
 

জলুাই 2022 

 

প্রিয় পপ্রিবাি এবং জজলা 30 এি বনু্ধিা, 
 

জজলা 30 সম্প্রদায় এবং পপ্রিবারিি িপ্রি কৃিজ্ঞিা িকাশ কিাি সুর াগ প্রিরি চাই । প্রিউ ইয়কক 

প্রসটি প্রিপািকরেন্ট অফ এিুরকশরিি সবরচরয় ববপ্রচত্র্যেয় জজলাগুপ্রলি েরযয একটিি জিিৃত্ব 

জদওয়াি জিয চযারেলি বযাঙ্কস দ্বািা প্রিব কাপ্রচি হওয়ায় আপ্রে গপ্রব কি এবং সম্মাপ্রিি৷ চপ্রিশ বছরিিও 

জবপ্রশ অপ্রিজ্ঞিা সহ একজি প্রশক্ষাপ্রবদ প্রহসারব, আোি কারছ িপ্রবষ্যরিি জিয একটি স্পষ্ট দৃটষ্ট 

িরয়রছ  া এই চািটি "NEAT" প্রবশ্বাস দ্বািা পপ্রিচাপ্রলি হয়: 

• উৎকষ্ ক সাযিায় কখিও সন্তুষ্ট িা । 

• E veryone এি অংশগ্রহণ অপপ্রিহা ক। 

• এলএল প্রশশুিা প্রশখরি পারি এবং সফল হরি পারি। 

• T জলারকরদি সারে আপপ্রি জ িারব আচিণ কিরি চাি জসিারব আচিণ করুি। 

আোরদি জজলায়, আেিা চযারেলরিি চািটি স্তরেি সারে একটি প্রিিাপদ, লালিপালি এবং 

সাংসৃ্কপ্রিকিারব িপ্রিক্রিয়াশীল পপ্রিরবরশ প্রবশ্বোরিি প্রশক্ষা িদারিি আোরদি লক্ষযরক সং ুক্ত 

করিপ্রছ। আপ্রে দৃঢ়িারব প্রবশ্বাস কপ্রি জ  এই কাজটি দাপ্রয়ত্বশীল প্রশক্ষােী, জপ্র়িি অপ্রিিাবক, 

সহায়ক সম্প্রদায় এবং প্রিরবপ্রদি কেীরদি সহর াপ্রগিােূলক িরচষ্টাি োযযরে সম্পন্ন হরব। 

 

আোরদি সু্কলগুপ্রল প্রশক্ষােীরদি সোরলাচিােূলক এবং সৃজিশীলিারব প্রচন্তা কিরি, 

সহর াপ্রগিােূলকিারব কাজ কিরি, সেসযা সোযািকািী হরি এবং িেয ও ি ুক্রক্তগিিারব 

চাপ্রলি সোরজ কাজ কিাি জিয প্রবপ্রিন্ন জিাগ্রারেি সুপ্রবযা অবযাহি িাখরব। এই জািীয় 

জিাগ্রােগুপ্রলি েরযয িরয়রছ সকরলি জিয কম্পম্পউিাি প্রবজ্ঞাি, প্রবজ্ঞাি, ি ুক্রক্ত, িরকৌশল, 

প্রশল্পকলা এবং গপ্রণি (STEAM), সকরলি জিয িাগপ্রিক প্রবজ্ঞাি, সকরলি জিয বীজগপ্রণি এবং 

সব কজিীি সাক্ষিিা। এি পরি ,  া কাজ করি িা জস্কল এবং টিপ্রকরয় িাখাি জিয, আেিা প্রবপ্রিন্ন 

যিরিি জিাগ্রাে িদাি কিরি োকব  া আোরদি বহুিাপ্রষ্ক প্রশক্ষােী এবং স্বিন্ত্র প্রশক্ষা পপ্রিকল্পিা 

(IEPs) সহ সকল ছাত্র্-ছাত্র্ীরদি বৃক্রি ও প্রবকাশরক বাপ্র়িরয় িুলরব। এি েরযয করয়কটি জিাগ্রারেি 

েরযয িরয়রছ বদ্বি িাষ্া, অন্তিুকক্রক্ত প্রশক্ষা, েযাগরিি সু্কল, িপ্রিিাযি এবং িপ্রিিাযি জিাগ্রাে, 

িািপ্রেক বশশব প্রশক্ষা এবং করলরজি জিয জসি জিাগ্রাে। আপ্রে এিা বলরি জপরি আিক্রিি জ  

NYC Kids Rise-এি সারে আোরদি অংশীদাপ্রিরত্বি োযযরে, প্রকন্ডািগারিকরিি চিুে ক জেণী প কন্ত 

আোরদি প্রশক্ষােীিা আোরদি বাচ্চারদি উচ্চ প্রশক্ষাি জিয $1.6 প্রেপ্রলয়রিিও জবপ্রশ স্কলািপ্রশপ 

অযাকাউন্ট খুরলরছ এবং িারি অবদাি জিরখরছ। 
 

 

ন িউ  ইয়র্ ক  ন ি ট ি  ন িক্ষ া  ন িভ াগ  

ড া াঃ  নি নলপ  এ .  র্মপপ া পট া  , কপ্রেউপ্রিটি সপুাপ্রিিরিিরিন্ট - প্রিপ্রিক্ট 30 

28-11 কুইে প্লাজা উত্তি - 5 ে িলা - লং আইলযান্ড প্রসটি, প্রিউ ইয়কক 11101 

জিপ্রলরফাি: 718-391-8323 ফযাকপ্রসোইল: 718-391-6147 - ইরেল: pcompos@schools.nyc.gov 
 



সুপাপ্রিিরিিরিন্ট প্রহসারব, আপ্রে পপ্রিবাি, ছাত্র্, কে কচািী এবং সম্প্রদারয়ি ইিপুিরক েূলয প্রদই। 

ফলস্বরূপ, আোরদি প্রিপ্রিক্ট প্রলরসপ্রিং অযান্ড লাপ্রি কং িুযরি সম্প্রদায়রক জপ্র়িি কিরব  ারি 

আেিা জকাি কাজগুপ্রলরি উন্নপ্রি কিরি পাপ্রি এবং আোরদি প্রশক্ষােীরদি জিয জশখাি 

বযক্রক্তগিকৃি কিাি উদ্ভাবিী উপায়গুপ্রল খুুঁরজ জবি কিরি পাপ্রি জস প্রবষ্রয় িপ্রিক্রিয়া এবং 

পিােশ ক জপরি। 
 

আপ্রে একটি িিুি সু্কল বছি শুরু কিাি জিয উি্সাপ্রহি হরয়প্রছ জ খারি আেিা আোরদি 

প্রশক্ষােীরদি জিয একটি পুিগ কপ্রল্পি জশখাি অপ্রিজ্ঞিারক সেে কি কিাি জিয একটি সক্রম্মপ্রলি 

 াত্র্া শুরু কিরি পাপ্রি। 2018 সারল, আেিা কপ্রেউপ্রিটি ইিপুি জপরয়প্রছ  া প্রিউ ইয়কক জেি 

ইপ্রন্টরগ্রশি িরজক্ট-িরফশিাল লাপ্রি কং কপ্রেউপ্রিটি (NYSIP-PLC) অিুদারিি োযযরে একটি 

পপ্রিকল্পিা বিপ্রি কিরি বযবহাি কিা হরয়প্রছল  ারি প্রশক্ষা ও প্রশক্ষাি রূপান্তি কিাি জিয 

িরয়াজিীয় হৃদয় ও েরিি কারজ কেীরদি উন্নয়রি সহায়িা কিা হয়। হৃদরয়ি কাজ 

প্রশক্ষােীরদি সাোক্রজক আরবগগি চাপ্রহদাগুপ্রলরক সরবাযি করি, অন্তপ্রি কপ্রহি পক্ষপাি পিীক্ষা 

করি এবং িপ্রিপ্রিপ্রযত্ব প্রিক্রিি করি। এটি কারজি সাংসৃ্কপ্রিকিারব িপ্রিক্রিয়াশীল এবং জিকসই 

অংশ। েরিি কাজ 4টি েরিি অিযাস: িরয়স, সহ-সৃটষ্ট, সাোক্রজক প্রিে কাণ, এবং আত্ম-আপ্রবষ্কাি 

জশখাি এবং প্রবকারশি জিয পপ্রিপ্রিপ্রি সহ-সৃটষ্টরি ছাত্র্ এবং কেীরদি প্রবকারশ সহায়িা করি। 
 

এই পপ্রিকল্পিাি অংশ প্রহসারব, আেিা পপ্রিবািগুপ্রলি জিয কে কশালাি সেয় প্রিয কািণ করিপ্রছ 

প্রকিারব িািা এই কারজ বাপ্র়িরি িারদি সন্তািরক সহায়িা কিরি পারি। সেস্ত কে কশালা 

স্পযাপ্রিশ, বাংলা এবং আিপ্রব িাষ্ায় অিুবাদ কিা হয় এবং পপ্রিবািগুপ্রলরক জসশি এবং 

সংিািগুপ্রলরি অযারেস জদওয়াি জিয জিকিক কিা হয়। এই কারজি অংশ প্রহসারব, আেিা পাঠ 

ও িকরল্পি সহ-সৃটষ্টরি ছাত্র্রদি সহ ছাত্র্রদি কণ্ঠস্বিরক িসাপ্রিি কিব, ছাত্র্রদি িারদি 

সেবয়সীরদি সারে সাোক্রজক প্রিে কারণি োযযরে িারদি কারজি উন্নপ্রি কিাি সুর াগ জদব, এবং 

ছাত্র্রদি আত্ম-আপ্রবষ্কারিি সুর াগ িদাি কিব এবং িপ্রিফলি এই ববপ্রশষ্টযগুপ্রল প্রশক্ষােীরদি 

আকাঙ্ক্ষা অিুসিণ কিরি, সেসযাগুপ্রল িদন্ত কিরি, িকশা সোযাি কিরি, জকৌিূহলরক 

িা়িা কিরি এবং পািফিেযাে বিপ্রি কিরি উি্সাপ্রহি কিরব। 
 

আপ্রে আপিাি সুপাপ্রিিরিিরিন্ট হরি জপরি গিীিিারব িম্র এবং আোরদি ছাত্র্, কেী এবং 

পপ্রিবািরক জসবা ও সেে কি কিরি িপ্রিশ্রুপ্রিবি। আপিাি অবযাহি সেে কি এবং সহর াপ্রগিাি 

জিয আপ্রে জজলা 30 সম্প্রদারয়ি কারছ অপ্রবশ্বাসযিারব কৃিজ্ঞ। প্রিপ্রিক্ট 30-এ, আোরদি গাইপ্রিং 

িীপ্রি হল "সব কদা ক্রজজ্ঞাসা কিরি েরি িাখরবি...এটি সেস্ত বাচ্চারদি জিয কীিারব িাল?" 

আেিা ছাত্র্রদি প্রশক্ষাগি অপ্রিজ্ঞিারক বযক্রক্তগিকৃি কিরি অংশীদাপ্রি এবং একসারে কাজ 

চাপ্রলরয়  াব  া িারদি কল্পিা, আগ্রহ এবং জশখাি আরবগরক সক্রিয় কিরব। 
 

আপ্রে আোরদি প্রশক্ষােীরদি জিয জশখাি পুিপ্রব করবচিা কিাি জিয আোরদি েবণ ও প্রশক্ষা 

সফরিি োযযরে আোরদি পপ্রিবাি এবং সম্প্রদারয়ি সদসযরদি কাছ জেরক ইিপুি সংগ্ররহি জিয 

উনু্মখ। অিুগ্রহ করি আোি সারে pcompos@schools.nyc.gov- এ জ রকারিা িশ্ন বা উরদ্বগ 

mailto:pcompos@schools.nyc.gov


োকরল প্রিপ্রদ্ব কযায় সংর াগ করুি । আপ্রে আপিারক এবং আপিাি পপ্রিবািরক একটি স্বািযকি, 

আিিেয় এবং প্রিিাপদ গ্রীষ্ম কােিা কপ্রি। 

 

আন্তপ্রিকিারব, 

 
 

িঃ প্রফপ্রলপ এ. কেরপারো 

কপ্রেউপ্রিটি সুপাপ্রিিরিিরিন্ট – D30 

 


