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As you can see, this
week’s issue of The Review is featuring articles
about the Hamtramck
Public School district.
Several HPS administrators and principals wrote
about their experiences
during the past year.
This past year can be
summed up in one word:
Challenging.
While the Covid pandemic 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 remote learning.
For some students, it
was a lost year, which required 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 modernized its buildings and install additional safety and
health measures.
Look for some major
projects to begin this
summer.
In the meantime, we’re
sure that you will be impressed by the achievements of our school district during the past year.
We hope you enjoy
reading how our school
district met these challenges head on with success.

See
ad,
page 8
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লিখেছেন ক্রিটেন হার্ট , অধ্যক্ষ
বছর জুড়ে, ক�োসিয়াস্কো শিক্ষার্থীরা
গতিশীল ও মজাদার উপায়ে শেখার
অনেক সুয�োগ পেয়েছে!
আমাদের KMS-এর কুগাররা
যাদুঘর পরিদর্শন করেছে, প্রাকৃ তিক
ট্রেইলের মধ্য দিয়ে হেঁ টেছে এবং
আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং
শিখেছে। শিক্ষার্থীদের
অতিথি
বক্তাদের
সাথে
কথ�োপকথনে সম্পৃক্ত করাও শিখন
সহায়তার একটি দুর্দান্ত উপায়।
অতিথি বক্তারা চমৎকার র�োল
মডেল হিসেবে পরিবেশনা করতে
পারেন
এবং শিক্ষার্থীদের কল্পনা করার
সুয�োগ দিতে পারেন যে তারা কতটা
সফল হতে পারে!
আমরা আমাদের নিজেদের
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন
শিক্ষার্থী, রিপ্রেজেন্টিটিভ আব্রাহাম
আইয়াশ, ল্যানসিং-এ মিশিগানের
৯ম ডিস্ট্রিক্টের স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ
এবং প্রাক্তন HPS শিক্ষার্থী মিস
ট্যানারের মিশিগানের ইতিহাস
ক্লাসে ভিজিট করায় র�োমাঞ্চিত
হয়েছিলাম।

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.

তিনি একজন রিপ্রেজেন্টিটিভ
হিসেবে তার কাজ সম্পর্কে
শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন।
ল্যানসিং-এ রিপ্রেজেন্টিটিভ হওয়ার
অর্থ কী, তিনি যে আইন পাস
করতে সাহায্য করেছেন এবং
কিছু বিল তিনি প্রবর্তন করছেন

সেগুল�ো তিনি তাদের কাছে ব্যাখ্যা
করেছিলেন। তিনি হ্যামট্রামিক হাই
স্কুল থেকে স্নাতক করার তার
ক�োন শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে
এবং কী তাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে
উৎসাহিত করেছে সে সম্পর্কে কথা
বলেন।

তিনি আদমশুমারির গুরত্বু এবং
এটি কিভাবে ল্যানসিং-এ ডিস্ট্রিক্ট
ও প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করে সে
সম্পর্কে ও কথা বলেন।
শিক্ষার্থীরা তার এই সফরে ভীষণ
আনন্দিত হয়েছে!

Congratulations

Hamtramck High School
Class of 2022 Graduating Seniors
Beer,
Wine and
Spirits

OFFICIAL PIEROGI
HEADQUARTERS

লিখেছেন ক্রেইগ ড্যানিয়েলস,
ডিরেক্টর
হ্যামট্রামিক বিন�োদন বিভাগ
সকল পরিবারের জন্য নানা
ধরনের আনন্দ ও সম্পৃক্ততামূলক
কর্মসূচির আয়োজন করে।
আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির
প্রতিনিধিত্ব করি যা আমাদের
স্বতন্ত্র
গড়ন, আকার, বয়স, দক্ষতা
ও ধর্মের প্রতিফলন করে। অনেক
ল�োকের কাছ থেকে শেখা, তাদের
সাথে ব�োঝাপড়া, এবং বন্ধু ত্ব গড়ে
ত�োলা সত্যিই আনন্দের।
আমরা খেলাধুলা, শিল্প, ফিল্ড
ট্রিপ, এবং বিশেষ ইভেন্ট অফার
করি এবং ২০২১-২০২২ বছরটি
দারুণ কেটেছে!
আমরা আশা করি আপনি
এবং আপনার প্রিয়জন নিরাপদ
ও সুস্থ আছেন। গত জুলাই মাসে
ক�োভিডের বিধিনিষেধ শিথিল
করার পর এ বছর আমরা
আমাদের কর্মসূচি সম্প্রসারণ
করতে সক্ষম হয়েছি।
কমিউনিটি সেন্টারে ইনড�োর
প্রোগ্রাম এবং হাই স্কুলে সাঁতার
শিখন অনেক মাস পরে ফিরে
এসেছে। বরাবরের মত�োই আমাদের
মুভি ইন দা পার্ক সিরিজটি সফল
হয়েছে এবং ১৭ই জুন পুলাস্কি
পার্কে মার্ভেলের শাং চি প্রদর্শনের
মাধ্যমে এ বছরে একটি শুভসূচনা
হবে।
আরেকটি বড় চমক ছিল গ্রীষ্মের
শেষে মুভি ইন দা পার্ক সিরিজের
ব্যাক টু স্কুল। আমরা স্কুল সাপ্লাই,
সুস্বাদু নাস্তার পাশাপাশি ব্যাকপ্যাক
বিতরণ করেছি এবং একটি
মজাদার ব্যাক টু স্কুল চারুকারুর আয়োজন সম্পন্ন করেছি।
এই বছরের ইভেন্টের ব্যাপারে
খ�োঁজখবর রাখতে ভু লবেন না
যেন।
আমরা আর�ো উষ্ণ মাসের দিকে
এগুচ্ছি, তাই আপনি আমাদের
বিভাগ ও পার্কে র মাধ্যমে
আমাদের নানা আয়োজন দেখে
বিমুগ্ধ হওয়ার অনেক সুয�োগ
পাবেন।
Continued on page 3

NEW TO THE MENU:
• Jalapeno Pierogi
• Cheeseburger Pierogi

Authentic Polish Food
BANQUET HALL
and CATERING

2934 Yemans • Hamtramck • 313-873-8432
www.polonia-restaurant.net Find Us on Facebook!

• Zapiekanki
(Polish Pizza)
• Czarnina
Authentic Duck Soup

UNIQUE POLISH BEERS
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বিশেষ শিক্ষা বিভাগ একটি চ্যালেঞ্জিং
বছর পার করেছে

লিখেছেন মেনহেম আওয়াদ,
ডিরেক্টর
চ্যালেঞ্জে পূর্ণ এক বছর জ�োরের
সাথে ম�োকাবিলা করা হয়েছে।
শিক্ষার্থী সেবা ডিরেক্টর হিসেবে
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুল, শিক্ষার্থী,
মা-বাবা, কর্মী এবং কমিউনিটিকে
সেবা দেওয়া অব্যাহত রাখা আমার
জন্য আনন্দের। এই বছরটি
চ্যালেঞ্জে পূর্ণ ছিল, ক�োন�ো ক�োন�োটি
ম�োকাবেলা করা অন্যগল�ো
ু র
তু লনায় সহজ ছিল।
মহামারীর কারণে দূর থেকে
শিক্ষাগ্রহণের প্রায় দেড় বছর পর
সেপ্টেম্বরে আমরা যখন স্কুল বর্ষটি
পুনরায় শুরু করি, সাথে সাথেই
তখন আমরা বাস চালক এবং
বাসের জাতীয় ঘাটতির চ্যালেঞ্জের
সম্মুখীন হই যা আমাদের পরিবহন
সেবাকে প্রভাবিত করেছিল।
এই চ্যালেঞ্জগুল�ো আমাদের
পরিবার ও শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক

অসুবিধা তৈরি করেছে, যার জন্য
আমরা দুঃখপ্রকাশ করি। আমরা
আমাদের পরিবহন সরবরাহকারীর
সাথে সহয�োগিতামূলকভাবে কাজ
করে এই চ্যালেঞ্জ ম�োকাবেলা করতে
সক্ষম হয়েছি যাতে আমাদের
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের
জন্য ড্রাইভার ও বাস নিশ্চিত
করা যায় এবং তাদের পরিবহনকে
অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করা
যায়।
স্কুল বর্ষের প্রথম কয়েক মাস
এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে,
আমরা সফলভাবে এই উদ্বেগের
সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি।
অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের
বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের
চাহিদা পূরণের জন্য আমরা
আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।
অটিজম স্পেকট্রামের শিক্ষার্থীদের
প্রাথমিক সনাক্তকরণের জাতীয়
ট্রেন্ড এবং য�োগ্যতার এই বিভাগে

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

ক্রমবর্ধমান
ঘটনার
হারের
প্রতিক্রিয়ায়, এই বছর আমরা
অতিরিক্ত সহায়তা এবং পরামর্শের
জন্য ওয়েন RESA-এর সাথে
অংশীদারিত্ব করেছি যার ফলে
ডিস্ট্রিক্ট একটি অতিরিক্ত
অটিজম ক্লাসরুম খুলছে।
২০২২-২০২৩ স্কুল বর্ষের শুরতে
ু ,
আমরা আমাদের কমিউনিটি ও
শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে
তিনটি (৩) অটিজম ক্যাটাগরির
ক্লাসরুম প্রোগ্রাম সরবরাহ করার
লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।
আপাতত, প্রিস্কুলের শিক্ষার্থীদের
মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা ওয়াকইন ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্টে সেবা গ্রহণ
করা অব্যাহত রাখতে পারে
অথবা তাদেরকে ডিস্ট্রিক্টের বাইরে
আমাদের অংশীদার প্রোগ্রামে
প্লেসমেন্টের জন্য রেফার করা
যেতে পারে। বিশেষ শিক্ষা বিভাগ
একটি শৈশবকালীন বিশেষ শিক্ষা

কর্মসূচিতে সহায়তা
করার
জন্য
হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুলসের সঙ্গে কাজ করা
চালিয়ে যাচ্ছে।
পরিশেষে, ডিস্ট্রিক্ট ওয়েন
RESA অভিভাবক পরামর্শক
কমিটিতে (PAC) কাজ করার
জন্য একজন অভিভাবক প্রতিনিধি
খুজঁ ছে। আগ্রহী মা-বাবাকে
অবশ্যই হ্যামট্রামিক পাবলিক
স্কুলসে বর্তমানে বিশেষ শিক্ষা সেবা
গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বাবা-মা
হতে হবে।
আপনি যদি এর জন্য বিবেচিত
হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে
জনাব মেনহেম আওয়াদ, বিশেষ
শিক্ষা ডিরেক্টর, হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুলস, বিশেষ শিক্ষা
বিভাগ, c/o Menhem Aouad,
3201 Roosevelt, Hamtramck,
MI 48212 ঠিকানায় লিখিতভাবে
য�োগায�োগ করুন।

Horizon-এ শিক্ষার্থীদের
চাহিদা পূরণ
লিখেছেন নুও ইভেজাজ, অধ্যক্ষ
মিশিগান শিক্ষা বিভাগ একটি
বহু-স্তরীয় সহায়তা সিস্টেম
(MTSS)-কে একটি বিস্তৃত
কাঠাম�ো হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে
যা সকল শিশুর স্বকীয় চাহিদা ও

Hamtramck Public Schools
Schools of Choice for the
Fall 2022
2-23
3 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

সম্পদ পূরণের জন্য ডিজাইন করা
গবেষণা-ভিত্তিক
ক�ৌশলগুল�োর
একটি গুচ্ছ নিয়ে গঠিত।
MTSS-এর জন্য, একটি
স্কুলকে প্রথমে টিয়ার ১, বা
সার্বজনীন সহায়তা প্রতিষ্ঠা করতে
হবে। সার্বজনীন সহায়তা হল�ো
নির্দেশনামূলক অনুশীলন যা একটি
স্কুলে সকল শিক্ষার্থীকে সাহায্য
করে। একবার সার্বজনীন সহায়তা
প্রতিষ্ঠা করা হলে,
ক�োন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত
সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণ
করতে কর্মীরা মূল্যায়নের ডাটা
ব্যবহার করতে পারেন।
টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩-এর জন্য
সহায়তার তীব্রতা ও সময়কাল
বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য
সমর্থনের উপযুক্ত স্তর মূল্যায়নের
ডাটা দ্বারা নির্ধারিত হয়।
Horizon
সমতা-ভিত্তিক
MTSS হল�ো শিক্ষার্থীদের স্বকীয়
চাহিদা পূরণের জন্য একটি জৈব
প্রতিক্রিয়া। আমরা বাধা দূর
করি, অসম পরিস্থিতিতে বাধা
দিই এবং শিক্ষার্থীদের স্বকীয় লক্ষ্য
ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে
সুয�োগ
গড়ে তু লি। আমরা প্রতিটি
শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব সাফল্য ও
লক্ষ্য সংজ্ঞায়িত করতে উৎসাহিত
করি।
আমরা
তাদের
সম্ভাবনা
সর্বাধিক করতে এবং প্রেরণা
বাড়ান�োর জন্য একটি গতিশীল
শেখার পরিবেশ এবং সহায়ক স্কুল
সংস্কৃতি সরবরাহ করি। আমরা
শিক্ষার্থী, পরিবার ও কমিউনিটির
সাথে মিলে একটি স্কুল হিসেবে
সহয�োগিতা করি। Horizon-এ
আমরা আর�ো স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য
এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য
পটভূ মি আবিষ্কার করার জন্য
নিজেরা গর্বব�োধ করি।
সম্পৃক্ততা ও বিশ্বাসকে উৎসাহিত
করার জন্য, আমরা শিক্ষার্থীদের
সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তু লি।
Horizon-এ MTSS সর্বাগ্রে।

SUPPORT
LOCAL
BUSINESS
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শিক্ষার্থীদের উন্নতিতে সাহায্য
করতে ELD বিভাগ পাশে
আছে
লিখেছেন মিরজানা মার�োস
ELD ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর
একটি ইসলামি প্রবাদে বলা
হয়েছে “হরেক রকমের ফু ল দিয়ে
একটি ফু লের ত�োড়া তৈরি হয়।”
হ্যামট্রামিক পাবলিক স্কুলস, এর
বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যাকে সাথে
নিয়ে, সেই চমৎকার ফু লের
ত�োড়াগুল�োর প্রতিনিধিত্ব করে।
ELD বিভাগ নিশ্চিত করে যে
আমাদের শিক্ষার্থীরা, আমাদের
একেকটি ফু লের কুঁড়ি, যারা
ধারাবাহিকভাবে
প্রাতিষ্ঠানিক,
মানসিক, ও সামাজিকভাবে
বিকশিত হবে এবং সাফল্য লাভ
করবে।
ম�োট HPS তালিকাভু ক্তির মধ্যে,
৬৩.৪% শিক্ষার্থীই হল�ো সক্রিয়
বহুভাষী শিক্ষার্থী (MLL)। ELD
বিভাগ নিশ্চিত করে যে আমাদের
MLL-দের সহায়তা করতে পুর�ো
স্কুল বর্ষ জুড়ে নানাবিধ কার্যক্রম
সহজতর করা হচ্ছে: কমন ক�োরের
সাথে সমন্বিত ইংরেজি ভাষা
নির্দেশনার পরিকল্পনা ও সরবরাহ,
কর্মী উন্নয়ন পরিচালনা, ELD
অগ্রগতি রিপ�োর্ট কে কাজে লাগান�োর
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির
তথ্য
পরিবারকে
জানান�ো,
নির্দেশনা জানাতে, মূল্যায়ন ও
সমন্বয় করতে সেই ডাটা সময়ে
সময়ে পর্যাল�োচনা করা হয়েছে তা
নিশ্চিত করা, রিড ১৮০, গণিত
১৮০, ও সিস্টেম ৪৪
কর্মসূচি এবং অন্যান্য সুনির্দি ষ্ট
মধ্যস্থতা, ইত্যাদিসহ দীর্ঘকালীন
MLL-দের টার্গেট করা।

ELD
বিভাগ
MLL-দের
সনাক্তকরণ, প্লেসমেন্ট এবং বার্ষিক
অগ্রগতি পর্যাল�োচনার পাশাপাশি
EL শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং
বিকল্প মূল্যায়নের জন্য অবকাঠাম�ো
সরবরাহ করে (উপকরণের
প্রয়োজনীয়তা,
প্রশিক্ষণ
ও
শিডিউলিং)।
HPS-এর একটি সক্রিয় মাবাবার সম্পৃক্ততা দল (প্যারেন্ট
এনগেজমেন্ট
টিম)
এবং
কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর রয়েছে
যারা সরাসরি পরিবার সহায়তা
সরবরাহ করে (খাদ্য বিতরণ,
প�োশাক, সাপ্লাই, চাকরির রিস�োর্স,
ফ্রি রিস�োর্সগুল�োর সাথে মেডিকেল
সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিদের সংয�োগ,
ইত্যাদি)।
স্কুল
ও
কমিউনিটি
ফ্যাসিলিটেটররা পালিত শিক্ষার্থী
এবং গৃহহীন পরিবারদের সাহায্য
করে।
ELD বিভাগ হল�ো HPS
সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
একজন শিক্ষার্থী আমাদের কাছে
একজন নবাগত, অভিবাসী,
শরণার্থী যে হিসেবেই আসুক না
কেন, যে শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক
শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটেছে অথবা যে
শিক্ষার্থী ভিন্ন ক�োন�ো রাষ্ট্র বা স্কুল
ডিস্ট্রিক্টে আমেরিকান স্কুল ব্যবস্থার
মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তাকে স্বাগতম
জানান�ো হবে, তার চাহিদাগুল�ো
সনাক্ত করা হবে, এবং তার জন্য
যথাযথ সহায়তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
করা হবে।

টাও বেটা টাইগাররা সাফল্যের
প্রতিফলন ও নবদিগন্তের সূচনা করে
লিখেছেন কিম উইনিয়ারস্কি,
অধ্যক্ষ
টাও বেটাতে, এটি ছিল টানা
এক বছরের ভার্চু য়াল শিখন
থেকে ফিরে আসার বছর, টাও
বেটাকে শিক্ষাদান ও শিখনের
জন্য প্রত্যাশাগুল�ো পুনরায় সাজাতে
হয়েছে।
সারা বছর ধরে, হ্যামট্রামিক
পাবলিক স্কুল সুরক্ষার মানদণ্ডগুল�ো
প্রতিফলিত
করেছে
এবং
পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে, এবং
ক�োভিডজনিত ঘটনা বৃদ্ধির কারণে
প্রয�োজ্য হলে ভার্চু য়াল শিখন
পরিচালনা করেছে। যার ফলে
প্রতিদিনের রুটিন ও কাঠাম�োর
প্রয়োজনগুল�ো পূরণ করতে শিক্ষক
ও শিক্ষার্থীদের একইভাবে মানিয়ে
নিতে হয়েছে এবং তাদের শিক্ষাদান
ও শিখনের ধরনে রূপান্তর করতে
হয়েছে।
আমরা যতবার স্বশরীরে
উপস্থিত হয়ে শিখনে ফিরে গিয়েছি,
প্রতিবারই সেপ্টেম্বরের প্রথম
দিনের মত�ো করেই শ্রেণিকক্ষের
প্রত্যাশাগুল�ো পুনঃমূল্যায়ন করেছি।
শিক্ষাদান ও শিখন প্রত্যাশাগুল�ো
নতু ন স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং
সবাইকে অব্যাহতভাবে দায়বদ্ধ
করা হয়েছে: শিক্ষক, শিক্ষার্থী,
পরিবার, সহায়তা কর্মী, এবং
ভবন প্রশাসন।
আমাদের
শিক্ষার্থীবন্দকে
ৃ
ইতিবাচক আচরণের প্রতি উৎসাহিত
করতে এবং ইতিবাচক আচরণকে
স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য
বিল্ডিং ক�ৌশলগুল�োর পাশাপাশি,
এক্সপেক্ট রেসপেক্ট বাস্তবায়ন করা
হয়েছিল বলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর
সম্পর্ক একটি অগ্রাধিকারে পরিণত
হয়েছে।
টাইগার (স্কুল মাসকট) হিসেবে,
শিক্ষার্থীরা বিল্ডিং জুড়ে: হলওয়ে,
লাঞ্চ রুম, ক্লাসরুম, প্রবেশ/ ছু টি,

এবং বিশেষ ক্লাসের সময় সম্মান
ও দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করার
জন্য পওজিটিভ (Pawsitive)
পুরষ্কার অর্জ ন করে।
প্রতি মাসের শেষে, প্রতিটি
ক্লাসরুম থেকে নাম দৈব চয়নের
মাধ্যমে পুরষ্কার অর্জনের জন্য
নির্বাচন করা হয় এবং আমাদের
য�োগায�োগ প্ল্যাটফর্ম, ক্লাস ড�োজ�োতে
স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মিডল স্কুলের
শিক্ষার্থীরা
VIP শিক্ষার্থী নেতা হয়ে উঠেছিল
এবং প্রতিদিনের দায়িত্ব সম্পন্ন
করার জন্য একজন স্টাফ সদস্য
নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছিল।
লেট
স্টার্ট
ওয়েনেজডে
চলাকালে, টাও বেটা শ্রেণি-ভিত্তিক
ক�ৌশলগুল�োকে অগ্রাধিকার দিয়েছে
এবং এমন একটি শিখন পরিবেশ
তৈরির প্রতি গুরত্বু আর�োপ করেছে
যা ভাষা-সমৃদ্ধ পারষ্পরিক
প্রতিক্রিয়াশীল
শ্রেণিকক্ষের
প্রতিফলন করে। সকল ধরন ও
প্রকৃ তির শিখনকে সমর্থন দিতে
শ্রেণিকক্ষে সর্বোত্তম চর্চা ও ক�ৌশল
আল�োচনা করা হয়েছে এবং
বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
শিক্ষকরা
ডিস্ট্রিক্ট
জুড়ে
সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে এবং
শ্রেণিকক্ষের ডাটা ও শিক্ষার্থীর
বিকাশ মিশিগান কমন ক�োর স্টেট
স্ট্যান্ডার্ডসের দিকে যাচ্ছে কিনা
তা বিশ্লেষণ করতে আমরা সক্ষম
হয়েছিলাম।
২০২১-২২ শেষ হওয়ার সাথে
সাথে, আমরা আমাদের অতীতের
অর্জ নগুল�োর প্রতিফলন করি এবং
২০২২-২৩ স্কুল বর্ষের জন্য নতু ন
লক্ষ্য নির্ধারণ করি।
টাও বেটা আমাদের শিক্ষক,
শিক্ষার্থী, পরিবার, ও কমিউনিটি
সকলের দৃষ্টিক�োণ থেকে আমাদের
প্রত্যাশাগুল�ো বিকাশের ধারা
অব্যাহত রাখবে।

Hamtramck Review

Friday, June 10, 2022

বিনোদনমূলক প্রোগ্রামে সবার জন্যই কিছু
আছে
৭-সপ্তাহ গ্রীষ্মকালীন প্লেগ্রাউন্ড
কর্মসূচি, তায়ক�োয়ান্দো, নাচ, এবং
আর�ো নানা রকমের পরিবার ও
সিনিয়রদের ফিল্ড ট্রিপের নিবন্ধন
ইত�োমধ্যে শুরু হয়েছে। যেটি
সবচেয়ে জনপ্রিয় হবে বলে আশা
করা হচ্ছে সেটি হল�ো ব্ল্যাক’স
অর্চার্ডে কমিউনিটি অ্যাপ্রিসিয়েশন
ট্রিপ যেখানে বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে
মাত্র ৩ ডলার লাগবে।
কমিউনিটি সেন্টারে ফিটনেস
সেন্টার সুসাস্থ্য ও ফিটনেস জার্নি

শুরু করার জন্য বা চালিয়ে
যাবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে
একটি বিশাল সুয�োগ। আপনি
জিম ব্যবহার করতে পারেন
অথবা স্বীকৃত পেশাদারদের দ্বারা
পরিচালিত আমাদের ফিটনেস
ক্লাসে অংশ নিতে পারেন। জুলাই
মাসে, আমরা শনিবারে পুলস্কিতে
আমাদের পার্কে ফিটনেস সিরিজ
শুরু করব।
এছাড়াও আমাদের রয়েছে
সিনিয়র কিক ফিট, একটি

বিনামূল্যের অনুশীলন ক্লাস, যা
নমনীয়তার উন্নতি ও শক্তি লাভে
সাহায্য করতে সিনিয়রদের জন্য
সাজান�ো হয়েছে।
আমাদের সরবরাহকৃ ত সবকিছু তে
আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। বন্ধু ,
আনন্দ ও ফিটনেসের একটি জগৎ
আপনার দরজার ঠিক বাইরে
অপেক্ষা করছে। আশা করি এই
গ্রীষ্মে আপনার সাথে দেখা হবে,
এবং দারুণ একটি বছরের জন্য
আপনাকে ধন্যবাদ!

Phone (313) 874-2100
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Up to 120
a month
$

for covered OTC products
and groceries

ডিকিনসনে একজন নতু ন অধ্যক্ষের
অনুকূল অবস্থান
লিখেছেন আফরিন আলাভি,
অধ্যক্ষ
DE-তে একজন নতু ন প্রশাসক
হিসেবে, শেখার মত অনেক কিছু
ছিল। অবশেষে, যদিও, আমি
আমার নতু ন সেটিংসের পরিবেশের
সাথে স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করেছি এবং
এখন বলতে পারি যে আমরা
আমাদের ডলফিনগুল�োর মত�োই
টিকে গেছি।
এমন একটি অবস্থা ছিল যখন
আমরা ভাবছিলাম যে আমাদের
মধ্যে কেউ পারবে কিনা, তবে
আমরা তা পেরেছি। আরেকটি
স্কুল বর্ষ এখন কার্যত অতীত।
এটা এত�ো দ্রুত চলে গেল। আমি
কৃ তজ্ঞব�োধ করছি তবে আমার
এও মনে হচ্ছে যে আমার সবকিছু র
ধীরে চলা উচিত। আমার প্রবীণ

বয়সের পথ যাত্রায়, সময় খুব
দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হচ্ছে
বলে মনে হয়।
বছরটি শেষ হবার সাথে সাথে,
আমি সবকিছু পর্যাল�োচনা করেছি
এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে
আমরা ক্লান্ত হয়ে যাইনি।
কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষার্থীরা
এখন ১ম গ্রেডে; ৩য় গ্রেডাররা
৪র্থ গ্রেডার হিসেবে ওয়েস্ট উইংয়ে
চলে গেছে, ৬ষ্ঠ গ্রেডাররা এখন
মিডল স্কুলে; নবাগত শিক্ষকরা
এখন ‘অভিজ্ঞ’ হওয়া থেকে
একধাপ পিছনে; অভিজ্ঞরা এখন
আর�ো বেশি
পরিশুদ্ধ অভিজ্ঞ হয়েছেন। স্কুল
বর্ষ ত�োমাকে এখনও জানাই হল
না। ২০২১-২০২২-এর জন্য তার
যাত্রা শেষ হয়েছে, তবে এটি ফিরে

আসবে।
ভর্তি থেকে থ্যাংকস গিভিং
তারপর শীতের ছু টি থেকে
বিল্ডিংয়ে সমস্যা (যাই হ�োক...
এটা আর হবে না) থেকে
বসন্তের ছু টি, তারপর পরীক্ষা
আর�ো পরীক্ষা, এটা এখনকার
মত�ো বিদায় নিয়েছে, তবে এটি
ফিরে আসবে। অন্যান্য স্কুল বর্ষের
মত�োই
এটিরও যাওয়ার সময় হয়ে
গেছে।
প্রতিটি স্কুল বর্ষের অনুভূতিই
আলাদা। আমরা আর�ো ১৮০
দিনের জন্য হাল ধরেছি।
আমরা এই বছর শেষের জন্য
যতটা অপেক্ষা করছি, আমাদের
মধ্যে বেশিরভাগই ইত�োমধ্যে
২০২২-২০২৩ স্কুল বর্ষের জন্য

ডিকিনসন ওয়েস্ট ইলিমেন্টারি “মিশ্র শিক্ষণ
(blended learning)”-এর প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ করে
লেখক: জই ড্যানফ�োর্থ (Joi
Danforth), অধ্যক্ষ
২০২১/ ২২ শিক্ষাবর্ষটি ছিল
র�োমাঞ্চ আর চ্যালেঞ্জে ভরপুর!
এই সময়ে ভার্চু য়াল ও সশরীরে
উপস্থিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা
ছিল এবং শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে
শিখতে ও সমৃদ্ধ হতে সক্ষম
হয়েছে। সকল মূল বিষয়ে উঁচুমানের নির্দেশনা প্রদানের জন্য
এবং পুনরায় সশরীরে শিক্ষা
গ্রহণের ব্যাপারে খাপ খাইতে নিতে
আমাদের শিক্ষার্থীদের সামাজিক
ও আবেগগত চাহিদাগুল�োর প্রতি
যত্নশীল হতে ডিকিনসন ওয়েস্টের
কর্মীগণ কঠ�োর পরিশ্রম করেছেন।
প্রযুক্তির ব্যবহার ও সরাসরি
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভাল�োভাবে
ভারসাম্য বজায় রাখতে ডিকিনসন
ওয়েস্টের (DW) শিক্ষকগণ
শিক্ষণের মিশ্র মডেল ব্যবহার
করেছেন। ছ�োট ছ�োট টার্গেটকৃ ত
দলে হস্তক্ষেপ ও নির্দেশনার সাথে
ডিজিটাল উপায়ে স্বতন্ত্র অনুশীলন
উভয়কে একত্রিত করার ফলে তা
আমাদের কর্মীদেরকে শিক্ষণের
বিষয়টি স্বকীয় করতে এবং
প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে

সাহায্য করেছে।
DW শিক্ষার্থীরা আমাদের স্কুলপরবর্তী STEAM কর্মসূচী এবং
স্কুল-পরবর্তী শিক্ষকের সহায়তা
থেকেও উপকৃ ত হয়েছে। এই বছর,
শিক্ষার্থীরা অভিনয় ও চিত্রনাট্য
লেখার ক্লাস, কবিতা ও গল্প বলার
এবং গৃহস্থালির কাজ দেখান�োর
ক্লাস করতে সক্ষম হয়।
আমরা
এই
ক্লাসগুল�ো
বর্ধিত করতে এবং আমাদের
শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল ও
উদ্ভাবনী বিষয় সম্পাদন করার
জন্য তাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি
করতে এবং তাদের পঠন, লিখন
ও গণিত দক্ষতা ব্যবহার করতে
আরও বেশি সুয�োগ দেওয়ার চেষ্টায়
আছি।
আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আরও
ভাল�োভাবে সহায়তা করতে
পিতামাতাদের সাথে অংশীদারিত্ব
করতে DW এই বছর কঠ�োর
পরিশ্রম করেছে। পিতামাতাকে
তাদের শিশুদের শিক্ষণের কার্যক্রমে
সম্পৃক্ত করতে আমাদের প্যারেন্ট
এঙ্গেজম্যান্ট ফ্যাসিলিটেটর কর্লিস
ব্রাউন-লয়েড কঠ�োর পরিশ্রম
করেছেন।

এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে
যেসকল পিতামাতা নতু ন তাদের
প্রতি বিশেষ নজর রেখে আমরা
প্রতি মঙ্গলবার পিতামাতাদের
মিটিং আয়োজন করেছি। আমরা
একাধিক পারিবারিক আনন্দময়
ইভেন্টও আয়োজন করতে সক্ষম
হয়েছি, যার মধ্যে ছিল হ্যামট্রামক
পাবলিক লাইব্রেরিতে ভ্রমণ,
পারিবারিক রান্নাবান্না ও ফিটনেস
ক্লাস এবং স্কুলের পরে অন্যান্য
পারিবারিক সম্পৃক্ততার সেশন।
আমাদের পিতামাতারা সত্যিকার
অর্থেই প্রতিটি ইভেন্ট উপভ�োগ
করেছেন ও প্রশংসা করেছেন,
অনেক বিষয় শিখেছেন এবং
সকলেই মজা করেছেন!
ডিকিনসন ওয়েস্ট শিক্ষা
বিষয়ক কমিউনিটি অব্যাহতভাবে
শিখছে ও প্রসার হচ্ছে। আমাদের
শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের জন্য
সবচেয়ে ভাল�ো কাজটি করার
জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং
শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে ও
আমাদের শিশুদেরকে সমৃদ্ধ হওয়ার
অভিজ্ঞতা প্রদান করতে আমরা
গবেষণাভিত্তিক সেরা অনুশীলন
অব্যাহত রাখব�ো।

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

HPS প্রযুক্তির চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে
লেখক: মার্ক উইলকিনসন
(Marc Wilkinson)
ডিরেক্টর অব টেকন�োলজি
আমাদের শিক্ষার্থী, কর্মী ও
পরিবারবর্গকে প্রযুক্তির সহায়তা
প্রদান করতে হ্যামট্রামক পাবলিক
স্কুলের টেকন�োলজি ডিপার্ট মেন্ট
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
স্কুল বর্ষের শেষের দিকে
টেকন�োলজি ডিপার্ট মেন্ট, গত বছর
নির্ধারিত অনেক প্রকল্পের লক্ষমাত্রা
পূরণ করেছে, যা আমাদের প্রযুক্তি
খাতে অনেক র�োমাঞ্চকর আপগ্রেড
ও আপডেট নিয়ে এসেছে।
আমাদের ডিপার্ট মেন্টের অন্যতম
লক্ষ্য ছিল আমাদের ট্রাবলশুটিংয়ের

কাজগুল�োর ট্র্যাকিং ও সমাধান
করার আরও ভাল�ো উপায়
নির্ধারণ করা। এই বিষয়ে সাড়া
দিয়ে, ডিপার্ট মেন্ট আমাদের IT
টিকিটের জন্য আরও শক্তিশালী
প্লাটফর্ম নিয়ে এসেছে।
সফটওয়্যার প্লাটফর্মটির নাম
IncidentIQ এবং আমাদের কর্মী
ও শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন ট্রাবলশুটিং
ও সেবা তদারকি করতে আরও
বেশি স্বয়ংক্রিয়তা বা অট�োমেশন
নিয়ে এসেছে।
আমরা যেভাবে কাজ করি,
শিখি ও পুনরায় তৈরি করি সে
জায়গাগুল�োতে, ২০২০ সালের মার্চ
মাস থেকে, আমাদের শিক্ষণের

কমিউনিটি একটি বড় ধরনের
পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন, যা
প্রযুক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের এসব
দিকের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।
প্রযুক্তির ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি
এবং আমাদের নেটওয়ার্ক গুল�োর
ব্যবহার
বিপুলভাবে
বৃদ্ধির
কারণে, আমাদেরকে অবশ্যই
ধারাবাহিকভাবে শুধু আমাদের
ডিভাইসগুল�োকেই আপডেট করতে
হবে না, বরং যে নেটওয়ার্ক গুল�ো
এদেরকে যুক্ত করে সেগুল�োকেও
আপডেট করতে হবে।
HPS প্রযুক্তি সফলভাবে দুটি
বড় আকারের নেটওয়ার্ক আপডেট
Continued on page 7

uhccp.com/MIdual
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prescriptions during the initial coverage phase and may not apply during the coverage gap
or catastrophic stage. OptumRx is an affiliate of UnitedHealthcare Insurance Company. You
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Abdullah Emad

Abdullah Salaa

Abdullah Sara

Ahmed Nabil

Ahmed Nasim

Ahmed Rimon

Albadani Fatima

Aldalaly Muneer

Alfakeeh Khatab

Alharbi Mohamed

Ali Hakeem

Almulaiki Habeeb

Ahmed Fariha

Ahmed Israt

Ahmed Isteak

Ahmed Lena

Ahmed Mayisha

Ahmed Wamida

Akther Mahdia

Akther Mahmuda

Alaswar Yacoob

Alfhed Magedar

Algahim Al-Harith

Algahmi Mohmed

Algamal Elyas

Algohim Mohamed

Aliakeeh Mazen

Alkablany Samy

Allen Aaron

Allwasy Mortada

Almardani Shaina

Almarsoumi Rafid

Alnhari Mohamed

Aloudi Mohamed

Alqaderi Abrahim

Alqaifi Wafaa

Alqusimi Nemah

Alriyash Mohammed

Alsayydi Abdulrahman

Alsbmairi Reem

Alshaif Almamoon

Alward Nora

Alzaeem Abdul

Alzendani Shahd

Amin Jahidul

Aritovic Elmetin

AsAyidi Anwar

Ashaif Hussam

Ayash Baraah

Ayman Tayasshkh

Aziz Zeyad

Baldoomas Sophia

Barva Monalisa

Beal Rakiyah

Begic Adisa

Begum Akhy

Begum Asma

Begum Liza

Begum Momna

Begum Sanjida

Causeric Adam

Chowdhury Mahfuz

Chowdhury Shreya

Clark Nivea

Clay Ethan

Colic Jasmina

Custovio Selma

Daka Alyssa

Dass Rahul

Davis Jr. Robert

Dhaifullah Abdulrahman

Dhar Arnab

Elgarade Hadeel

Ezaldin Omar

Fadell Moihasim

Fadhel Saifalarab

Farver Kyndal

Ghaleb Ramzi

Gillespie-Thomas Yunae

Ahmed Tambia
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Grove Mylitka

Haimed Nader

Hall Jayvon

Haque Nafisa

Hassan Hadeel

Hassan Hamad

Hoque Joynul

Hughs Mira

Hussain Emman

Hussain Iftihaz

Hussain Mohammed

Hussain Muthana

Hussain Shayma

Ibrahim Muhamed

Islam Bushra

Islam Muzahidul

Islam Rafiqul

Ismael Ali

Jannath Raisa

Kaid Bassam

Kaid Shaima

Kaseem Salif

Kassim Islam

Kelley Vinaya

Kelley Vinnessa

Kelly Jordan

Khan Mohammed

Khan Tawhid

Khanam Samiah

Khanom Abida

Khess Sophia

Klejno David

Kllokoqi Arbulena

Lewis Aniysia

Majdanac Armin

Measar Wael

Mina Farzana

Mirzza Nishat

Mom Busra

Moubarak Cheryl

Moumi Audity

Musaid Reham

Musleh Ahmed

Musleh Fatima

Muthanna Eisa

Naji Khaled

Naji Nader

Nasher Nasrene

Nasher Sarah

Nawshin Humayra

Nusbath Akteh

Obaid Maysoon

Obeid Reem

Panta Prajna

Paul Abhishek

Powell Diontae

Quteibi Shayma

Rafi Abdulla

Rahman Atiqur

Rahman Fahmida

Rahman Mabiha

Rahman Munshat

Rahml Rahima

Rejniak Jakub

Rutkowski Amber

Saleh Atiah

Saleh Aymen

Saleh Bashar

Saleh Rahia

Saleh Rayan

Siddique Adel

Sikdan Mahima

Sultana Tania

Szalach Angel

Sayed Amro

Shammakh Anwa

Shammakh Mosaab

Mashrah

Abdullah

Sharif Shadika

Muthana

Alauddin
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Meet the 2022 graduates of Hamtramck High

Uddin Safwan

Uddin Shajib

Williams Omir

Yafai Nashwan

Zaman Mohammed

Meet the 2022 graduates of Horizon High

Abdullah Ishaq

Abdullah Ismail

Ahmed Ifteman

Ahmed Waseem

Ahsan Saquib

Aktes Sorobi

Al-Sabahi Amal

Alfakeeh Maher

Algaheim Waheeb

Algamali Saleh

Alhadad Yousif

Alhalmi Ezaldeen

Ali Mazin

Alqadhi Hamak

Alraidah Khalood

Alriyashi Bashar

Alsomiry Baism

Anakeeb Abdelrahm

Anakeeb Naji

Bassett Frank

Begum Ambia

Begum Nadi

Boyer Louis

Carter Kobe

Chowdhury Devarishu

Christopher Samarea

Douglas Alaya

Elzahem Shaima

Fadell Ahmed

Foster Dejai

Gibson Jamal

Gregorgy Joseph

Jones David

Kaid Mohamed

Kegler Charles

Lindsey Tahj

Lombard Danielle

Nagi Mohamed

Nard Akyren

Nasser Jacob

Owens Deontea

Paul Rajon

Saleh Saar

Sedano Ivana

Sedano Ivana

Terrell Kenara

Thomas La’Niyah

Harris MariAnn

Howell Ja’Mya

Islam Kanta

Mahdi Hamza

Marion Hershel

Moore Lamar

Petty Shamar

Qasem Hamaza

Rageh Mohamed
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HPS প্রযুক্তির চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে আর্লি চাইল্ডহু ড স্কুল, শিক্ষা

সম্পন্ন করেছে।
আমরা আমাদের বিদ্যমান
WIFI নেটওয়ার্ককে গতি ও
নির্ভ রশীলতার পরবর্তী প্রজন্ম দ্বারা
প্রতিস্থাপন করেছি! বসন্তকালীন
ছু টির সময়, আমরা আমাদের
একটি অতীব গুরত্বু পূর্ণ ও উন্নত
ডিস্ট্রিক্ট ফায়ারওয়াল ইনস্টল
করেছি, যা আমাদের স্টাফ ও
শিক্ষার্থীদেরকে নিরাপত্তার একটি
স্তর প্রদান করে।
এই ফায়ারওয়ালটি আমাদের
খুবই গুরত্বু পূর্ণ ইন্টারনেট সার্কিট
আপগ্রেডের
কেন্দ্রবিন্দু,
যা
আমাদের সকল বিল্ডিংয়ে শেয়ার
করে ব্যবহার করা ইন্টারনেটের
গতি আনুমানিক দশ গুণ বৃদ্ধি
করবে!
সকলের জন্য আরও ভাল�ো

অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রত্যাশায়,
টেকন�োলজি ডিপার্ট মেন্ট সম্পূর্ণ
হালনাগাদকৃ ত
ব্যবহারকারীবান্ধব ইন্টারফেসসহ একটি নতু ন
ওয়েবসাইট সফলভাবে চালু করেছে।
ওয়েবসাইটটি বিভিন্ন স্কুল বিল্ডিং
টেমপ্লেটও ব্যবহার করে; যার ফলে
আমাদের বিল্ডিংগুল�ো একটি থেকে
অন্যটি আলাদা করা যায়।
প্যারেন্ট
স্কয়ার
(parent square) হল�ো আমাদের
নতু ন য�োগায�োগ প্লাটফর্ম, যা
এই বছর চালু হয়েছে এবং তা
পূর্ববর্তী প্লাটফর্মগুল�োর তু লনায়
য�োগায�োগের আরও কার্যকর
উপায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আপনাদের য�োগায�োগের তথ্যে
আপনার বিল্ডিংয়ে প্রধান প্রধান
কর্মকর্তাদেরকে অবশ্যই হালনাগাদ

রাখবেন!
গ্রীষ্মকালে,
পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিটি কক্ষ
বিচ্ছিন্ন করার স্বাভাবিক দায়িত্বের
পাশাপাশি, টেকন�োলজি ডিপার্ট মেন্ট
আমাদের ফেডারেলের অর্থায়নের
Chromebook ডিভাইস তৈরির
কাজ করবে, যেন তা আমাদের
শিক্ষার্থীদের জন্য ১:১ হয় এবং
তারা বাসায় রাখতে পারে। এই
ডিভাইসগুল�ো অবশ্যই আমাদের সে
সকল শিক্ষার্থীকে ইস্যু করা হবে
যারা বিল্ডিংয়ে সংরক্ষণ করার
উপযুক্ত নন।
আমি হ্যামট্রামকের শিক্ষার্থী,
পরিবার ও কর্মীদের জন্য
একটি বহুল-প্রত্যাশিত, নিরাপদ,
স্বাস্থ্যকর ও সুখী গ্রীষ্মকালীন ছু টি
কামনা করছি!

হলব্রুক ইলিমেন্টারিতে, দৃষ্টি ‘সম্পূর্ণ’
শিশুর উপর
লিখেছেন থমাস ট্যালম্যাজ, অধ্যক্ষ
আমাদের হলব্রুক হকসের জন্য,
২০২১-২২ স্কুল বর্ষ পূর্ববর্তী ১৯২০ ও ২০-২১ স্কুল বছরের মত�োই
আমাদের ঐতিহাসিক ভবনের জন্য
অভূ তপূর্ব ছিল।
আমাদের কিছু শিক্ষার্থীর জন্য এই
বছরটি ছিল প্রথমবার বাড়ি থেকে
দূরে এবং ২য় গ্রেডে থাকা সত্ত্বেও
প্রথম স্বশরীরে স্কুলে যাওয়ার বছর।
বিল্ডিংয়ে গ্রেড লেভেল বা কর্মীদের
অবস্থান যাই হ�োক না কেন, কিভাবে
কথাবার্তা বলতে হয় এবং স্বশরীরে
শেখার সাথে সামঞ্জস্য করতে হয় তা
পুনরায় শিখতে হয়েছে।
শুরতে
ু
চ্যালেঞ্জ ছিল কিভাবে
শিশুদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে
এবং মাস্ক পরা অবস্থায় আধুনিক
ক�ৌশল ব্যবহার করে শেখান�ো যায়।
আদেশ প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও মাস্ক
পরা চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার
জন্য আমরা আমাদের শিক্ষার্থী ও
কর্মীদের জন্য গর্বিত।
এই অতিরিক্ত অব্যাহত সতর্কতার

কারণে, হলব্রুকে ক�োভিডের খুব
কম কেস রিপ�োর্ট করা হয়েছে।
আমরা আগামী বছরে পদার্পণ
করার সাথে সাথে একাডেমিক
সাফল্যই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
আমাদের শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত
করার জন্য, আমরা আমাদের অত্যন্ত
য�োগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং
সহায়তা করা অব্যাহত রাখব যাতে
তারা উপলভ্য সর্বাধিক যাচাইকৃ ত
পাঠ্যক্রম সরবরাহ করতে পারে।
যদিও ভবনটি এই বছর ১২৫
বছর পুরান�ো হয়ে গেল�ো, হলব্রুক
স্কুল ক্লাসরুমে এবং আমাদের
শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ওয়ান-টু ওয়ান ক্রোমবুকসহ ২১ শতকের
প্রযুক্তি সরবরাহ করে চলেছে।
আমাদের কর্মী, পাঠ্যক্রম এবং
যথাযথ প্রযুক্তির মাধ্যমে হলব্রুক
সকল শিশুর উপর আল�োকপাত
করেছে। আমরা বিনামূল্যে ও
হ্রাসকৃ ত দুপরে
ু র খাবারের সাথে
সকালের রাস্তা এবং বিকেলে
স্বাস্থ্যকর নাস্তা সরবরাহ করা

অব্যাহত রেখেছি।
শিক্ষার্থীদের ম�ৌলিক চাহিদা
পূরণ হলে, তারা সফল হওয়ার
সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। যদি
ক�োন�ো শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষের বাইরে
অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়,
তাহলে সে তার প্রয়োজনের উপর
নির্ভর করে আমাদের অনসাইট
রিডিং বিশেষজ্ঞ, দুইজন ইংরেজি
ভাষা বিশেষজ্ঞ, স�োশ্যাল ওয়ার্কার
বা রেস্টোরেটিভ প্র্যাক্টিস শিক্ষকের
সাথে দেখা করতে পারে।
২০২১-২২ স্কুল বর্ষ শেষের পথে,
আমরা একটি চমৎকার ২০২২-২৩
স্কুল বর্ষের জন্য অপেক্ষা করছি,
তবে তারও আগে, আমরা আমাদের
ভর্তিকৃ ত শিক্ষার্থীদের জন্য ২৭শে
জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত একটি
মজাদার শিক্ষামূলক ইন্টারেক্টিভ
STEAM সামার স্কুল কর্মসূচি
আয়োজন করার জন্য অধীর
আগ্রহী।
এগিয়ে যাও হকস!

অর্জনের প্রাথমিক ধাপ

লিখেছেন ভিকি স্মিথ, অধ্যক্ষ
ECE হল�ো সেই স্থান, যেখানে
শিশুকে শিক্ষাগতভাবে সুয�োগ্য করে
ত�োলা হয়!
এই বছর এটিই আমাদের
মূলমন্ত্র, আমরা একটি দুর্দান্ত বছর
পার করেছি। আমরা আমাদের
শিক্ষার্থীদের গত সেপ্টেম্বরে স্বাগত
জানিয়েছি, এবং অন্য যেক�োন�ো
সময়ের চেয়ে বেশি উদ্যম নিয়ে পূর্ণ
বেগে এগিয়ে যাচ্ছি।
আমরা সকল শিক্ষার্থীর জন্য
শিখন পরিবেশের সর্বোচ্চ কার্যকরী
বাস্তবায়নের প্রতি গুরত্বু আর�োপ
করেছি, আমাদের শিক্ষার্থীদের
একসাথে বেড়ে ওঠা এবং তাদের
সফলতা দেখতে পাওয়া ছিল
আমাদের জন্য পরম আনন্দের।
আমরা আমাদের সাফল্য এবং ECE
পরিবার ও কমিউনিটি সদস্যদের
নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন পেয়ে শিহরিত।
আমরা আমাদের স্কুলকে রঙ
করা এবং আবার�ো প্রাণবন্ত করে
ত�োলার মধ্য দিয়ে বছরটি শুরু
করেছিলাম। ECE কর্মীরা নতু ন
সাপ্লাইয়ের অর্ডার করেছিল, পুরান�ো
উপকরণগুল�ো নিষ্পত্তি করেছিল,
এবং আমাদের স্কুলকে পরিবেশ
বান্ধব, উষ্ণ, ও আন্তরিক করে
তু লেছিল।
আমাদের কর্মীরা এমনই, অত্যন্ত
নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের একটি
দল, একটি পরিবার, যারা একই
লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্মিলিতভাবে
কাজ করে -- যাতে এটি নিশ্চিত
করা যায় যে উচ্চ প্রত্যাশাগুল�ো সহ
একটি অনুকূল শিখন পরিবেশে
সকল শিক্ষার্থী ভাল�োবাসা আর যত্নে
বেড়ে উঠছে যা তাদের সুদক্ষতা ও
সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।
এছাড়াও আমরা একটি বৈচিত্র্যময়
কমিউনিটি, আমরা একসাথে
শিখতে চাই এবং আমাদের সাফল্য
উদযাপন করতে চাই। যদিও
আমরা এখন�ো মহামারীর মধ্য

দিয়ে যাচ্ছি, এরপরও আমরা একটি
স্কুল পরিবার হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক,
সামাজিক ও মানসিকভাবে অনেক
প্রতিকূলতা সাহসিকতার সাথে
ম�োকাবেলা করেছি।
এই বছর, আমাদের শিক্ষার্থীরা
আমাদের স্কুলব্যাপী ধ্বনিতত্ত্ব
কার্যক্রম “ফাউন্ডেশনস” এর মাধ্যমে,
তাদের রিডিং উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃদ্ধি
করেছে।
আমাদের বহুভাষী শিক্ষার্থীরাও
রিডিং, স্পিকিং, লিসেনিং, এবং
রাইটিং-এ যথেষ্ট উন্নতি লাভ
করেছে। গণিতের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের
দক্ষতা এবং গণিতের ধারণা
সংক্রান্ত অনুধাবন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে,
আমাদের নিবেদিত ও সুক�ৌশলী
গণিত টিউটররা শিক্ষার্থীদের ছ�োট
ছ�োট গ্রুপের সাথে প্রতিদিন সাক্ষাৎ
করেছে।
শ্রেণি শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের
অনুধাবন আর�ো গভীর করার
উদ্দেশ্যে গণিতের প্রতি গুরত্বু আর�োপ
করেছে এবং বস্তুগত গণিত উপকরণ
ব্যবহার করেছে। আবার�ো বলছি,
এটি অনেকাংশেই সফল হয়েছে, এবং
আমাদের শিক্ষার্থীরা এটি পছন্দ
করেছে।
আমরা আমাদের আর্লি চাইল্ডহুড
ইলিমেন্টারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের
সত্যিই খুব ভাল�োবাসি। আমাদের
অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে শুরু করে
প্যারাপ্রফেশনালগণ যারা বিশ
বছরেরও বেশি সময় ধরে ECEতে আছেন, আমাদের নবাগত
প্রি-স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে
আমাদের প্যারা, প্রত্যেকেই এ বছর
যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা
সত্যিই অতু লনীয়।
আমাদের
শিক্ষার্থীরা
ধারাবাহিকভাবে
উৎসাহমূলক
কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে, যার মধ্যে
আছে জিমে নতু ন নতু ন গেম খেলা
ও শেখা, আর্টে র ক্ষেত্রে চমৎকার ও
অনন্য সব শিল্পকর্ম তৈরি, মিউজিক

ক্লাসে গান গাওয়া এবং বাদ্যযন্ত্র
সম্পর্কে জানা, আইসক্রিম বানান�ো,
বাগান করা, নতু ন ট্রাইসাইকেল
চালান�ো এবং প্রতিদিন আমাদের
দুইটি বিরতি চলাকালে অভ্যন্তরে
এবং বাহিরে প্লেগ্রাউন্ড সরঞ্জামগুল�ো
নিয়ে খেলা করা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ,
হ্যাট প্যারেডে মার্চ করা, STEAM
(সায়েন্স, টেকন�োলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং,
আর্ট , এবং ম্যথ) ল্যাব ক্লাসের জন্য
ছুটির পরও স্কুলে থাকা।
আমাদের
কিন্ডারগার্টে ন-২
শিক্ষার্থী এবং কর্মীরা অবশেষে
ডেট্রয়েট জু-তে ফিল্ড ট্রিপে যেতে
পেরে ভীষণ র�োমাঞ্চিত ছিল আমাদের
প্রিস্কুল শিক্ষার্থীরা পরিবারকে সাথে
নিয়ে শীঘ্রই পার্কে দেখা করবে এবং
সবাই একসাথে খেলবে।
সব মিলিয়ে, ECE একটি দারুণ
বছর পার করেছে এবং আমরা
সবাই আসছে শরতে আর�ো ভাল�ো
একটি বছরের অপেক্ষায় আছি।
আমরা খুবই খুশি যে আমাদের সব
শিক্ষার্থীকে ECE-তে হাতে-কলমে,
সম্পৃক্ততামূলক STEAM সামার
একাডেমিতে অংশ নেওয়ার সুয�োগ
দেওয়া হয়েছে।
আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের
সাথে নিয়ে শিক্ষাদান চালিয়ে যেতে
পেরে আনন্দিত - ভবিষ্যতের জন্য
সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হল�ো আর�ো
শান্তিপূর্ণ ও মঙ্গলকর একটি পৃথিবী!
ECE হল�ো সেই স্থান, যেখানে
শিশুকে শিক্ষাগতভাবে সুয�োগ্য করে
ত�োলা হয়!

প্রবন্ধ পর্যালোচনার বিজয়ীরা তাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে আলোচনা করছেন
লিখেছেন মিরা হিউজ
আমার জীবনে, অনুপর্ েরণা
ও দিকনির্দেশনার জন্য আমি
কয়েকজন গুরত
ু ব্ পূরণ্ ব্যকতিকে
্
শ্রদ্ধা করি। আমার নানী জেইন,
হ্যামট্রামক হাই স্কলে
ু র মিজ
মোলনার এবং ডেট্রয়েটের শিল্পী
ন্যান্সি মিচনিক।
আমার নানী জেইন কলেজের
একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।
তিনি 70-এর দশকের গোড়ার
দিকে একজন বিধবা ও আমার
মায়ের একক অভিভাবক হিসেবে
তার ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন
করেছিলেন। তিনি একজন অবিশ্বাস্য
স্মার্ট ও জ্ঞানী ব্যকতি
্ । প্রতি
বছর আমার জন্মদিনে, সে আমার
জন্য একটি বই যোগাড় করেন।
এগুলোর
মধ্যে
ঐতিহাসিক
কথাসাহিত্য উপন্যাস থেকে টি.এস
এলিয়টের কবিতা পর্যন্ত সবই
রয়েছে। পড়ার পেছনে আমার
প্রেরণার জন্য আমি আমার
নানীকে কৃতব্ িত্ব দিই। প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে থাকার সময়, স্কলু শেষে
আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সোফায়
বসে পড়তাম। পড়াশোনায় আমার
এত কঠোর পরিশ্রম করার,
শিল্প ও ইতিহাসের মতো বিশেষ
বিষয়গুলোর প্রতি এতটা উত্সাহী
হওয়ার এবং আমি সবসময় যা

হতে চেয়েছিলাম, সেই মিশিগান
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হবার
জন্য নিজেকে চালিত করার পেছনের
কারণ তিনি।
মিজ মোলনার হ্যামট্রামক হাই
স্কলে
ু র একজন শিক্ষিকা। আমি তার
সৃজনশীল লেখা, বক্তত
ৃ া ও নাটকের
ক্লাস করেছি এবং 9ম গ্রেড থেকে
আমি তাকে প্রতি সপ্তাহে স্কলে
ু র
পরে ইম্পর্ ভ ক্লাসে দেখেছি। মিজ
মোলনার আমার থেকে পুরো এক
মাথা সমান খাটো হলেও আমি
ফ্রেশম্যান ইয়ারে তার রুমে পা
রাখার পর থেকেই তার সম্পর্কে
উচ্চধারণা পোষণ করে আসছি।
আমার চারপাশের দেয়াল ভেঙে
বেরিয়ে আসতে এবং অপ্রত্যাশিত
উপায়ে লিখতে ও তৈরি করতে
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আমি তার
কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।
তিনি সৃজনশীলতা ও পরীক্ষণের
সাথে অ্যাসাইনমেন্ট দেন এবং তার
প্রজ্ঞার কথা মাথায় রেখে আমি
কলেজে আমার কঠোর পরিশ্রম
করব।
ডেট্রয়েটের শিল্পী ন্যান্সি
মিচনিক, আমার একজন বন্ধু ও
পরামর্শদাতা। তিনি নিউইয়র্কে
একজন তরুণ শিল্পী ও হার্ভার্ডে
তার শিক্ষকতা করার সময়ের কিছু
আশ্চর্যজনক গল্প তিনি আমাকে

বলেছেন। তিনি আমাকে পেইন্টিং
চালিয়ে যেতে ও আমার শৈল্পিক
কাজের বিকাশ করতে অনুপর্ াণিত
করেছেন। গত দুই বছরে আমরা
বিজ্ঞান থেকে দর্শন পর্যন্ত
অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি।
ন্যান্সির যে বিষয়টিকে আমি
শ্রদ্ধা করি তা হল তার শেখার
আগ্রহ। তিনি আমাকে ভিন্নভাবে
বিশ্বের দিকে তাকাতে শিখিয়েছেন
এবং তার কারণে আমি শেখার
জন্য খোলা মন রাখতে সচেষ্ট
থাকি। তিনি আমাকে ভিন্নভাবে
বিশ্বের দিকে তাকাতে শিখিয়েছেন
এবং তার কারণে আমি শেখার জন্য
খোলা মন রাখতে এবং জীবনকে
সর্বোচ্চভাবে উপভোগ করতে
সচেষ্ট থাকি।
আমার রোল মডেলগণের
সবারই মধ্যেই একটি কমন বিষয়
রয়েছে। আমি তাদের সকলের
সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুকত
্ । এই
ব্যকতি
্ গত সম্পর্কগুলো আমার
কাছে সবচেয়ে অর্থপূরণ্ এবং আমি
আমার রোল মডেলগণের কাছ
থেকে যা শিখেছি তা আমি আমার
বাকি জীবন ধরে বহন করব,
বিশেষ করে যখন আমি মিশিগান
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জীবনের এই
নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি।

Congratulations

লিখেছেন আঁখি বেগম
আপনার সাথে এমন কখনও কি
কারও পরিচয় হয়েছে যিনি আপনার
সমৃদধ্ ির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই
আপনার জীবনকে পরিবর্তন
করেছেন? আচ্ছা, আমি বলতে পারি
যে হয়েছে। যদিও অধিকাংশ মানুষ
মনে করতে পারে যে তাদের বাবা-মা
তাদের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারকে
নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে,
তবে আমি ভাগ্যবান যে আমার
বাবা-মা আমার যাত্রায় আমাকে
সহায়তা ও সমর্থন করেছেন। আমার
রোল মডেল আমার বাবা এবং
তিনি আমাকে আমার অ্যাকাডেমিক
লক্ষয্ অর্জনে সাহায্য করেছেন।
আমার বাবা আমার অ্যাকাডেমিক
যাত্রা জুডে় আমাকে উত্সাহিত
করেছেন। আমার বেড়ে ওঠার
যাত্রায় আমি সবসময় দেখেছি আমার
বাবা কতটা পরিশ্রমী। পরিস্থিতি
যাই হোক না কেন, আমার বাবা
সবসময় হাল ছেড়ে না দেওয়াকেই
বেছে নিয়েছেন। যখনই আমি মনে
করি আমি আমার লক্ষয্ গুলো
অর্জন করতে পারবো না, তখনই
আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিই যে
আমার বাবা হাল ছেড়ে দেওয়াকে
একজন মানুষের করা সবচেয়ে
খারাপ জিনিসগুলোর মধ্যে একটি
হিসেবে বিবেচনা করেন। চূডা় ন্ত
খারাপ পরিস্থিতিতেও আমার বাবা
আশাবাদী ছিলেন। তিনি জানতেন
যে কোনো ব্যকতি
্ ততক্ষণ

পর্যন্ত তার লক্ষয্ অর্জন করতে
পারে যতক্ষণ না তাদের ভয়
তাদের নিয়ন্তর্ ণ করতে না পারে।
আমার বাবা তার বেশিরভাগ দিনই
তার ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকৃতির
সৌন্দর্য ধরে রেখে কাটাতেন।
যেকোনো পরিস্থিতিতেই তিনি
সৌন্দর্য দেখেছেন। তিনি একজন
ফটোগ্রাফার হতে চেয়েছিলেন
এবং তার দিনগুলো ভ্রমণ ও
মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাতে ব্যয়
করতে চেয়েছিলেন। দুরভ্ াগ্যবশত,
তিনি এমন একটি সমাজে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি
ফটোগ্রাফার হতে পারেননি। তার
স্বপ্ন জলাঞ্জলি দেয়া বেদনাদায়ক
হলেও তিনি আশা হারাননি এবং
জানতেন যে আর কোনো স্বপ্ন
তিনি সমাজকে নষ্ট করতে দেবেন
না। সেজন্য তিনি আমেরিকায় গিয়ে
তার সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষার
সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কঠোর
পরিশ্রম করেছেন এবং তাদের ইচ্ছার
যেকোনো স্বপ্ন পূরণ করতে
সক্ষম হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।
আমার মনে আছে এমন দিনও ছিল
যখন তিনি কষ্ট করছিলেন, কাজ
প্রায় করতেই পারছিলেন না। তার
চোখে আমি ব্যথা দেখেছি, কিন্তু
তিনি নির্বিকার ছিলেন এবং কষ্টের
সামান্য চিহ্নও প্রদর্শন করেননি।
আমার বাবার দৃঢ় সংকল্প আমাকে
স্কলে
ু কঠোর পরিশ্রম করার
অনুপর্ েরণা ও উৎসাহ দিয়েছে।

স্কলে
ু যখনই আমি হাল ছেড়ে দিতে
চেয়েছি, তখনই আমি মাথায় চলে
আসত যে আমি আমার বাবার
মতো কঠোর পরিশ্রমী হতে
চাই। এজন্য আমি স্কলে
ু কঠোর
পরিশ্রম করেছি। স্কলে
ু র সংগ্রামে
ভরা অসংখ্য ঘন্টা ও দিন। আমি
হাল ছেড়ে না দেয়া এবং আমার
বাবা আমাকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন
তা ব্যবহার করার সিদ্ধান গ্রহণ
করেছি। এই বছর আমি আমার
স্বপ্নের কলেজে গৃহীত হয়েছি এবং
আমি আমার পরিবারে প্রথম হতে
যাচ্ছি যে কলেজে পড়তে সক্ষম
হব। আমার বাবাকে আমার রোল
মডেল হিসেবে পাওয়া আমার সবচেয়ে
বড় সম্মান কারণ স্কলে
ু সফল
হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উত্সাহ
তিনি আমাকে দিয়েছেন।
আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রোল মডেল
আমার বাবা এবং তিনি আমাকে
আমার অ্যাকাডেমিক লক্ষয্
অর্জনে সাহায্য করেছেন। আমার
বাবার সংগ্রাম ও তার কঠোর
পরিশ্রম দেখার অভিজ্ঞতা আমার
জন্য অনুপর্ েরণা ছিল। যখনই আমি
হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম,
তখনই তা না করার ও আশাবাদী
হবার একমাত্র কারণ আমার বাবা।
আমার বাবার সাহায্য নিয়ে আমার
পরিবারে প্রথম যে কলেজে ভর্তি
হয়েছে এবং আমার জীবনে এমন
একজন মহান আদর্শের উপস্থিতির
জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।
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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.

চ্যালেঞ্জিং বছর সত্ত্বেও, HHS শিক্ষার্থীরা
সফল হয়েছে
লিখেছেন অ্যান্থোনি কিনার, ভারপ্রাপ্ত
অধ্যক্ষ
২০২১-২২ স্কুল বর্ষ ছিল এমন
একটি সময় যখন আমাদের
শিক্ষার্থীদের স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে
প্রদর্শিত হয়েছে।
ক�োভিড- ১৯ জনিত কারণে
স্কুল বর্ষ অনির্দিষ্ট কাল হয়ে যাওয়া
এবং এক বছর ভার্চু য়াল শিখনের
পর স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে শিখনে
ফিরে আসা সত্ত্বেও, হ্যামট্রামিক হাই
স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুবই অল্প সময়ের
মধ্যে এর সাথে মানিয়ে নিয়েছে।
শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসার এই
মুহূর্তটিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক
উভয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিল যেন
আমরা অনন্তকাল ধরে একে অপর
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। তখন একটি
অভিয�োজনের সময়কাল চলছিল
বলে যে যা অর্জন করেছে তাই
নিয়ে তাদের গর্বব�োধ করা উচিত,
কেননা তখন আমরা স্বাভাবিকতার
সন্ধানে অধীর আগ্রহে এগিয়ে
যাচ্ছিলাম।
এই স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা,
অনেক সুখের স্মৃতিকে সাথে নিয়ে
এসেছে। ফিল্ড ট্রিপের আয়োজন
করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি
ছিল�ো সিনিয়র ডিসিশন ডে উপলক্ষ্যে
ডেট্রয়েট জু তে এবং আরেকটি
ছিল আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য
বিভিন্ন ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা নিয়ে
অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে ওয়েন
কমিউনিটি কলেজে।
এছাড়াও মিস ম্যাডেন এবং
অনেক দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্করা মিলে
আউটড�োর অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব গঠন
করেছেন যা আমাদের শিশুদের
অসংখ্য নতু ন অভিজ্ঞতা দিয়েছিল।
আমাদের ক্রীড়া কর্মসূচির কথা

না বললে ভু ল হবে, আমাদের গার্লস’
বাস্কেটবল প্রোগ্রাম স্কুলের ইতিহাসে
প্রথম লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল
অন্যদিকে বয়েজ’ বাস্কেটবল প্রোগ্রাম
একইসাথে দ্বিতীয় লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ
জয় করে এবং ৩৭ বছরের মধ্যে
এর প্রথম ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়নশিপ
জিতে ঘরে নিয়ে আসে। তাছাড়া,
আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইভেন্টের
আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিল,
যেমন নাটক, ব্যান্ড কনসার্ট , ও
প্রতিয�োগিতা।
সবশেষে, ২০১৯ সালের পর
আমরা আমাদের প্রথম প্রমস
করতে সক্ষম হয়েছি, ২ বছর ধরে
ক�োভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর
এটি তাদের মনে রাখার মত�ো
চমৎকার সব রাত উপহার দিয়েছে।
২০২১-২২ স্কুল বর্ষের দিকে ফিরে
তাকালে, অনিবার্যভাবে আমাদের
সেই প্রতিকূলতার কথা মনে পড়বে।

তবে, সেই প্রতিকূলতা হ্যামট্রামিক
হাই স্কুলের শিক্ষার্থী ও কর্মীদের
প্রকৃ ত চরিত্র ও স্থিতিশীলতা
প্রকাশ করেছে এবং অন্য যেক�োন�ো
সংগ্রামের তু লনায় এটি আমাদের
দীর্ঘদিন মনে থাকবে।
২০২২ সালের ক্লাসের দিকে ফিরে
তাকালে দেখব যে, ভবিষ্যতের
ক্লাসের জন্য উচ্চ সীমা নির্ধারণ
করা হয়েছে এবং যেহেতু আমরা
হ্যামট্রামিক হাই স্কুলের ভবিষ্যতকে
গুরত্বু দিই, সেহেতু আমরা বিশ্বাস
করি এই প্রত্যাশাকে বাস্তব করার
জন্যই এই ভবিষ্যত ক্লাস।
সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে
আমাদের প্রতি আস্থা রাখার জন্য
হ্যামট্রামিক কমিউনিটিকে ধন্যবাদ।
সামনের বছরগুল�োতে আগের চেয়েও
বেশি ভাল�ো করার জন্য আমরা
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।
এগিয়ে যাও কসমস!
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