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FRD PHARMACY
9811 Conant • Hamtramck

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

www.sav-mor.com

DRUG STORES

“Your Pharmacy Experts”
Additional Savings on

OVER 5000
Brand and Generic

Medications

$400
GENERICS
30-DAY SUPPLY*

$999
GENERICS
90-DAY SUPPLY*

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

Manage Your Meds Anywhere with
the FRD Pharmacy MOBILE APP

TALK TO A DOCTOR
anytime, anywhere.

Introducing

My T Health Plus
Unlimited calls to a doctor,

for you and your family.
$1499

/mo.
www.MTHealthplus.com

Quick Hits

11401 JOS CAMPAU AVE. • HAMTRAMCK • 313-469-9464

2 SLICES 
PIZZA 

and a can drink

$399
+ tax
11am-2pm

11401 JOS CAMPAU
313-4MY-WING

See 
ad, 

page 8

 (800) 605-VISA
www.familyvisa.com

Haque Legal, PLC
18000 W 9. Mile Road • Ste. 730 • Southfield, MI 48075

See ad on page 2.

Worldwide 
Immigration 

Services

UNIQUE POLISH BEERS

Beer, 
Wine and 

Spirits

NEW TO THE MENU:
• Jalapeno Pierogi

• Cheeseburger Pierogi

• Zapiekanki 
(Polish Pizza)

• Czarnina
Authentic Duck Soup

Authentic Polish Food
2934 Yemans • Hamtramck • 313-873-8432

www.polonia-restaurant.net Find Us on Facebook!

OFFICIAL PIEROGI 
HEADQUARTERS

BANQUET HALL 
and CATERING

Continued on page 3

Congratulations 
Hamtramck High School 

Class of 2022 Graduating Seniors

Not Pictured: 

Jihan Aiyash Trustee

State Rep. Abraham Aiyash (center) was one of several guest speakers who visited Kosciuszko 
Middle School this past year. Students also visited museums, walked through nature trails and 
learned cutting edge computer programming.

লিখেখেন লরিখেন হাে্ট , অধ্যক্ষ

বের জখু়ে, ক�ালিযাখ্া লিক্ষার্থীরা 

গলিিীি ও মজাদার উপাখয কিোর 

অখন� িখু�াগ কপখযখে! 

আমাখদর KMS-এর কুগাররা 

�াদঘুর পলরদি্টন �খরখে, প্া�ৃলি� 

করেইখির মধ্য লদখয কহঁখেখে এবং 

আধলুন� �লপিউোর কপ্াগ্ালমং 

লিখেখে। লিক্ষার্থীখদর

অলিলর্ বক্াখদর িাখর্ 

�খর্াপ�র্খন িপিকৃ্ �রাও লিেন 

িহাযিার এ�টি দদু্ট ান্ত উপায। 

অলিলর্ বক্ারা চমৎ�ার করাি 

মখেি লহখিখব পলরখবিনা �রখি 

পাখরন

 এবং লিক্ষার্থীখদর �ল্পনা �রার 

িখু�াগ লদখি পাখরন ক� িারা �িো 

িফি হখি পাখর!

আমরা আমাখদর লনখজখদর 

হ্যামরোলম� পাবলি� ্ুখির প্াক্ন 

লিক্ষার্থী, লরখপ্খজলটিটিভ আব্াহাম 

আইযাি, ি্যানলিং-এ লমলিগাখনর 

৯ম লেল্রিখটের কটেে লরখপ্খজখটিটিভ 

এবং প্াক্ন HPS লিক্ষার্থী লমি 

ে্যানাখরর লমলিগাখনর ইলিহাি 

ক্াখি লভলজে �রায করামালচিি 

হখযলেিাম। 

লিলন এ�জন লরখপ্খজলটিটিভ 

লহখিখব িার �াজ িপিখ�্ট  

লিক্ষার্থীখদর িাখর্ �র্া বখিন। 

ি্যানলিং-এ লরখপ্খজলটিটিভ হওযার 

অর্্ট �ী, লিলন ক� আইন পাি 

�রখি িাহা�্য �খরখেন এবং 

ল�েু লবি লিলন প্বি্টন �রখেন 

কিগখুিা লিলন িাখদর �াখে ব্যাে্যা 

�খরলেখিন। লিলন হ্যামরোলম� হাই 

্ুি কর্খ� স্াি� �রার িার 

ক�ান লিক্ষা গ্হখের প্খযাজন হখযখে 

এবং �ী িাখ� লরখপ্খজখটিটিভ হখি 

উৎিালহি �খরখে কি িপিখ�্ট  �র্া 

বখিন। 

লিলন আদমিমুালরর গরুতু্ব এবং 

এটি ল�ভাখব ি্যানলিং-এ লেল্রিটে 

ও প্লিলনলধত্বখ� প্ভালবি �খর কি 

িপিখ�্ট ও �র্া বখিন।

লিক্ষার্থীরা িার এই িফখর ভীষে 

আনলদিি হখযখে!

ক�ালিযাখ্াখি লিক্ষার্থীরা িলরিয বের 
পার �খরখে

লিখেখেন করিইগ ে্যালনখযিি, 

লেখরটের

হ্যামরোলম� লবখনাদন লবভাগ 

ি�ি পলরবাখরর জন্য নানা 

ধরখনর আনদি ও িপিকৃ্িামিূ� 

�ম্টিলূচর আখযাজন �খর। 

আমরা লবলভন্ন িং্ৃলির 

প্লিলনলধত্ব �লর �া আমাখদর 

স্বিন্ত্র

 গ়েন, আ�ার, বযি, দক্ষিা 

ও ধখম্টর প্লিফিন �খর। অখন� 

কিাখ�র �াে কর্খ� কিো, িাখদর 

িাখর্ কবাঝাপ়ো, এবং বনু্ত্ব গখ়ে 

কিািা িলি্যই আনখদির। 

আমরা কেিাধিুা, লিল্প, লফল্ড 

লরেপ, এবং লবখিষ ইখভটি অফার 

�লর এবং ২০২১-২০২২ বেরটি 

দারেু ক�খেখে!

আমরা আিা �লর আপলন 

এবং আপনার লপ্যজন লনরাপদ 

ও িসু্থ আখেন। গি জিুাই মাখি 

ক�ালভখের লবলধলনখষধ লিলর্ি 

�রার পর এ বের আমরা 

আমাখদর �ম্টিলূচ িম্প্রিারে 

�রখি িক্ষম হখযলে। 

�লমউলনটি কিটিাখর ইনখোর 

কপ্াগ্াম এবং হাই ্ুখি িাঁিার 

লিেন অখন� মাি পখর লফখর 

এখিখে। বরাবখরর মখিাই আমাখদর 

মলুভ ইন দা পা�্ট  লিলরজটি িফি 

হখযখে এবং ১৭ই জনু পিুাল্ 

পাখ�্ট  মাখভ্ট খির িাং লচ প্দি্টখনর 

মাধ্যখম এ বেখর এ�টি িভুিচূনা 

হখব। 

আখর�টি ব়ে চম� লেি গ্ীখমের 

কিখষ মলুভ ইন দা পা�্ট  লিলরখজর 

ব্যা� েু ্ ু ি। আমরা ্ ু ি িাপ্াই, 

িসু্বাদ ুনাস্ার পািাপালি ব্যা�প্যা� 

লবিরে �খরলে এবং এ�টি 

মজাদার ব্যা� েু ্ুি চার-ু

�াররু আখযাজন িপিন্ন �খরলে। 

এই বেখরর ইখভখটির ব্যাপাখর 

কোঁজেবর রােখি ভুিখবন না 

ক�ন।

আমরা আখরা উষ্ণ মাখির লদখ� 

এগলুছি, িাই আপলন আমাখদর 

লবভাগ ও পাখ�্ট র মাধ্যখম 

আমাখদর নানা আখযাজন কদখে 

লবমগু্ধ হওযার অখন� িখু�াগ 

পাখবন। 

বলনোদনমূি� 
প্রোগ্রামখ 
িবার জন্�ই 
�লেু আেখ

As you can see, this 
week’s issue of The Re-
view is featuring articles 
about the Hamtramck 
Public School district.

Several HPS administra-
tors and principals wrote 
about their experiences 
during the past year.

This past year can be 
summed up in one word: 
Challenging.

While the Covid pan-
demic subsided enough 
to allow the return of 
in-person classroom 
learning, there were still 
several hurdles for the 
HPS staff and students.

The school year prior 
to this one was a strain 
on staff and students to 
overcome the limits of re-
mote learning.

For some students, it 
was a lost year, which re-
quired teachers to make 
an extra effort to get back 
up to speed.

The Covid crisis is still 
not quite over.

But there is good news. 
Thanks to a multi-million 
federal grant, the district 
will be able to modern-
ized its buildings and in-
stall additional safety and 
health measures.

Look for some major 
projects to begin this 
summer.

In the meantime, we’re 
sure that you will be im-
pressed by the achieve-
ments of our school dis-
trict during the past year.

We hope you enjoy 
reading how our school 
district met these chal-
lenges head on with suc-
cess.

HPS district
faces another
challenging 
year
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লিখেখেন নওু ইখভজাজ, অধ্যক্ষ

লমলিগান লিক্ষা লবভাগ এ�টি 

বহু-স্রীয িহাযিা লিখটেম 

(MTSS)-ক� এ�টি লবসৃ্ি 

�াঠাখমা লহখিখব িংজ্ালযি �খর 

�া ি�ি লিিরু স্ব�ীয চালহদা ও 

Hamtramck Public Schools 
Schools of Choice for the 
Fall 20222-233 Enrollment

Application Period:
May 1st - July 29th, 2022

Accepting applications for 
non-residents between 
May 1 and July 29, 2022 

(25 spots per grade 
levels K-12).

Accepting Hamtramck 
Virtual Learning Institute 

applications as well. 

If you have questions or need assistance, 
please contact the HPS Pupil Services 

Department at (313) 591-7400

https://mi50010887.schoolwires.net/Page/324

Place an Ad in 
The Review Today

Call (313) 874-2100

SUPPORT 
LOCAL 

BUSINESS

লিখেখেন কমনখহম আওযাদ, 

লেখরটের

চ্যাখিখজে পূে্ট এ� বের কজাখরর 

িাখর্ কমা�ালবিা �রা হখযখে।

লিক্ষার্থী কিবা লেখরটের লহখিখব 

হ্যামরোলম� পাবলি� ্ ু ি, লিক্ষার্থী, 

মা-বাবা, �মথী এবং �লমউলনটিখ� 

কিবা কদওযা অব্যাহি রাো আমার 

জন্য আনখদির। এই বেরটি 

চ্যাখিখজে পূে্ট লেি, ক�াখনা ক�াখনাটি 

কমা�াখবিা �রা অন্যগখুিার 

িুিনায িহজ লেি।

মহামারীর �ারখে দরূ কর্খ� 

লিক্ষাগ্হখের প্ায কদ়ে বের পর 

কিখটেম্বখর আমরা �েন ্ুি বষ্টটি 

পনুরায িরু ু �লর, িাখর্ িাখর্ই 

িেন আমরা বাি চাি� এবং 

বাখির জািীয ঘােলির চ্যাখিখজের 

িম্েুীন হই �া আমাখদর পলরবহন 

কিবাখ� প্ভালবি �খরলেি। 

এই চ্যাখিজেগখুিা আমাখদর 

পলরবার ও লিক্ষার্থীখদর জন্য অখন� 

অিলুবধা তিলর �খরখে, �ার জন্য 

আমরা দঃুেপ্�াি �লর। আমরা 

আমাখদর পলরবহন িরবরাহ�ারীর 

িাখর্ িহখ�ালগিামিূ�ভাখব �াজ 

�খর এই চ্যাখিজে কমা�াখবিা �রখি 

িক্ষম হখযলে �াখি আমাখদর 

লবখিষ চালহদািপিন্ন লিক্ষার্থীখদর 

জন্য ড্াইভার ও বাি লনলচিি 

�রা �ায এবং িাখদর পলরবহনখ� 

অগ্ালধ�ার কদওযা লনলচিি �রা 

�ায।

্ুি বখষ্টর প্র্ম �খয� মাি 

এখক্ষখরে চ্যাখিলজেং লেি। িখব, 

আমরা িফিভাখব এই উখবেখগর 

িমাধান �রখি িক্ষম হখযলে।

অটিজম কপে�রোম লেিঅে্ট াখরর 

লবষখয আমাখদর লিক্ষার্থীখদর 

চালহদা পূরখের জন্য আমরা 

আমাখদর �াজ চালিখয �ালছি। 

অটিজম কপে�রোখমর লিক্ষার্থীখদর 

প্ার্লম� িনাক্�রখের জািীয 

করেন্ড এবং ক�াগ্যিার এই লবভাখগ 

রিমবধ্টমান ঘেনার হাখরর 

প্লিলরিযায, এই বের আমরা 

অলিলরক্ িহাযিা এবং পরামখি্টর 

জন্য ওখযন RESA-এর িাখর্ 

অংিীদালরত্ব �খরলে �ার ফখি 

লেল্রিটে এ�টি অলিলরক্ 

অটিজম ক্ািরমু েিুখে। 

২০২২-২০২৩ ্ুি বখষ্টর িরুখুি, 

আমরা আমাখদর �লমউলনটি ও 

লিক্ষার্থীখদর প্ার্লম� প�্টাখয 

লিনটি (৩) অটিজম �্যাোগলরর 

ক্ািরমু কপ্াগ্াম িরবরাহ �রার 

িক্ষ্য লনধ্টারে �খরলে। 

আপািি, লপ্্ুখির লিক্ষার্থীখদর 

মখধ্য উপ�কু্ লিক্ষার্থীরা ওযা�-

ইন লভলতিখি লেল্রিখটে কিবা গ্হে 

�রা অব্যাহি রােখি পাখর 

অর্বা িাখদরখ� লেল্রিখটের বাইখর 

আমাখদর অংিীদার কপ্াগ্াখম 

কপ্িখমখটির জন্য করফার �রা 

ক�খি পাখর। লবখিষ লিক্ষা লবভাগ 

এ�টি তিিব�ািীন লবখিষ লিক্ষা 

�ম্টিলূচখি িহাযিা 

�রার জন্য হ্যামরোলম� 

পাবলি� ্ুিখির িখগে �াজ �রা 

চালিখয �াখছি।

পলরখিখষ, লেল্রিটে ওখযন 

RESA অলভভাব� পরামি্ট� 

�লমটিখি (PAC) �াজ �রার 

জন্য এ�জন অলভভাব� প্লিলনলধ 

েুজঁখে। আগ্হী মা-বাবাখ� 

অবি্যই হ্যামরোলম� পাবলি� 

্ুিখি বি্টমাখন লবখিষ লিক্ষা কিবা 

গ্হে�ারী লিক্ষার্থীখদর বাবা-মা 

হখি হখব। 

আপলন �লদ এর জন্য লবখবলচি 

হখি চান িাহখি অনগু্হ �খর 

জনাব কমনখহম আওযাদ, লবখিষ 

লিক্ষা লেখরটের, হ্যামরোলম� 

পাবলি� ্ুিি, লবখিষ লিক্ষা 

লবভাগ, c/o Menhem Aouad, 

3201 Roosevelt, Hamtramck, 

MI 48212 ঠি�ানায লিলেিভাখব 

ক�াগাখ�াগ �রনু।

লবখিষ লিক্ষা লবভাগ এ�টি চ্যাখিলজেং 
বের পার �খরখে

লিখেখেন লমরজানা মাখরাি

ELD লেল্রিটে ফ্যালিলিখেের

এ�টি ইিিালম প্বাখদ বিা 

হখযখে “হখর� র�খমর ফুি লদখয 

এ�টি ফুখির কিা়ো তিলর হয।” 

হ্যামরোলম� পাবলি� ্ুিি, এর 

তবলচরে্যময জনিংে্যাখ� িাখর্ 

লনখয, কিই চমৎ�ার ফুখির 

কিা়োগখুিার প্লিলনলধত্ব �খর। 

ELD লবভাগ লনলচিি �খর ক� 

আমাখদর লিক্ষার্থীরা, আমাখদর

এখ��টি ফুখির কঁুল়ে, �ারা 

ধারাবালহ�ভাখব প্ালিষ্ালন�, 

মানলি�, ও িামালজ�ভাখব 

লব�লিি হখব এবং িাফি্য িাভ 

�রখব।

কমাে HPS িালি�াভুলক্র মখধ্য, 

৬৩.৪% লিক্ষার্থীই হখিা িলরিয 

বহুভাষী লিক্ষার্থী (MLL)। ELD 

লবভাগ লনলচিি �খর ক� আমাখদর 

MLL-কদর িহাযিা �রখি পখুরা 

্ুি বষ্ট জখু়ে নানালবধ �া�্টরিম 

িহজির �রা হখছি: �মন ক�াখরর 

িাখর্ িমলবিি ইংখরলজ ভাষা 

লনখদ্টিনার পলর�ল্পনা ও িরবরাহ, 

�মথী উন্নযন পলরচািনা, ELD 

অগ্গলি লরখপাে্ট খ� �াখজ িাগাখনার 

মাধ্যখম লিক্ষার্থীখদর অগ্গলির 

ির্্য পলরবারখ� জানাখনা, 

লনখদ্টিনা জানাখি, মিূ্যাযন ও 

িমবিয �রখি কিই োো িমখয 

িমখয প�্টাখিাচনা �রা হখযখে িা 

লনলচিি �রা, লরে ১৮০, গলেি 

১৮০, ও লিখটেম ৪৪

 �ম্টিলূচ এবং অন্যান্য িলুনলদ্টষ্ট 

মধ্যস্থিা, ইি্যালদিহ দীঘ্ট�ািীন 

MLL-কদর োখগ্টে �রা।

ELD লবভাগ MLL-কদর 

িনাক্�রে, কপ্িখমটি এবং বালষ্ট� 

অগ্গলি প�্টাখিাচনার পািাপালি 

EL লিক্ষার্থীখদর মিূ্যাযন এবং 

লব�ল্প মিূ্যাযখনর জন্য অব�াঠাখমা 

িরবরাহ �খর (উপ�রখের 

প্খযাজনীযিা, প্লিক্ষে ও 

লিলেউলিং)।

HPS-এর এ�টি িলরিয মা-

বাবার িপিকৃ্িা দি (প্যাখরটি 

এনখগজখমটি টিম) এবং 

�লমউলনটি ফ্যালিলিখেের রখযখে 

�ারা িরািলর পলরবার িহাযিা 

িরবরাহ �খর (োদ্য লবিরে, 

কপািা�, িাপ্াই, চা�লরর লরখিাি্ট, 

লরি লরখিাি্টগখুিার িাখর্ কমলেখ�ি 

িাহা�্যপ্ার্থী ব্যলক্খদর িংখ�াগ, 

ইি্যালদ)। 

্ুি ও �লমউলনটি 

ফ্যালিলিখেেররা পালিি লিক্ষার্থী 

এবং গহৃহীন পলরবারখদর িাহা�্য 

�খর।

ELD লবভাগ হখিা HPS 

লিখটেখমর এ�টি অলবখছিদ্য অংি। 

এ�জন লিক্ষার্থী আমাখদর �াখে 

এ�জন নবাগি, অলভবািী, 

িরোর্থী ক� লহখিখবই আি�ু না 

ক�ন, ক� লিক্ষার্থীর আনষু্ালন� 

লিক্ষায ব্যাঘাি ঘখেখে অর্বা ক� 

লিক্ষার্থী লভন্ন ক�াখনা রাষ্ট্র বা ্ুি 

লেল্রিখটে আখমলর�ান ্ ু ি ব্যবস্থার 

মধ্য লদখয লগখযখে, িাখ� স্বাগিম 

জানাখনা হখব, িার চালহদাগখুিা 

িনাক্ �রা হখব, এবং িার জন্য 

�র্া�র্ িহাযিা ব্যবস্থা বাস্বাযন 

�রা হখব।

লিক্ষার্থীখদর উন্নলিখি িাহা�্য 
�রখি ELD লবভাগ পাখি 
আখে

িপিদ পূরখের জন্য লেজাইন �রা 

গখবষো-লভলতি� ক�ৌিিগখুিার 

এ�টি গছুি লনখয গঠিি।

MTSS-এর জন্য, এ�টি 

্ুিখ� প্র্খম টিযার ১, বা 

িাব্টজনীন িহাযিা প্লিষ্া �রখি 

হখব। িাব্টজনীন িহাযিা হখিা 

লনখদ্টিনামিূ� অনিুীিন �া এ�টি 

্ুখি ি�ি লিক্ষার্থীখ� িাহা�্য 

�খর। এ�বার িাব্টজনীন িহাযিা 

প্লিষ্া �রা হখি, 

ক�ান লিক্ষার্থীখদর অলিলরক্ 

িহাযিা প্খযাজন িা লনধ্টারে 

�রখি �মথীরা মিূ্যাযখনর োো 

ব্যবহার �রখি পাখরন।

টিযার ২ ও টিযার ৩-এর জন্য 

িহাযিার িীব্িা ও িময�াি 

বলৃধি পায। প্লিটি লিক্ষার্থীর জন্য 

িমর্্টখনর উপ�কু্ স্র মিূ্যাযখনর 

োো বোরা লনধ্টালরি হয। 

Horizon িমিা-লভলতি� 

MTSS হখিা লিক্ষার্থীখদর স্ব�ীয 

চালহদা পূরখের জন্য এ�টি তজব 

প্লিলরিযা। আমরা বাধা দরূ 

�লর, অিম পলরলস্থলিখি বাধা 

লদই এবং লিক্ষার্থীখদর স্ব�ীয িক্ষ্য 

ও পলর�ল্পনার উপর লভলতি �খর 

িখু�াগ

 গখ়ে িুলি। আমরা প্লিটি 

লিক্ষার্থীখ� িার লনজস্ব িাফি্য ও 

িক্ষ্য িংজ্ালযি �রখি উৎিালহি 

�লর। 

আমরা িাখদর িম্াবনা 

িব্টালধ� �রখি এবং কপ্রো 

বা়োখনার জন্য এ�টি গলিিীি 

কিোর পলরখবি এবং িহায� ্ুি 

িং্ৃলি িরবরাহ �লর। আমরা 

লিক্ষার্থী, পলরবার ও �লমউলনটির 

িাখর্ লমখি এ�টি ্ুি লহখিখব 

িহখ�ালগিা �লর। Horizon-এ 

আমরা আখরা স্বিন্ত্র হওযার জন্য 

এবং প্লিটি লিক্ষার্থীর অনন্য 

পেভূলম আলবষ্ার �রার জন্য 

লনখজরা গব্টখবাধ �লর। 

িপিকৃ্িা ও লবশ্ািখ� উৎিালহি 

�রার জন্য, আমরা লিক্ষার্থীখদর 

িাখর্ দঢৃ় িপি�্ট  গখ়ে িুলি। 

Horizon-এ MTSS িব্টাখগ্।

Horizon-এ লিক্ষার্থীখদর 
চালহদা পূরে

লিখেখেন ল�ম উইলনযারল্, 

অধ্যক্ষ

োও কবোখি, এটি লেি োনা 

এ� বেখরর ভাচু্ট যাি লিেন 

কর্খ� লফখর আিার বের, োও 

কবোখ� লিক্ষাদান ও লিেখনর 

জন্য প্ি্যািাগখুিা পনুরায িাজাখি 

হখযখে।

িারা বের ধখর, হ্যামরোলম� 

পাবলি� ্ ু ি িরুক্ষার মানদণ্ডগখুিা 

প্লিফলিি �খরখে এবং 

পনুঃিংজ্ালযি �খরখে, এবং 

ক�ালভেজলনি ঘেনা বলৃধির �ারখে 

প্খ�াজ্য হখি ভাচু্ট যাি লিেন 

পলরচািনা �খরখে। �ার ফখি 

প্লিলদখনর রটুিন ও �াঠাখমার 

প্খযাজনগখুিা পূরে �রখি লিক্ষ� 

ও লিক্ষার্থীখদর এ�ইভাখব মালনখয 

লনখি হখযখে এবং িাখদর লিক্ষাদান 

ও লিেখনর ধরখন রপূান্তর �রখি 

হখযখে। 

আমরা �িবার স্বিরীখর 

উপলস্থি হখয লিেখন লফখর লগখযলে, 

প্লিবারই কিখটেম্বখরর প্র্ম 

লদখনর মখিা �খরই করেলে�খক্ষর 

প্ি্যািাগখুিা পনুঃমিূ্যাযন �খরলে। 

লিক্ষাদান ও লিেন প্ি্যািাগখুিা 

নিুন স্খর উন্নীি হখযখে এবং 

িবাইখ� অব্যাহিভাখব দাযবধি 

�রা হখযখে: লিক্ষ�, লিক্ষার্থী, 

পলরবার, িহাযিা �মথী, এবং 

ভবন প্িািন।

আমাখদর লিক্ষার্থীবদৃিখ� 

ইলিবাচ� আচরখের প্লি উৎিালহি 

�রখি এবং ইলিবাচ� আচরেখ� 

স্বী�ৃলি কদওযার উখদেখি্য অন্যান্য 

লবলল্ডং ক�ৌিিগখুিার পািাপালি, 

এক্সখপটে করিখপটে বাস্বাযন �রা 

হখযলেি বখি লিক্ষ� ও লিক্ষার্থীর 

িপি�্ট  এ�টি অগ্ালধ�াখর পলরেি 

হখযখে। 

োইগার (্ুি মাি�ে) লহখিখব, 

লিক্ষার্থীরা লবলল্ডং জখু়ে: হিওখয, 

িাচি রমু, ক্ািরমু, প্খবি/ েুটি, 

এবং লবখিষ ক্াখির িময িম্ান 

ও দালযত্বিীিিা প্দি্টন �রার 

জন্য পওলজটিভ (Pawsitive) 

পরুষ্ার অজ্ট ন �খর। 

প্লি মাখির কিখষ, প্লিটি 

ক্ািরমু কর্খ� নাম তদব চযখনর 

মাধ্যখম পরুষ্ার অজ্ট খনর জন্য 

লনব্টাচন �রা হয এবং আমাখদর 

ক�াগাখ�াগ প্্যােফম্ট, ক্াি কোখজাখি 

স্বী�ৃলি কদওযা হয। লমেি ্ুখির 

লিক্ষার্থীরা 

VIP লিক্ষার্থী কনিা হখয উখঠলেি 

এবং প্লিলদখনর দালযত্ব িপিন্ন 

�রার জন্য এ�জন টোফ িদি্য 

লনব্টাচন �রখি িক্ষম হখযলেি।

কিে টোে্ট  ওখযখনজখে 

চিা�াখি, োও কবো করেলে-লভলতি� 

ক�ৌিিগখুিাখ� অগ্ালধ�ার লদখযখে 

এবং এমন এ�টি লিেন পলরখবি 

তিলরর প্লি গরুতু্ব আখরাপ �খরখে 

�া ভাষা-িমধৃি পারষ্পলর� 

প্লিলরিযািীি করেলে�খক্ষর 

প্লিফিন �খর। ি�ি ধরন ও 

প্�ৃলির লিেনখ� িমর্্টন লদখি 

করেলে�খক্ষ িখব্টাতিম চচ্ট া ও ক�ৌিি

 আখিাচনা �রা হখযখে এবং 

বাস্বাযন �রা হখযখে। 

লিক্ষ�রা লেল্রিটে জখু়ে 

িলম্লিিভাখব �াজ �খরখে এবং 

করেলে�খক্ষর োো ও লিক্ষার্থীর 

লব�াি লমলিগান �মন ক�ার কটেে 

টে্যান্ডাে্ট খির লদখ� �াখছি ল�না 

িা লবখলেষে �রখি আমরা িক্ষম 

হখযলেিাম।

২০২১-২২ কিষ হওযার িাখর্ 

িাখর্, আমরা আমাখদর অিীখির 

অজ্ট নগখুিার প্লিফিন �লর এবং 

২০২২-২৩ ্ুি বখষ্টর জন্য নিুন 

িক্ষ্য লনধ্টারে �লর। 

োও কবো আমাখদর লিক্ষ�, 

লিক্ষার্থী, পলরবার, ও �লমউলনটি 

ি�খির দলৃষ্টখ�াে কর্খ� আমাখদর 

প্ি্যািাগখুিা লব�াখির ধারা 

অব্যাহি রােখব।

োও কবো োইগাররা িাফখি্যর 
প্লিফিন ও নবলদগখন্তর িচূনা �খর 
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Got Medicaid?  
Got Medicare?  
Get more benefits.
If you have Medicaid and Medicare, you could 
get more help to cover your care and costs. 
UnitedHealthcare Dual Complete® includes a  
prepaid card to buy covered over-the-counter (OTC) 
products and groceries, plus many other extra 
benefits you may be missing today.

With monthly credits on a prepaid card:
• Buy over-the-counter products, including  

pain relievers, vitamins, bandages, allergy  
relief and more

• Buy healthy foods, including fruits,  
vegetables, fish, meat, dairy, cereal,  
pasta and more

• Shop at participating stores or order online

Dual Complete is a health plan for people who:
• Have both Medicaid and Medicare
• Could use more help to cover more care  

and costs
• Want more benefits for a $0 plan premium

There’s more for you. Call today.
1-855-721-8508, TTY 711

Up to $120  
a month
for covered OTC products  
and groceries
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৭-িপ্াহ গ্ীমে�ািীন কপ্গ্াউন্ড 

�ম্টিলূচ, িাযখ�াযাখদিা, নাচ, এবং 

আখরা নানা র�খমর পলরবার ও 

লিলনযরখদর লফল্ড লরেখপর লনবন্ন 

ইখিামখধ্য িরু ু হখযখে। ক�টি 

িবখচখয জনলপ্য হখব বখি আিা 

�রা হখছি কিটি হখিা ব্্যা�’ি 

অচ্ট াখে্ট  �লমউলনটি অ্যালপ্লিখযিন 

লরেপ ক�োখন বালিদিাখদর কক্ষখরে 

মারে ৩ েিার িাগখব।

�লমউলনটি কিটিাখর লফেখনি 

কিটিার িিুাস্থ্য ও লফেখনি জালন্ট 

িরু ু �রার জন্য বা চালিখয 

�াবার জন্য প্াপ্বয্খদর �াখে 

এ�টি লবিাি িখু�াগ। আপলন 

লজম ব্যবহার �রখি পাখরন 

অর্বা স্বী�ৃি কপিাদারখদর বোরা 

পলরচালিি আমাখদর লফেখনি 

ক্াখি অংি লনখি পাখরন। জিুাই 

মাখি, আমরা িলনবাখর পিুল্খি 

আমাখদর পাখ�্ট  লফেখনি লিলরজ 

িরু ু�রব। 

এো়োও আমাখদর রখযখে 

লিলনযর ল�� লফে, এ�টি 

লবনামখূি্যর অনিুীিন ক্াি, �া 

নমনীযিার উন্নলি ও িলক্ িাখভ 

িাহা�্য �রখি লিলনযরখদর জন্য 

িাজাখনা হখযখে।

আমাখদর িরবরাহ�ৃি িবল�েুখি 

আপনাখ� আমন্ত্রে জানাই। বনু্, 

আনদি ও লফেখনখির এ�টি জগৎ 

আপনার দরজার ঠি� বাইখর 

অখপক্ষা �রখে। আিা �লর এই 

গ্ীখমে আপনার িাখর্ কদো হখব, 

এবং দারেু এ�টি বেখরর জন্য 

আপনাখ� ধন্যবাদ! 

বলনোদনমূি� প্রোগ্রামখ িবার জন্�ই �লেু 
আেখ

লিখেখেন আফলরন আিালভ, 

অধ্যক্ষ

DE-কি এ�জন নিুন প্িাি� 

লহখিখব, কিোর মি অখন� ল�েু 

লেি। অবখিখষ, �লদও, আলম 

আমার নিুন কিটিংখির পলরখবখির 

িাখর্ স্বাছিদি্যখবাধ �খরলে এবং 

এেন বিখি পালর ক� আমরা 

আমাখদর েিলফনগখুিার মখিাই 

টিখ� কগলে। 

এমন এ�টি অবস্থা লেি �েন 

আমরা ভাবলেিাম ক� আমাখদর 

মখধ্য ক�উ পারখব ল�না, িখব 

আমরা িা কপখরলে। আখর�টি 

্ুি বষ্ট এেন �া�্টি অিীি। 

এো এখিা দ্রুি চখি কগি। আলম 

�ৃিজ্খবাধ �রলে িখব আমার 

এও মখন হখছি ক� আমার িবল�েুর 

ধীখর চিা উলচি। আমার প্বীে 

বযখির পর্ �ারোয, িময েবু 

দ্রুি গলিখি অলিবালহি হখছি 

বখি মখন হয।

বেরটি কিষ হবার িাখর্ িাখর্, 

আলম িবল�েু প�্টাখিাচনা �খরলে 

এবং লিধিাখন্ত উপনীি হখযলে ক� 

আমরা ক্ান্ত হখয �াইলন।

ল�ন্ডার গাখে্ট খনর লিক্ষার্থীরা 

এেন ১ম কগ্খে; ৩য কগ্োররা 

৪র্্ট কগ্োর লহখিখব ওখযটে উইংখয 

চখি কগখে, ৬ষ্ কগ্োররা এেন 

লমেি ্ুখি; নবাগি লিক্ষ�রা 

এেন ‘অলভজ্’ হওযা কর্খ� 

এ�ধাপ লপেখন; অলভজ্রা এেন 

আখরা কবলি

 পলরিধুি অলভজ্ হখযখেন। ্ ু ি 

বষ্ট কিামাখ� এেনও জানাই হি 

না। ২০২১-২০২২-এর জন্য িার 

�ারো কিষ হখযখে, িখব এটি লফখর 

আিখব। 

ভলি্ট  কর্খ� র্্যাং�ি লগলভং 

িারপর িীখির েুটি কর্খ� 

লবলল্ডংখয িমি্যা (�াই কহা�... 

এো আর হখব না) কর্খ� 

বিখন্তর েুটি, িারপর পরীক্ষা 

আখরা পরীক্ষা, এো এেন�ার 

মখিা লবদায লনখযখে, িখব এটি 

লফখর আিখব। অন্যান্য ্ুি বখষ্টর 

মখিাই

এটিরও �াওযার িময হখয 

কগখে। 

প্লিটি ্ুি বখষ্টর অনভূুলিই 

আিাদা। আমরা আখরা ১৮০

লদখনর জন্য হাি ধখরলে। 

আমরা এই বের কিখষর জন্য 

�িো অখপক্ষা �রলে, আমাখদর 

মখধ্য কবলিরভাগই ইখিামখধ্য 

২০২২-২০২৩ ্ুি বখষ্টর জন্য 

লেল�নিখন এ�জন নিুন অধ্যখক্ষর 
অনকুূি অবস্থান

কিে�: জই ে্যানখফার্্ট (Joi 

Danforth), অধ্যক্ষ 

২০২১/ ২২ লিক্ষাবষ্টটি লেি 

করামাচি আর চ্যাখিখজে ভরপরু!  

এই িমখয ভাচু্ট যাি ও িিরীখর 

উপলস্থি হখয লিক্ষা গ্হখের ব্যবস্থা 

লেি এবং লিক্ষার্থীরা এর মাধ্যখম 

লিেখি ও িমধৃি হখি িক্ষম 

হখযখে। ি�ি মিূ লবষখয উঁচু-

মাখনর লনখদ্টিনা প্দাখনর জন্য 

এবং পনুরায িিরীখর লিক্ষা 

গ্হখের ব্যাপাখর োপ োইখি লনখি 

আমাখদর লিক্ষার্থীখদর িামালজ� 

ও আখবগগি চালহদাগখুিার প্লি 

�ত্নিীি হখি লেল�নিন ওখযখটের 

�মথীগে �খঠার পলররেম �খরখেন।  

প্�লুক্র ব্যবহার ও িরািলর 

লিক্ষাদাখনর কক্ষখরে ভাখিাভাখব 

ভারিাম্য বজায রােখি লেল�নিন 

ওখযখটের (DW) লিক্ষ�গে 

লিক্ষখের লমরে মখেি ব্যবহার 

�খরখেন। কোে কোে োখগ্টে�ৃি 

দখি হস্খক্ষপ ও লনখদ্টিনার িাখর্ 

লেলজোি উপাখয স্বিন্ত্র অনিুীিন 

উভযখ� এ�লরেি �রার ফখি িা 

আমাখদর �মথীখদরখ� লিক্ষখের 

লবষযটি স্ব�ীয �রখি এবং 

প্লিটি লিক্ষার্থীর চালহদা কমোখি 

িাহা�্য �খরখে। 

DW লিক্ষার্থীরা আমাখদর ্ুি-

পরবিথী STEAM �ম্টিচূী এবং 

্ুি-পরবিথী লিক্ষখ�র িহাযিা 

কর্খ�ও উপ�ৃি হখযখে। এই বের, 

লিক্ষার্থীরা অলভনয ও লচরেনাে্য 

কিোর ক্াি, �লবিা ও গল্প বিার 

এবং গহৃস্থালির �াজ কদোখনার 

ক্াি �রখি িক্ষম হয। 

আমরা এই ক্ািগখুিা 

বলধ্টি �রখি এবং আমাখদর 

লিক্ষার্থীখদরখ� িজৃনিীি ও 

উদ্াবনী লবষয িপিাদন �রার 

জন্য িাখদর জ্াখনর প্িার বলৃধি 

�রখি এবং িাখদর পঠন, লিেন 

ও গলেি দক্ষিা ব্যবহার �রখি 

আরও কবলি িখু�াগ কদওযার কচষ্টায 

আলে।  

আমাখদর লিক্ষার্থীখদরখ� আরও 

ভাখিাভাখব িহাযিা �রখি 

লপিামািাখদর িাখর্ অংিীদালরত্ব 

�রখি DW এই বের �খঠার 

পলররেম �খরখে। লপিামািাখ� 

িাখদর লিিখুদর লিক্ষখের �া�্টরিখম 

িপিকৃ্ �রখি আমাখদর প্যাখরটি 

এখগেজম্যাটি ফ্যালিলিখেের �লি্টি 

ব্াউন-িখযে �খঠার পলররেম 

�খরখেন।  

এই কদখির লিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপাখর 

ক�ি�ি লপিামািা নিুন িাখদর 

প্লি লবখিষ নজর করখে আমরা 

প্লি মগেিবার লপিামািাখদর 

লমটিং আখযাজন �খরলে। আমরা 

এ�ালধ� পালরবালর� আনদিময 

ইখভটিও আখযাজন �রখি িক্ষম 

হখযলে, �ার মখধ্য লেি হ্যামরোম� 

পাবলি� িাইখব্লরখি ভ্রমে, 

পালরবালর� রান্নাবান্না ও লফেখনি 

ক্াি এবং ্ুখির পখর অন্যান্য 

পালরবালর� িপিকৃ্িার কিিন।  

আমাখদর লপিামািারা িলি্য�ার 

অখর্্টই প্লিটি ইখভটি উপখভাগ 

�খরখেন ও প্িংিা �খরখেন, 

অখন� লবষয লিখেখেন এবং 

ি�খিই মজা �খরখেন!

লেল�নিন ওখযটে লিক্ষা 

লবষয� �লমউলনটি অব্যাহিভাখব 

লিেখে ও প্িার হখছি। আমাখদর 

লিক্ষার্থী ও িাখদর পলরবাখরর জন্য 

িবখচখয ভাখিা �াজটি �রার 

জন্য আমরা প্লিশ্রুলিবধি এবং 

লিক্ষার্থীখদর জ্ান বলৃধি �রখি ও 

আমাখদর লিিখুদরখ� িমধৃি হওযার 

অলভজ্িা প্দান �রখি আমরা 

গখবষোলভলতি� কিরা অনিুীিন 

অব্যাহি রােখবা। 

লেল�নিন ওখযটে ইলিখমটিালর “লমরে লিক্ষে 
(blended learning)”-এর প্লি দলৃষ্টলনবন্ �খর

কিে�: মা�্ট  উইিল�নিন 

(Marc Wilkinson)

লেখরটের অব কে�খনািলজ

আমাখদর লিক্ষার্থী, �মথী ও 

পলরবারবগ্টখ� প্�লুক্র িহাযিা 

প্দান �রখি হ্যামরোম� পাবলি� 

্ুখির কে�খনািলজ লেপাে্ট খমটি 

লনরিিভাখব �াজ �খর �াখছি। 

্ুি বখষ্টর কিখষর লদখ� 

কে�খনািলজ লেপাে্ট খমটি, গি বের 

লনধ্টালরি অখন� প্�খল্পর িক্ষমারো 

পূরে �খরখে, �া আমাখদর প্�লুক্ 

োখি অখন� করামাচি�র আপখগ্ে 

ও আপখেে লনখয এখিখে। 

আমাখদর লেপাে্ট খমখটির অন্যিম 

িক্ষ্য লেি আমাখদর রোবিিটুিংখযর 

�াজগখুিার রে্যাল�ং ও িমাধান 

�রার আরও ভাখিা উপায 

লনধ্টারে �রা।  এই লবষখয িা়ো 

লদখয, লেপাে্ট খমটি আমাখদর IT 

টিল�খের জন্য আরও িলক্িািী 

প্ােফম্ট লনখয এখিখে।  

িফেওয্যার প্ােফম্টটির নাম 

IncidentIQ এবং আমাখদর �মথী 

ও লিক্ষার্থীখদর তদনলদিন রোবিিটুিং 

ও কিবা িদারল� �রখি আরও 

কবলি স্বযংলরিযিা বা অখোখমিন 

লনখয এখিখে।

আমরা ক�ভাখব �াজ �লর, 

লিলে ও পনুরায তিলর �লর কি 

জাযগাগখুিাখি, ২০২০ িাখির মাচ্ট  

মাি কর্খ�, আমাখদর লিক্ষখের 

�লমউলনটি এ�টি ব়ে ধরখনর 

পলরবি্টন কদেখি কপখযখেন, �া 

প্�লুক্খ� তদনলদিন জীবখনর এিব 

লদখ�র ক�খ্রে লনখয এখিখে। 

প্�লুক্র ব্যাপ� চালহদা বলৃধি 

এবং আমাখদর কনেওযা�্ট গখুিার 

ব্যবহার লবপিুভাখব বলৃধির 

�ারখে, আমাখদরখ� অবি্যই 

ধারাবালহ�ভাখব িধু ু আমাখদর 

লেভাইিগখুিাখ�ই আপখেে �রখি 

হখব না, বরং ক� কনেওযা�্ট গখুিা 

এখদরখ� �কু্ �খর কিগখুিাখ�ও 

আপখেে �রখি হখব।  

HPS প্�লুক্ িফিভাখব দটুি 

ব়ে আ�াখরর কনেওযা�্ট  আপখেে 

HPS প্�লুক্র চালহদা লমটিখয �াখছি
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Abdullah Emad

Ahmed Nabil

Albadani Fatima

Alharbi Mohamed

Almulaiki Habeeb

Alsbmairi Reem

Ashaif Hussam

Chowdhury Shreya

Dhar Arnab

Abdullah Salaa

Ahmed Nasim

Aldalaly Muneer

Ali Hakeem

Alnhari Mohamed

Alshaif Almamoon

Ayash Baraah

Clay Ethan

Elgarade Hadeel

Abdullah Sara

Ahmed Rimon

Alfakeeh Khatab

Aliakeeh Mazen

Aloudi Mohamed

Alward Nora

Ayman Tayasshkh

Colic Jasmina

Ezaldin Omar

Ahmed Fariha

Ahmed Tambia 

Alfhed Magedar

Alkablany Samy

Alqaderi Abrahim

Alzaeem Abdul

Aziz Zeyad

Custovio Selma

Fadell Moihasim

Ahmed Israt

Ahmed Wamida

Algahim Al-Harith

Allen Aaron

Alqaifi Wafaa

Alzendani Shahd

Baldoomas Sophia 

Daka Alyssa

Fadhel Saifalarab

Ahmed Isteak

Akther Mahdia

Algahmi Mohmed

Allwasy Mortada

Alqusimi Nemah

Amin Jahidul

Barva Monalisa

Dass Rahul

Farver Kyndal

Ahmed Lena

Akther Mahmuda

Algamal Elyas

Almardani Shaina

Alriyash Mohammed

Aritovic Elmetin

Beal Rakiyah

Davis Jr. Robert

Ghaleb Ramzi

Ahmed Mayisha

Alaswar Yacoob

Algohim Mohamed

Almarsoumi Rafid

Alsayydi Abdulrahman

AsAyidi Anwar

Begic Adisa

Dhaifullah Abdulrahman

Gillespie-Thomas Yunae

Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Begum Akhy Begum Asma Begum Liza Begum Momna Begum Sanjida Causeric Adam Chowdhury Mahfuz

Clark Nivea
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Hussain Emman

Islam Rafiqul

Kelley Vinnessa Klejno David

Moubarak Cheryl

Naji Nader

Haimed Nader

Hussain Iftihaz

Ismael Ali

Mirzza NishatKllokoqi Arbulena

Moumi Audity

Nasher Nasrene

Hall Jayvon

Hussain Mohammed

Jannath Raisa

Kelly Jordan

Lewis Aniysia

Musaid Reham

Nasher Sarah

Haque Nafisa

Hussain Muthana

Kaid Bassam

Khan Mohammed

Majdanac Armin

Musleh Ahmed

Nawshin Humayra

Hassan Hadeel

Hussain Shayma

Kaid Shaima

Khan Tawhid

Mashrah Abdullah

Musleh Fatima

Nusbath Akteh

Hassan Hamad

Ibrahim Muhamed

Kaseem Salif

Khanam Samiah

Measar Wael

Muthana Alauddin

Obaid Maysoon

Hoque Joynul

Islam Bushra

Kassim Islam

Khanom Abida

Mina Farzana

Muthanna Eisa

Obeid Reem

Hughs Mira

Islam Muzahidul

Kelley Vinaya

Khess Sophia

Mom Busra

Naji Khaled

Panta Prajna

Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Rahml Rahima

Sayed Amro

Rahman MabihaPaul Abhishek

Rejniak Jakub

Shammakh Anwa

Powell Diontae

Rutkowski Amber

Shammakh Mosaab

Quteibi Shayma

Saleh Atiah

Sharif Shadika

Rafi Abdulla

Saleh Aymen

Siddique Adel

Rahman Atiqur

Saleh Bashar

Sikdan Mahima

Rahman Fahmida

Saleh Rahia

Sultana Tania

Rahman Munshat

Saleh Rayan

Szalach Angel

Grove Mylitka
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Algaheim Waheeb

Alsomiry Baism

Chowdhury Devarishu

 Lombard Danielle

 Abdullah Ishaq

Algamali Saleh

Anakeeb Abdelrahm

Christopher Samarea

Harris MariAnn

Mahdi Hamza

Abdullah Ismail

 Alhadad Yousif

Anakeeb Naji

Douglas Alaya

Howell Ja’Mya

Marion Hershel

Ahmed Ifteman

Alhalmi Ezaldeen

Bassett Frank

Elzahem Shaima

Islam Kanta

 Moore Lamar

Ahmed Waseem

Ali Mazin

Begum Ambia

 Fadell Ahmed

Jones David

Nagi Mohamed

Ahsan Saquib

Alqadhi Hamak

Begum Nadi

Foster Dejai

Kaid Mohamed

Nard Akyren

Aktes Sorobi

Alraidah Khalood

 Boyer Louis

Gibson Jamal

Kegler Charles

Nasser Jacob

Al-Sabahi Amal

Alriyashi Bashar

Carter Kobe

Gregorgy Joseph

Lindsey Tahj

Owens Deontea

Meet the 2022 graduates of Horizon High

Alfakeeh Maher

Uddin Shajib Williams Omir Yafai Nashwan Zaman Mohammed

Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Uddin Safwan

Paul Rajon

Petty Shamar Qasem Hamaza Rageh Mohamed Saleh Saar Sedano Ivana Sedano Ivana Terrell Kenara Thomas La’Niyah

Uddin Mohammed Wadud Sujana

Congratulations Class of 2022 Seniors
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Congratulations
2022 Hamtramck High School Graduating Seniors!

িপিন্ন �খরখে।  

আমরা আমাখদর লবদ্যমান 

WIFI কনেওযা�্ট খ� গলি ও 

লনভ্ট রিীিিার পরবিথী প্জন্ম বোরা 

প্লিস্থাপন �খরলে! বিন্ত�ািীন 

েুটির িময, আমরা আমাখদর 

এ�টি অিীব গরুতু্বপূে্ট ও উন্নি 

লেল্রিটে ফাযারওযাি ইনটেি 

�খরলে, �া আমাখদর টোফ ও 

লিক্ষার্থীখদরখ� লনরাপতিার এ�টি 

স্র প্দান �খর।  

এই ফাযারওযািটি আমাখদর 

েবুই গরুতু্বপূে্ট ইটিারখনে িাল�্ট ে 

আপখগ্খের ক�্রেলবদি,ু �া 

আমাখদর ি�ি লবলল্ডংখয কিযার 

�খর ব্যবহার �রা ইটিারখনখের 

গলি আনমুালন� দি গেু বলৃধি 

�রখব!

ি�খির জন্য আরও ভাখিা 

অলভজ্িা প্দাখনর প্ি্যািায, 

কে�খনািলজ লেপাে্ট খমটি িপূিে্ট 

হািনাগাদ�ৃি ব্যবহার�ারী-

বান্ব ইটিারখফিিহ এ�টি নিুন 

ওখযবিাইে িফিভাখব চাি ু�খরখে।  

ওখযবিাইেটি লবলভন্ন ্ুি লবলল্ডং 

কেমখপ্েও ব্যবহার �খর; �ার ফখি 

আমাখদর লবলল্ডংগখুিা এ�টি কর্খ� 

অন্যটি আিাদা �রা �ায।

প্যাখরটি ্যার (par-

ent square) হখিা আমাখদর 

নিুন ক�াগাখ�াগ প্ােফম্ট, �া 

এই বের চাি ু হখযখে এবং িা 

পূব্টবিথী প্ােফম্টগখুিার িুিনায 

ক�াগাখ�াখগর আরও �া�্ট�র 

উপায লহখিখব প্মালেি হখযখে। 

আপনাখদর ক�াগাখ�াখগর িখর্্য 

আপনার লবলল্ডংখয প্ধান প্ধান 

�ম্ট�ি্ট াখদরখ� অবি্যই হািনাগাদ 

রােখবন!

গ্ীমে�াখি, পলরষ্ার-

পলরছিন্নিার জন্য প্লিটি �ক্ষ 

লবলছিন্ন �রার স্বাভালব� দালযখত্বর 

পািাপালি, কে�খনািলজ লেপাে্ট খমটি 

আমাখদর কফোখরখির অর্্টাযখনর 

Chromebook লেভাইি তিলরর 

�াজ �রখব, ক�ন িা আমাখদর 

লিক্ষার্থীখদর জন্য ১:১ হয এবং 

িারা বািায রােখি পাখর।  এই 

লেভাইিগখুিা অবি্যই আমাখদর কি 

ি�ি লিক্ষার্থীখ� ইি্ুয �রা হখব 

�ারা লবলল্ডংখয িংরক্ষে �রার 

উপ�কু্ নন। 

আলম হ্যামরোমখ�র লিক্ষার্থী, 

পলরবার ও �মথীখদর জন্য 

এ�টি বহুি-প্ি্যালিি, লনরাপদ, 

স্বাস্থ্য�র ও িেুী গ্ীমে�ািীন েুটি 

�ামনা �রলে!

HPS প্�লুক্র চালহদা লমটিখয �াখছি

লিখেখেন লভল� লমির্, অধ্যক্ষ

ECE হখিা কিই স্থান, ক�োখন 

লিিখু� লিক্ষাগিভাখব িখু�াগ্য �খর 

কিািা হয! 

এই বের এটিই আমাখদর 

মিূমন্ত্র, আমরা এ�টি দদু্টান্ত বের 

পার �খরলে। আমরা আমাখদর 

লিক্ষার্থীখদর গি কিখটেম্বখর স্বাগি 

জালনখযলে, এবং অন্য ক�খ�াখনা 

িমখযর কচখয কবলি উদ্যম লনখয পূে্ট 

কবখগ এলগখয �ালছি।  

আমরা ি�ি লিক্ষার্থীর জন্য 

লিেন পলরখবখির িখব্টাচ্চ �া�্ট�রী 

বাস্বাযখনর প্লি গরুতু্ব আখরাপ 

�খরলে, আমাখদর লিক্ষার্থীখদর 

এ�িাখর্ কবখ়ে ওঠা এবং িাখদর 

িফিিা কদেখি পাওযা লেি 

আমাখদর জন্য পরম আনখদির। 

আমরা আমাখদর িাফি্য এবং ECE 

পলরবার ও �লমউলনটি িদি্যখদর 

লনরবলছিন্ন িমর্্টন কপখয লিহলরি।

আমরা আমাখদর ্ুিখ� রঙ 

�রা এবং আবাখরা প্ােবন্ত �খর 

কিািার মধ্য লদখয বেরটি িরু ু

�খরলেিাম। ECE �মথীরা নিুন 

িাপ্াইখযর অে্ট ার �খরলেি, পরুাখনা 

উপ�রেগখুিা লনষ্পলতি �খরলেি, 

এবং আমাখদর ্ুিখ� পলরখবি 

বান্ব, উষ্ণ, ও আন্তলর� �খর 

িুখিলেি।  

আমাখদর �মথীরা এমনই, অি্যন্ত 

লনখবলদিপ্াে মানষুখদর এ�টি 

দি, এ�টি পলরবার, �ারা এ�ই 

িক্ষ্যখ� িামখন করখে িলম্লিিভাখব 

�াজ �খর -- �াখি এটি লনলচিি 

�রা �ায ক� উচ্চ প্ি্যািাগখুিা িহ 

এ�টি অনকুূি লিেন পলরখবখি 

ি�ি লিক্ষার্থী ভাখিাবািা আর �খত্ন 

কবখ়ে উঠখে �া িাখদর িদুক্ষিা ও 

িাফখি্যর লদখ� লনখয �াখব।

এো়োও আমরা এ�টি তবলচরে্যময 

�লমউলনটি, আমরা এ�িাখর্ 

লিেখি চাই এবং আমাখদর িাফি্য 

উদ�াপন �রখি চাই। �লদও 

আমরা এেখনা মহামারীর মধ্য 

লদখয �ালছি, এরপরও আমরা এ�টি 

্ুি পলরবার লহখিখব প্ালিষ্ালন�, 

িামালজ� ও মানলি�ভাখব অখন� 

প্লিকূিিা িাহলি�িার িাখর্ 

কমা�াখবিা �খরলে।  

এই বের, আমাখদর লিক্ষার্থীরা 

আমাখদর ্ুিব্যাপী ধ্বলনিত্ত্ব 

�া�্টরিম “ফাউখন্ডিনি” এর মাধ্যখম, 

িাখদর লরলেং উখলেেখ�াগ্যভাখব বলৃধি 

�খরখে।  

আমাখদর বহুভাষী লিক্ষার্থীরাও 

লরলেং, লপেল�ং, লিখিলনং, এবং 

রাইটিং-এ �খর্ষ্ট উন্নলি িাভ 

�খরখে। গলেখির কক্ষখরে, লিক্ষার্থীখদর 

দক্ষিা এবং গলেখির ধারো 

িংরিান্ত অনধুাবন বলৃধির উখদেখি্য, 

আমাখদর লনখবলদি ও িখু�ৌিিী 

গলেি টিউেররা লিক্ষার্থীখদর কোে 

কোে গ্রুখপর িাখর্ প্লিলদন িাক্ষাৎ 

�খরখে। 

করেলে লিক্ষ�রা লিক্ষার্থীখদর 

অনধুাবন আখরা গভীর �রার 

উখদেখি্য গলেখির প্লি গরুতু্ব আখরাপ 

�খরখে এবং বস্তুগি গলেি উপ�রে 

ব্যবহার �খরখে।   আবাখরা বিলে, 

এটি অখন�াংখিই িফি হখযখে, এবং 

আমাখদর লিক্ষার্থীরা এটি পেদি 

�খরখে। 

আমরা আমাখদর আলি্ট চাইল্ডহুে 

ইলিখমটিালর ্ুখির লিক্ষার্থীখদর 

িলি্যই েবু ভাখিাবালি। আমাখদর 

অলভজ্ লিক্ষ� কর্খ� িরু ু �খর 

প্যারাপ্খফিনািগে �ারা লবি 

বেখররও কবলি িময ধখর ECE-

কি আখেন, আমাখদর নবাগি 

লপ্-্ুি লিক্ষ� কর্খ� িরু ু �খর 

আমাখদর প্যারা, প্খি্যখ�ই এ বের 

ক� অিামান্য অবদান করখেখেন, িা 

িলি্যই অিুিনীয।  

আমাখদর লিক্ষার্থীরা 

ধারাবালহ�ভাখব উৎিাহমিূ� 

�া�্টরিখম িপিকৃ্ হখযখে, �ার মখধ্য 

আখে লজখম নিুন নিুন কগম কেিা 

ও কিো, আখে্ট র কক্ষখরে চমৎ�ার ও 

অনন্য িব লিল্প�ম্ট তিলর, লমউলজ� 

ক্াখি গান গাওযা এবং বাদ্য�ন্ত্র 

িপিখ�্ট  জানা, আইিলরিম বানাখনা, 

বাগান �রা, নিুন রোইিাইখ�ি 

চািাখনা এবং প্লিলদন আমাখদর 

দইুটি লবরলি চিা�াখি অভ্যন্তখর 

এবং বালহখর কপ্গ্াউন্ড িরজোমগখুিা 

লনখয কেিা �রা, তবজ্ালন� পরীক্ষে, 

হ্যাে প্যাখরখে মাচ্ট  �রা, STEAM 

(িাখযন্স, কে�খনািলজ, ইলজেলনযালরং, 

আে্ট , এবং ম্যর্) ি্যাব ক্াখির জন্য 

েুটির পরও ্ুখি র্া�া।  

আমাখদর ল�ন্ডারগাখে্ট ন-২ 

লিক্ষার্থী এবং �মথীরা অবখিখষ 

কেরেখযে জ-ুকি লফল্ড লরেখপ ক�খি 

কপখর ভীষে করামালচিি লেি আমাখদর 

লপ্্ুি লিক্ষার্থীরা পলরবারখ� িাখর্ 

লনখয িীঘ্রই পাখ�্ট  কদো �রখব এবং 

িবাই এ�িাখর্ কেিখব। 

িব লমলিখয, ECE এ�টি দারেু 

বের পার �খরখে এবং আমরা 

িবাই আিখে িরখি আখরা ভাখিা 

এ�টি বেখরর অখপক্ষায আলে। 

আমরা েবুই েলুি ক� আমাখদর িব 

লিক্ষার্থীখ� ECE-কি হাখি-�িখম, 

িপিকৃ্িামিূ� STEAM িামার 

এ�াখেলমখি অংি কনওযার িখু�াগ 

কদওযা হখযখে।  

আমরা আমাখদর লিক্ষার্থীখদর 

িাখর্ লনখয লিক্ষাদান চালিখয ক�খি 

কপখর আনলদিি - ভলবষ্যখির জন্য 

িবখচখয ব়ে প্ি্যািা হখিা আখরা 

িালন্তপূে্ট ও মগেি�র এ�টি পলৃর্বী! 

ECE হখিা কিই স্থান, ক�োখন 

লিিখু� লিক্ষাগিভাখব িখু�াগ্য �খর 

কিািা হয!

আলি্ট চাইল্ডহুে ্ুি, লিক্ষা 
অজ্ট খনর প্ার্লম� ধাপ

লিখেখেন র্মাি ে্যািম্যাজ, অধ্যক্ষ

আমাখদর হিব্রু� হ�খির জন্য, 

২০২১-২২ ্ুি বষ্ট পূব্টবিথী ১৯-

২০ ও ২০-২১ ্ুি বেখরর মখিাই 

আমাখদর ঐলিহালি� ভবখনর জন্য 

অভূিপূব্ট লেি।   

আমাখদর ল�েু লিক্ষার্থীর জন্য এই 

বেরটি লেি প্র্মবার বাল়ে কর্খ� 

দখূর এবং ২য কগ্খে র্া�া িখত্ত্বও 

প্র্ম স্বিরীখর ্ ু খি �াওযার বের। 

লবলল্ডংখয কগ্ে কিখভি বা �মথীখদর 

অবস্থান �াই কহা� না ক�ন, ল�ভাখব 

�র্াবাি্ট া বিখি হয এবং স্বিরীখর 

কিোর িাখর্ িামজেি্য �রখি হয িা 

পনুরায লিেখি হখযখে।   

িরুখুি চ্যাখিজে লেি ল�ভাখব 

লিিখুদর িামালজ� দরূত্ব বজায করখে 

এবং মা্ পরা অবস্থায আধলুন� 

ক�ৌিি ব্যবহার �খর কিোখনা �ায।  

আখদি প্ি্যাহার �রা িখত্ত্বও মা্ 

পরা চালিখয �াওযার প্খচষ্টার 

জন্য আমরা আমাখদর লিক্ষার্থী ও 

�মথীখদর জন্য গলব্টি।  

এই অলিলরক্ অব্যাহি িি�্টিার 

�ারখে, হিব্রুখ� ক�ালভখের েবু 

�ম ক�ি লরখপাে্ট  �রা হখযখে। 

আমরা আগামী বেখর পদাপ্টে 

�রার িাখর্ িাখর্ এ�াখেলম� 

িাফি্যই হখব িখব্টাচ্চ অগ্ালধ�ার।  

আমাখদর লিক্ষার্থীখদর িাফি্য লনলচিি 

�রার জন্য, আমরা আমাখদর অি্যন্ত 

ক�াগ্যিািপিন্ন �মথীখদর প্লিক্ষে এবং 

িহাযিা �রা অব্যাহি রােব �াখি 

িারা উপিভ্য িব্টালধ� �াচাই�ৃি 

পাঠ্যরিম িরবরাহ �রখি পাখর।  

�লদও ভবনটি এই বের ১২৫ 

বের পরুাখনা হখয কগখিা, হিব্রু� 

্ুি ক্ািরখুম এবং আমাখদর 

লিক্ষার্থীখদর বাল়েখি ওযান-েু-

ওযান করিামব�ুিহ ২১ িিখ�র 

প্�লুক্ িরবরাহ �খর চখিখে।

আমাখদর �মথী, পাঠ্যরিম এবং 

�র্া�র্ প্�লুক্র মাধ্যখম হিব্রু� 

ি�ি লিিরু উপর আখিা�পাি 

�খরখে। আমরা লবনামখূি্য ও 

হ্াি�ৃি দপুখুরর োবাখরর িাখর্ 

ি�াখির রাস্া এবং লবখ�খি 

স্বাস্থ্য�র নাস্া িরবরাহ �রা 

অব্যাহি করখেলে।  

লিক্ষার্থীখদর কমৌলি� চালহদা 

পূরে হখি, িারা িফি হওযার 

িম্াবনা িবখচখয কবলি র্াখ�।  �লদ 

ক�াখনা লিক্ষার্থীর করেেী�খক্ষর বাইখর 

অলিলরক্ িহাযিার প্খযাজন হয, 

িাহখি কি িার প্খযাজখনর উপর 

লনভ্টর �খর আমাখদর অনিাইে 

লরলেং লবখিষজ্, দইুজন ইংখরলজ 

ভাষা লবখিষজ্, কিাি্যাি ওযা�্ট ার 

বা করখটোখরটিভ প্্যালটেি লিক্ষখ�র 

িাখর্ কদো �রখি পাখর।   

২০২১-২২ ্ুি বষ্ট কিখষর পখর্, 

আমরা এ�টি চমৎ�ার ২০২২-২৩ 

্ুি বখষ্টর জন্য অখপক্ষা �রলে, 

িখব িারও আখগ, আমরা আমাখদর 

ভলি্ট �ৃি লিক্ষার্থীখদর জন্য ২৭কি 

জনু কর্খ� ২২কি জিুাই প�্টন্ত এ�টি 

মজাদার লিক্ষামিূ� ইটিাখরলটেভ 

STEAM িামার ্ুি �ম্টিলূচ 

আখযাজন �রার জন্য অধীর 

আগ্হী।  

এলগখয �াও হ�ি!

হিব্রু� ইলিখমটিালরখি, দলৃষ্ট ‘িপূিে্ট’ 
লিিরু উপর

িলেখেখন মলরা হলউজ

আমার জীবনখ, অনুপ্রখরো 

ও দল�নলর্দখিনার জন্� আমল 

��়খ�জন গুরুি্বপূর্ে ব্��্িল�খ 

ি্রদ্ধা �রল। আমার নানী জখইন, 

হ্�ামে্রাম� হাই ি্�ুিখর মলজ 

মোিনার এবং েখে্র�়খেখর িলি্পী 

ন্�ান্িল মলচনল�।

আমার নানী জখইন �িখজখর 

এ�জন অবিরপ্রাপ্ি অধ্�াপ�। 

িলনল 70-এর দি�খর গোে়ার 

দল�খ এ�জন বলধবা ও আমার 

মা�়খর এ�� অভলভাব� হলিখবখ 

িার ে�্েরখে েলগ্রল অর্জন 

�রখেলিখন। িলনল এ�জন অবলি্বাি্� 

ি্মার্ে ও জ্ঞানী ব্��্িল। প্রিল 

বের আমার জন্মদলনখ, িখ আমার 

জন্� এ�েল বই �োগাড় �রখন। 

এগুিোর মধ্�খ ঐিলহািল� 

�র্ািাহলি্� উপন্�াি র্খ�খ েল.এি 

এিলয়েখর �বলিা পর্�ন্ি িবই 

র�়খেখ। পে়ার পখেনখ আমার 

প্রখরোর জন্� আমল আমার 

নানী�খ �ৃি্বলি্ব দলই। প্রার্মল� 

বলদ্�াি�়খ র্া�ার িময়, ি্�ুি িখষখ 

আমল ঘন্োর পর ঘন্ো িোফায় 

বিখ পড়িাম। পে়ািোনায় আমার 

এি �ঠোর পরলি্রম �রার, 

িলি্প ও ইিলহািখর মিো বলিখষ 

বলষয়গুিোর প্রিল এিো উি্িাহী 

হও�়ার এবং আমল িবিময় �া 

হিখ চখ�়খেলিাম, িখই মলিলগান 

বলি্ববলদ্�াি�়খর িল�্ষার্র্ী হবার 

জন্� নলজখ�খ চািলি �রার পখেনখর 

�ারে িলনল।

মলজ মোিনার হ্�ামে্রাম� হাই 

ি্�ুিখর এ�জন িল�্ষল�া। আমল িার 

িৃজনিীি িখো, ব�্িৃিা ও নাে�খর 

�্িাি �রখেল এবং 9ম গ্রখে র্খ�খ 

আমল িা�খ প্রিল িপ্িাহখ ি্�ুিখর 

পরখ ইম্প্রভ �্িািখ দখেখেল। মলজ 

মোিনার আমার র্খ�খ পুরো এ� 

মার্া িমান োেো হিখও আমল 

ফ্রখিম্�ান ই�়ারখ িার রুমখ পা 

রাোর পর র্খ�খই িার িম্পর্�খ 

উচ্চধারো পোষে �রখ আিেল। 

আমার চারপািখর দখ�়াি ভখঙখ 

বখরল�়খ আিিখ এবং অপ্রি্�ািলি 

উপা�়খ িলেিখ ও িৈরল �রিখ 

এগল�়খ নল�়খ গল�়খেখন। আমল িার 

�াে র্খ�খ অনখ� �লেু িলেখেল। 

িলনল িৃজনিীিিা ও পরী�্ষেখর 

িার্খ অ্�ািাইনমখন্ে দখন এবং িার 

প্রজ্ঞার �র্া মার্ায় রখেখ আমল 

�িখজখ আমার �ঠোর পরলি্রম 

�রব।

েখে্র�়খেখর িলি্পী ন্�ান্িল 

মলচনল�, আমার এ�জন বন্ধু ও 

পরামর্িদািা। িলনল নলউইয়র্�খ 

এ�জন িরুে িলি্পী ও হার্ভার্েখ 

িার িল�্ষ�িা �রার িম�়খর �লেু 

আি্চর্�জন� গি্প িলনল আমা�খ 

বিখেখন। িলনল আমা�খ পখইন্েলং 

চািল�়খ �খিখ ও আমার িৈি্পল� 

�াজখর বল�াি �রিখ অনুপ্রােলি 

�রখেখন। গি দুই বেরখ আমরা 

বলজ্ঞান র্খ�খ দর্িন পর্�ন্ি 

অনখ� বলষয় নল�়খ �র্া বিখেল। 

ন্�ান্িলর �খ বলষয়েল�খ আমল 

ি্রদ্ধা �রল িা হি িার িখোর 

আগ্রহ। িলনল আমা�খ ভলন্নভাবখ 

বলি্বখর দল�খ িা�ািখ িলেল�়খেখন 

এবং িার �ারেখ আমল িখোর 

জন্� েোিা মন রােিখ িচখষ্ে 

র্া�ল। িলনল আমা�খ ভলন্নভাবখ 

বলি্বখর দল�খ িা�ািখ িলেল�়খেখন 

এবং িার �ারেখ আমল িখোর জন্� 

েোিা মন রােিখ এবং জীবন�খ 

ির্বোচ্চভাবখ উপভোগ �রিখ 

িচখষ্ে র্া�ল।

আমার রোি মেখিগেখর 

িবারই মধ্�খই এ�েল �মন বলষয় 

র�়খেখ। আমল িাদখর ি�িখর 

িার্খ ঘনলষ্ঠভাবখ িং�ু�্ি। এই 

ব্��্িলগি িম্পর্�গুিো আমার 

�ােখ িবচখ�়খ অর্র্পূর্ে এবং আমল 

আমার রোি মেখিগেখর �াে 

র্খ�খ �া িলেখেল িা আমল আমার 

বা�ল জীবন ধরখ বহন �রব, 

বলিখষ �রখ �েন আমল মলিলগান 

বলি্ববলদ্�াি�়খ আমার জীবনখর এই 

নিুন অধ্�া�়খ প্রবখি �রেল।

প্রবন্ধ পর্�ািোচনার বলজ�়ীরা িাদখর অনুপ্রখরো নল�়খ আিোচনা �রেখন
িলেখেখন আঁেল বখগম

আপনার িার্খ এমন �েনও �ল 

�ারও পরলচয় হ�়খেখ �লনল আপনার 

িমৃদ্ধলর �্ষখি্রখ িি্�ল�ার অর্র্খই 

আপনার জীবন�খ পরলবর্িন 

�রখেখন? আচ্ো, আমল বিিখ পারল 

�খ হ�়খেখ। �দলও অধল�াংি মানুষ 

মনখ �রিখ পারখ �খ িাদখর বাবা-মা 

িাদখর অ্�া�ােখমল� �্�ারল�়ার�খ 

নখিলবাচ�ভাবখ প্রভাবলি �রখ, 

িবখ আমল ভাগ্�বান �খ আমার 

বাবা-মা আমার �াি্রায় আমা�খ 

িহায়িা ও িমর্র্ন �রখেখন। আমার 

রোি মেখি আমার বাবা এবং 

িলনল আমা�খ আমার অ্�া�ােখমল� 

ি�্ষ্� অর্জনখ িাহা�্� �রখেখন।

আমার বাবা আমার অ্�া�ােখমল� 

�াি্রা জুে়খ আমা�খ উি্িাহলি 

�রখেখন। আমার বখে়খ ওঠার 

�াি্রায় আমল িবিময় দখেখেল আমার 

বাবা �িো পরলি্রমী। পরলি্র্লিল 

�াই হো� না �খন, আমার বাবা 

িবিময় হাি েখে়খ না দখও�়া�খই 

বখেখ নল�়খেখন। �েনই আমল মনখ 

�রল আমল আমার ি�্ষ্�গুিো 

অর্জন �রিখ পারবো না, িেনই 

আমল নলজখ�খ মনখ �রল�়খ দলই �খ 

আমার বাবা হাি েখে়খ দখও�়া�খ 

এ�জন মানুষখর �রা িবচখ�়খ 

োরাপ জলনলিগুিোর মধ্�খ এ�েল 

হলিখবখ বলবখচনা �রখন। চূে়ান্ি 

োরাপ পরলি্র্লিলিখও আমার বাবা 

আিাবাদী েলিখন। িলনল জানিখন 

�খ �োনো ব্��্িল িি�্ষে 

পর্�ন্ি িার ি�্ষ্� অর্জন �রিখ 

পারখ �ি�্ষে না িাদখর ভয় 

িাদখর নলয়ন্ি্রে �রিখ না পারখ। 

আমার বাবা িার বখিলরভাগ দলনই 

িার �্�ামখরার মাধ্�মখ প্র�ৃিলর 

িৌন্দর্� ধরখ রখেখ �াোিখন। 

�খ�োনো পরলি্র্লিলিখই িলনল 

িৌন্দর্� দখেখেখন। িলনল এ�জন 

ফেোগ্রাফার হিখ চখ�়খেলিখন 

এবং িার দলনগুিো ভ্রমে ও 

মানুষখর িার্খ দখো িা�্ষািখ ব্�য় 

�রিখ চখ�়খেলিখন। দুর্ভাগ্�বিি, 

িলনল এমন এ�েল িমাজখ 

জন্মগ্রহে �রখেলিখন �খোনখ িলনল 

ফেোগ্রাফার হিখ পারখননল। িার 

ি্বপ্ন জিাঞ্জিল দখ�়া বখদনাদায়� 

হিখও িলনল আিা হারাননল এবং 

জানিখন �খ আর �োনো ি্বপ্ন 

িলনল িমাজ�খ নষ্ে �রিখ দখবখন 

না। িখজন্� িলনল আমখরল�ায় গল�়খ 

িার িন্িানদখর মানিম্মি িল�্ষার 

িু�োগ �রখ দখও�়ার জন্� �ঠোর 

পরলি্রম �রখেখন এবং িাদখর ইচ্োর 

�খ�োনো ি্বপ্ন পূরে �রিখ 

ি�্ষম হও�়ার িু�োগ দল�়খেখন। 

আমার মনখ আেখ এমন দলনও েলি 

�েন িলনল �ষ্ে �রেলিখন, �াজ 

প্রায় �রিখই পারেলিখন না। িার 

চোেখ আমল ব্�র্া দখেখেল, �লন্িু 

িলনল নলর্বল�ার েলিখন এবং �ষ্েখর 

িামান্� চলহ্নও প্রদর্িন �রখননল। 

আমার বাবার দৃঢ় িং�ি্প আমা�খ 

ি্�ুিখ �ঠোর পরলি্রম �রার 

অনুপ্রখরো ও উৎিাহ দল�়খেখ। 

ি্�ুিখ �েনই আমল হাি েখে়খ দলিখ 

চখ�়খেল, িেনই আমল মার্ায় চিখ 

আিি �খ আমল আমার বাবার 

মিো �ঠোর পরলি্রমী হিখ 

চাই। এজন্� আমল ি্�ুিখ �ঠোর 

পরলি্রম �রখেল। ি্�ুিখর িংগ্রামখ 

ভরা অিংে্� ঘন্ো ও দলন। আমল 

হাি েখে়খ না দখ�়া এবং আমার 

বাবা আমা�খ �খ িু�োগ দল�়খেলিখন 

িা ব্�বহার �রার িলদ্ধান গ্রহে 

�রখেল। এই বের আমল আমার 

ি্বপ্নখর �িখজখ গৃহীি হ�়খেল এবং 

আমল আমার পরলবারখ প্রর্ম হিখ 

�াচ্েল �খ �িখজখ পড়িখ ি�্ষম 

হব। আমার বাবা�খ আমার রোি 

মেখি হলিখবখ পাও�়া আমার িবচখ�়খ 

বড় িম্মান �ারে ি্�ুিখ িফি 

হও�়ার জন্� প্র�়োজনীয় উি্িাহ 

িলনল আমা�খ দল�়খেখন।

আমার ির্বি্রখষ্ঠ রোি মেখি 

আমার বাবা এবং িলনল আমা�খ 

আমার অ্�া�ােখমল� ি�্ষ্� 

অর্জনখ িাহা�্� �রখেখন। আমার 

বাবার িংগ্রাম ও িার �ঠোর 

পরলি্রম দখোর অভলজ্ঞিা আমার 

জন্� অনুপ্রখরো েলি। �েনই আমল 

হাি েখে়খ দখও�়ার �র্া ভখবখেলিাম, 

িেনই িা না �রার ও আিাবাদী 

হবার এ�মাি্র �ারে আমার বাবা। 

আমার বাবার িাহা�্� নল�়খ আমার 

পরলবারখ প্রর্ম �খ �িখজখ ভর্িল 

হ�়খেখ এবং আমার জীবনখ এমন 

এ�জন মহান আদর্িখর উপি্র্লিলর 

জন্� আমল অি্�ন্ি �ৃিজ্ঞ।
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লিখেখেন অ্যাখ্ালন ল�নার, ভারপ্াপ্ 

অধ্যক্ষ

২০২১-২২ ্ুি বষ্ট লেি এমন 

এ�টি িময �েন আমাখদর 

লিক্ষার্থীখদর লস্থলিিীিিা িপূিে্টরখূপ 

প্দলি্টি হখযখে।

 ক�ালভে- ১৯ জলনি �ারখে 

্ুি বষ্ট অলনলদ্টষ্ট �াি হখয �াওযা 

এবং এ� বের ভাচু্ট যাি লিেখনর 

পর স্বিরীখর উপলস্থি হখয লিেখন 

লফখর আিা িখত্ত্বও, হ্যামরোলম� হাই 

্ুখির লিক্ষার্থীরা েবুই অল্প িমখযর 

মখধ্য এর িাখর্ মালনখয লনখযখে। 

করেলে�খক্ষ লফখর আিার এই 

মহুূি্টটিখ� লিক্ষার্থী ও লিক্ষ� 

উভখয িাদখর গ্হে �খরলেি ক�ন 

আমরা অনন্ত�াি ধখর এখ� অপর 

কর্খ� লবলছিন্ন লেিাম। িেন এ�টি 

অলভখ�াজখনর িময�াি চিলেি 

বখি ক� �া অজ্টন �খরখে িাই 

লনখয িাখদর গব্টখবাধ �রা উলচি, 

ক�ননা িেন আমরা স্বাভালব�িার 

িন্াখন অধীর আগ্খহ এলগখয 

�ালছিিাম।  

এই স্বাভালব�িায লফখর আিা, 

অখন� িখুের মিলৃিখ� িাখর্ লনখয 

এখিখে। লফল্ড লরেখপর আখযাজন 

�রা হখযলেি, �ার মখধ্য এ�টি 

লেখিা লিলনযর লেলিিন কে উপিখক্ষ্য 

কেরেখযে জ ু কি এবং আখর�টি 

লেি আমাখদর লিক্ষার্থীখদর জন্য 

লবলভন্ন �্যালরযাখরর িম্াবনা লনখয 

অনিুন্ান �রার উখদেখি্য ওখযন 

�লমউলনটি �খিখজ। 

এো়োও লমি ম্যাখেন এবং 

অখন� দালযত্বিীি প্াপ্বয্রা লমখি 

আউেখোর অ্যােখভচিার ক্াব গঠন 

�খরখেন �া আমাখদর লিিখুদর 

অিংে্য নিুন অলভজ্িা লদখযলেি।  

আমাখদর রিী়ো �ম্টিলূচর �র্া 

না বিখি ভুি হখব, আমাখদর গাি্টি’ 

বাখ্েবি কপ্াগ্াম ্ুখির ইলিহাখি 

প্র্ম লিগ চ্যালপিযনলিপ লজখিলেি 

অন্যলদখ� বখযজ’ বাখ্েবি কপ্াগ্াম 

এ�ইিাখর্ লবেিীয লিগ চ্যালপিযনলিপ 

জয �খর এবং ৩৭ বেখরর মখধ্য 

এর প্র্ম লেল্রিটে চ্যালপিযনলিপ 

লজখি ঘখর লনখয আখি। িাো়ো, 

আমাখদর লিক্ষার্থীরা লবলভন্ন ইখভখটির 

আখযাজন �রখি িক্ষম হখযলেি, 

ক�মন নাে�, ব্যান্ড �নিাে্ট , ও 

প্লিখ�ালগিা।  

িবখিখষ, ২০১৯ িাখির পর 

আমরা আমাখদর প্র্ম প্মি 

�রখি িক্ষম হখযলে, ২ বের ধখর 

ক�ালভে-১৯-এর ফখি িষৃ্ট লবলভন্ন 

িংগ্াখমর মধ্য লদখয �াওযার পর 

এটি িাখদর মখন রাোর মখিা 

চমৎ�ার িব রাি উপহার লদখযখে। 

২০২১-২২ ্ ুি বখষ্টর লদখ� লফখর 

িা�াখি, অলনবা�্টভাখব আমাখদর 

কিই প্লিকূিিার �র্া মখন প়েখব। 

িখব, কিই প্লিকূিিা হ্যামরোলম� 

হাই ্ুখির লিক্ষার্থী ও �মথীখদর 

প্�ৃি চলররে ও লস্থলিিীিিা 

প্�াি �খরখে এবং অন্য ক�খ�াখনা 

িংগ্াখমর িুিনায এটি আমাখদর 

দীঘ্টলদন মখন র্া�খব। 

২০২২ িাখির ক্াখির লদখ� লফখর 

িা�াখি কদেব ক�, ভলবষ্যখির 

ক্াখির জন্য উচ্চ িীমা লনধ্টারে 

�রা হখযখে এবং ক�খহিু আমরা 

হ্যামরোলম� হাই ্ুখির ভলবষ্যিখ� 

গরুতু্ব লদই, কিখহিু আমরা লবশ্াি 

�লর এই প্ি্যািাখ� বাস্ব �রার 

জন্যই এই ভলবষ্যি ক্াি। 

িন্তানখদর লিক্ষার ব্যাপাখর 

আমাখদর প্লি আস্থা রাোর জন্য 

হ্যামরোলম� �লমউলনটিখ� ধন্যবাদ। 

িামখনর বেরগখুিাখি আখগর কচখযও 

কবলি ভাখিা �রার জন্য আমরা 

অধীর আগ্খহ অখপক্ষা �রলে। 

এলগখয �াও �িমি! 

চ্যাখিলজেং বের িখত্ত্বও, HHS লিক্ষার্থীরা 
িফি হখযখে 

 NOTICE OF 
PUBLIC HEARING 

PROPOSED 
2022-2023 BUDGET 

 
 The Board of Education of the  
School District of the City of Hamtramck 
will hold a Public Hearing on Monday, 
June 27, 2022 at 6:30 p.m. in the 
Administration Building, 3201 Roosevelt 
Street, to review and consider the school 
district’s 2022-2023 proposed budget. 
 
 The property tax millage rate 
proposed to be levied to support the 
proposed budget will be a subject of 
this hearing. 
 
 The 2022-2023 Proposed Budget 
will be posted for examination on the 
Hamtramck Public Schools Website, 
www.hamtramckschools.com beginning  
June 27, 2022. 
 
 
Salah Hadwan, Secretary 
Hamtramck Board of Education 

Request	for	Bids	
On behalf of Oakland International Academy 
(4 buildings- Detroit and Hamtramck) and Caniff Liberty 
Academy (2650 Caniff, Hamtramck), Education 
Management & Networks is requesting competitive bids 
for annual maintenance projects and other renovations. 
The formal Request For Proposal (RFP) with bid process 
and due dates can be requested from Mr.	
Ehab	Hassan	at	248-327-7673	or	by	e-mail	
at	Ehab.hassan@emanschools.net. 

Place an Ad in 
The Review Today

Call (313) 874-2100


