভাি পাঠক হখি সহায়িা 

করখব। 

আেরা আোখদর লিক্ষাথথীখদর 

লফখর আসার জন্ অধীর আগ্খহ 

আলে! 

লডলকনসন ইটে ধ্বনীিখ্বে একটি 
নিকু ন বকাস্ষ অফার করখব

লিখেখেন বজাই ড্ানখফারথ 

অধ্ক্ষ, লডলকনসন ওখয়টে 

২০২০/২১ স্কুি বর্ষ অি্ন্ত 

অস্বাভালবক ও চ্াখিলজেং লেি। 

এরপরও লডলকনসন ওখয়টে টিখক 

বথখকখে এবং একটি লিক্ষােিূক 

কলেউলনটি লহখসখব ববখ়ে উখঠখে। 

লিক্ষক ও কেথীরা অনিাইন 

প্াটফে্ষগকুখিা ব্বহার কখর উচ্চ 

োনসম্ন্ন লনখদ্ষিনা প্রদাখনর জন্ 

কাজ কখর বগখেন। 

হ্ােট্ােক পাবলিক স্কুিস 

লনখদ্ষিনা প্রদাখনর উখদেখি্ প্রযকুলতির 

ব্বহার সম্খক্ষ  আোখদর কেথীখদর 

প্রলিক্ষণ লদখয়খে এবং এই যারো 

পখথ আোখদরখক সলম্লিি বকালচং 

ও বপিাগি লবকাখির বক্ষখরে সহায়িা 

লদখয়খে। 

এো়ো আেরা বাবা-ো ও 

লিক্ষাথথীখদর বাল়েখি বথখক এই 

প্রযকুলতি ব্বহার সম্খক্ষ  অবলহি 

করখি এবং সহায়িা লদখি ও কাজ 

কখরলে। 

লডলকনসন ওখয়টে এর লিক্ষাথথী 

ও বাবা-োখয়রা বাল়েখি বখস 

লিক্ষা গ্হখণর সকুলবিাি কাখজর 

দালয়ত্ব গ্হণ কখরখেন এবং 

লডলজটাি বপ্রাগ্ােগকুখিাখি লকভাখব 

বনলভখগট করখি হয় িা বিোর 

পািাপালি লকভাখব উৎপাদনেকুেী 

বহাে িালন্ষং পলরখবি তিলর করখি 

হয় িা লিেখি সক্ষে হখয়খেন। 

আেরা আোখদর বাবা-ো এবং 

লিক্ষাথথীখদর দঢৃ়িা এবং লিক্ষাগ্হখণর 

প্রলি লনখবলদি েখনাভাব প্রদি্ষখনর 

জন্ িাখদর লনখয় অি্ন্ত গলব্ষি। 

লডলকনসন ওখয়টে কলেউলনটি 

এই স্কুি বখর্ষ লিক্ষাথথীখদর একটি 

দি লহখসখব ববখ়ে উখঠখে। পরবিথী 

স্কুি বখর্ষ যাই �টকুক না বকন, 

আেরা প্রলিটি চ্াখিজেখক আোখদর 

লিক্ষাথথীখদর প্রলি সােলটিক 

দালয়ত্বখবাধ বথখক বোকাখবিা কখর 

যাখবা। 

লিক্ষাথথীরা বযন প্রখয়াজনীয় লিক্ষা 

ও সহায়িা বপখি পাখর িা লনলচিি 

করার জন্ আেরা একটি টিে 

লহখসখব কাজ কখর যাখবা এবং 

আোখদর স্কু খির জন্ ভলবর্খি কী 

অখপক্ষা করখে িা লনখয় আেরা 

উদেীলপি হখয় আলে। 

২০২০/২১ স্কুি বর্ষজকুখ়ে 

আোখদর লিক্ষাথথীখদর এবং আোখদর 

পলরবারগকুখিার বদোখিানা লনলচিি 

করার জন্ কখঠার পলরশ্রে কখর 

যাওয়া অসাধারণ কেথীখদর ধন্বাদ 

জানালছে। 

লিক্ষাখক্ষখরের কাজ এেনলক 

সবখচখয় বসরা পলরলস্লিখিও ববি 

কঠিন হয়; আপনারা সবাই 

একটি েহাোরী চিাকািীন সেখয় 

আপনাখদর ব্লতিগি জীবন ধারণ 

এবং লনখজর পলরবারখক সােিাখনার 

পািাপালি আোখদর পলরবারগকুখিাখক 

সহায়িা বদয়ার জন্ কাজ কখর 

বগখেন এবং এজন্ আপনাখদর প্রলি 

আেরা কৃিজ্ঞ। 

এটি লহখরাখদর কাজ! 

আেরা জালন না ভলবর্ি কী 

বখয় আনখব, লকন্তু আেরা চ্াখিজে 

লনখি প্রস্তুি! 

লডলকনসন ওখয়টে এর কেথী,
লিক্ষাথথী ও বাবা-োখয়রা চ্াখিজে 
লনখি অগ্গােী হখয়খে


