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نت باللغات اإلسبانية والعربية والبنغالية جمة عىل موقع منطقتنا عىل اإلنتر  تتوفر نسخ متر
 

স্প্যানিশ, আরনি এিং িাংলা ভাষায় অিুনিত কনি আমাদির জেলার ওদয়িসাইদে িাওয়া যায় 

জনু 2022 

 

প্রিয় পপ্রিবাি এবং জজলা 30 এি বনু্ধিা, 

 

আমিা যখন আিও একটি সফল বছরিি জেরেি প্রিরক এপ্রিরয় যাচ্ছি, আপ্রম আমারিি 

প্রেশুরিি জসবায় আপনাি অপ্রবচল সমর্ থন এবং িপ্রিশ্রুপ্রিি জনয জজলা 30 সম্প্রিারয়ি কারছ 

আমাি কৃিজ্ঞিা িসাপ্রিি কিাি সুরযাি প্রনরি চাই। ববপ্রিক মহামািীি ফরল এই বছি 

উপস্থাপ্রপি চযারলঞ্জ সরেও, আমারিি প্রেক্ষার্ীিা, পপ্রিবাি, কমী এবং সম্প্রিায় আমারিি 

প্রেক্ষার্ীরিি প্রবিমারনি প্রেক্ষা এবং জেখাি অপ্রিজ্ঞিা প্রনচ্ছিি কিরি একচ্ছিি হরয়রছ। আপ্রম 

এই প্রবিি সু্কল বছরিি উপি প্রচন্তা কিাি সারর্ সারর্, আপ্রম মরন কপ্রিরয় প্রিচ্ছি জয আমারিি 

উিযাপন কিাি এবং িব থ কিাি মরিা অরনক প্রকছু আরছ। 

 

এই বছি আমারিি জজলা প্রনউ ইয়কথ জেি ইপ্রিরেেন িরজক্ট-িরফেনাল লাপ্রন থং 

কপ্রমউপ্রনটিস (NYSIP-PLC) অনুিারনি বাস্তবায়রনি প্রিিীয় বছরিি সারর্ অবযাহি জিরখরছ। 

প্রিিীয়, িৃিীয় এবং সপ্তম জেরেি প্রেক্ষকিা, জসইসারর্ সু্কল িোসকিা, অসরচিন 

পক্ষপাপ্রিত্ব সরচিনিা, সাংসৃ্কপ্রিকিারব িপ্রিচ্ছিয়ােীল এবং জিকসই প্রেক্ষািি অনেুীলন, 

ছাি জেখাি সাফরলযি েিথ (প্রেক্ষাি নীপ্রি), এবং সাফরলযি জনয ছািরিি স্বিাব/আচিণ ( 

মরনি অিযাস) ছাি জেখাি বযচ্ছিিিকৃি কিরি. এই কারজি িিাব বাডারনাি জনয, 

আমারিি পপ্রিবািগুপ্রল িাচুথয়াল ওয়াকথেরপ প্রনযিু প্রছল যা বাপ্রডরি ছািরিি সমর্ থন কিাি 

জনয জকৌেলিি উপায়গুপ্রল অফাি করি। আমিা অনুিারনি িিাব জিখরি শুরু করিপ্রছ 

কািণ সািা জজলা জরুড ছািিা একারেপ্রমক লাি িিে থন করিরছ, যা জরুনি প্রনরিথেমলূক 

িপ্রিরবিরন িকাপ্রেি িার্প্রমক প্রনউ ইয়কথ জেরিি ির্য িািা িমাপ্রণি হরয়রছ। 

 

এছাডাও, আমারিি জজলা জরুড সু্কলগুপ্রল সম্প্রিায় প্রিপ্রিক সংস্থাগুপ্রলি সারর্ িারিি 

অংেীিাপ্রিত্ব বজায় িাখরি সক্ষম হরয়প্রছল জযগুপ্রল প্রবজ্ঞান, িযুচ্ছি, িরকৌেল, প্রেল্পকলা এবং 

িপ্রণি (STEAM), পািফপ্রম থং আিথস, জসইসারর্ আমারিি ছািরিি আেহ এবং আরবিরক 
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চযারনল কিাি জনয অযার্রলটিক জিাোম প্রনরয় এরসরছ। . আপ্রম এিা বলরি জপরি আনচ্ছিি 

জয প্রনউ ইয়কথ প্রসটি প্রকেস িাইরজি সারর্ আমারিি অংেীিাপ্রিরত্বি মাধ্যরম, প্রকন্ডািিারিথরনি 

চিুর্ থ জেণীি ছািিা আমারিি বাচ্চারিি উচ্চ প্রেক্ষাি জনয $1.6 প্রমপ্রলয়রনিও জবপ্রে স্কলািপ্রেপ 

অযাকাউি খুরলরছ এবং িারি অবিান জিরখরছ। 

 

আপ্রম আসন্ন সু্কল বছরিি প্রিরক িাপ্রকরয় আপ্রছ, আমারিি জজলা NYSIP-PLC অনিুান 

বাস্তবায়রনি িৃিীয় এবং জেে বছরি িরবে কিরব। আমারিি কারজি জনয অিযাবেযক, 

আমিা িপ্রিটি ছাি-ছািীি জনয ছাি-জকচ্ছিক বযচ্ছিিিকৃি প্রেক্ষা বিপ্রিরি আমারিি 

কাজরক আিও এপ্রিরয় প্রনরি জবনা কযাপ্রলক এবং অযাপ্রলসন জামুিা-এি িািা জকরি ছাি: 

মনরনি অিযারসি সারর্ বযচ্ছিিিকৃি প্রেক্ষা বইটি বযবহাি কিব। আমিা জাপ্রন জয িপ্রিটি 

প্রেশু স্বিন্ত্রিারব আলািা এবং িারিি প্রবপ্রিন্ন েচ্ছি িরয়রছ। এই কারজি অংে প্রহসারব, আমিা 

পাঠ এবং িকল্পগুপ্রলি সহ-সটৃিরি ছািরিি সহ ছািরিি কণ্ঠস্বিরক িসাপ্রিি কিব, ছািরিি 

িারিি সমবয়সীরিি সারর্ সামাচ্ছজক প্রনম থারণি মাধ্যরম িারিি কারজি উন্নপ্রি কিাি সুরযাি 

িিান কিব এবং ছািরিি আত্ম-আপ্রবষ্কারিি সুরযাি িিান কিব এবং িপ্রিফলন এই 

ববপ্রেিযগুপ্রল প্রেক্ষার্ীরিি আকাঙ্ক্ষা অনসুিণ কিরি, সমসযাগুপ্রল িিন্ত কিরি, নকো 

সমাধ্ান কিরি, জকৌিূহলরক িাডা কিরি এবং পািফিমযান্স বিপ্রি কিরি উি্সাপ্রহি কিরব। 

 

েীরেি মাসগুপ্রলরি, আমারিি অরনক সু্কল NYCDOE সামাি িাইচ্ছজং 2022-এি মাধ্যরম 

ছািরিি সহকমী, যত্নেীল িাপ্তবয়স্করিি এবং িারিি সম্প্রিারয়ি সারর্ যুি হওয়াি সুরযাি 

িিান চাপ্রলরয় যারব। সামাি িাইচ্ছজং 2022 এি অপ্রিপ্রিি িরর্যি জনয আপপ্রন নীরচি 

ওরয়বসাইিটি জিখরি পারিন: 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer/grades-k-8 

 

আপ্রম আপনাি সুপাপ্রিনরিনরেি হরি জপরি িিীিিারব িপ্রব থি এবং আমারিি ছাি, কমী 

এবং পপ্রিবািরক জসবা ও সমর্ থন কিরি িপ্রিশ্রুপ্রিবদ্ধ। আপনাি অবযাহি সমর্ থন এবং 

সহরযাপ্রিিাি জনয আপ্রম জজলা 30 সম্প্রিারয়ি কারছ অপ্রবিাসযিারব কৃিজ্ঞ। প্রেপ্রিক্ট 30-এ, 

আমারিি িাইপ্রেং নীপ্রি হল "সব থিা চ্ছজজ্ঞাসা কিরি মরন িাখরবন...এটি সমস্ত বাচ্চারিি জনয 

কীিারব িাল?" আমিা আমারিি প্রেক্ষার্ীরিি জকিীিূি কিরি এবং িারিি কল্পনােচ্ছি, 

আেহ এবং জেখাি আরবিরক সচ্ছিয় কিরি িারিি প্রেক্ষািি অপ্রিজ্ঞিারক বযচ্ছিিিকৃি 

কিরি প্রনচ্ছিি কিরি আমিা অংেীিাপ্রি এবং একসারর্ কাজ চাপ্রলরয় যাব। 
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আমারিি জজলাি সকরলি পক্ষ জর্রক, আপ্রম আপনারক এবং আপনাি পপ্রিবািরক একটি 

স্বাস্থযকি, আনিময়, এবং প্রনিাপি েীে কামনা কিপ্রছ। 

আন্তপ্রিকিারব, 

 
Dr. Philip A. Composto 

Community Superintendent – D30 


