
অভিিাবকের হাতবইটি দেখুন @ www.Ditmas.org  

 

 

Ditmas I.S. 62 
3 Academies│1 School: Moving Forward Together 

Barry Kevorkian, অধয্ক্ষ 

 সামগ্রীর সারণী 
ভবেযালকের সকে দ াগাক াকগর তথ্যসমহূ ....................................................................................................... 2 

স্বাগত ....................................................................................................................................................... 2 

ভবেযালকের সকে দ াগাক াকগর তথ্যসমহূ ....................................................................................................... 2 

আমাকের লক্ষ্য ........................................................................................................................................... 2 
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বযাভর দেিভেড োন,  অধ্যক্ষ্ 
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স্বাগত  
আমরা আমাকের ছাত্রকের জনয সবকচকে িাকলা রতযাশা রাভখ এবিং তাকের 
রভতভেকনর অভিজ্ঞতা  াকত িলরসূ এবিং ভশক্ষ্ণীে অভিজ্ঞতা হে তারজনয 
সিংোম েভর। এই সিকর ভশক্ষ্ে, মা-বাবা, ছাত্র, সু্ককলর েমী-আমরা 
সেকলই সেী। সিল ভশক্ষ্ার ভিভত্তরস্তর  খন বাভি এবিং সু্ককলর 
সহক াভগতাে হে, তখন মা-বাবা এবিং ভশক্ষ্েকের অবশযই এেটি টিম 
ভহকসকব োজ েরকত হকব।  

আমায়দ্র লক্ষয  
রকতযে ভশশুকে তার উৎেষডতা দপকত এবিং এেজন েমডক্ষ্ম নাগভরে 
ভহকসকব গকি তুলকত-আমাকের গণতাভিে সমাকজ  াাঁরা অিংশেহণ েরকত 
রস্তুত, তারজনয রকতযে ছাত্রকে সমান ভশক্ষ্া দেওো হে। আমরা 
আমাকের ছাত্রকের ভশক্ষ্ার রভত িাকলাবাসার ভবোশ ঘটাকত এবিং 
উৎসাভহত েরকত সাহা য েভর  াকত দসটি তাকের আজীবন বজাে থ্াকে। 
উপরন্তু, Ditmas-এ রকতযে ছাকত্রর জীবকনর অননয উকেশয, েশডন, লক্ষ্য 
এবিং অভস্তত্বকে সমথ্ডন এবিং সহােতা েরা হে:  
 বদ্ বসক্সথ্ যগ্রড এক্সয়লায়রটবর  আোকেভম, এেটি সভক্রে সামাভজেিাকব 
সকচতন ও েক ার পা যক্রকমর মাধ্যকম বাচ্চাকের সহজাত দশখার রভত 
িাকলাবাসাকে সহােতা েকর। ভশল্পেলা (বযান্ড, নাচ, েীকবাডড  ও 
ভিজেুাল আটড স)–এর পাশাপাভশ আইন ও েভমউভনটি সাভিড স সম্পভেড ত 
িাবনা ও ো ডক্রকমর মাধ্যকম আমাকের পভরেল্পনাগুভল আমাকের ছাত্রকের 
উিে দক্ষ্কত্র চযাকলঞ্জ ভনকত ও সমদৃ্ধ েরকব।  

 APVA: কীয়িাডত  ও বিজেুাল আটত স একটি যকার গয়িেণা যরাগ্রাম 
রদ্ায়নর মাধ্যয়ম আমায়দ্র োত্রয়দ্র স্বািাবিক সজৃনিীল সম্ভািনায়ক 
লালন পালন কয়র অযাোকডভমে, পারিভমডিং ও ভিসুোল আটড স। 

 LCS: আইন গয়িেণা ও কবমউবনটি যসিার মাধ্যকম সামাভজে 
োেবদ্ধতা ও সািংসৃ্কভতে সকচতনতা ও েহণক াগযতা ভবোশকে 
লালনপালন েকর ল অযান্ড েভমউভনটি সাভিড স। 
সু্কল বসবডউল   

যসামিার মেলিার ও শুক্রিার িুধ্িার ও িৃহস্পবতিার 
Breakfast 7:30 am 7:55 am Breakfast 7:30 am 7:55 am 

AM যহামরুম 8:00 am 8:15 am AM দহামরুম 8:00 am 8:15 am 
1 8:15 am 9:00 am সম্প্রসাভরত ভেবস 8:15 am 8:52 am 
2 9:00 am 9:45 am  1 8:52 am 9:37 am 
3 9:45 am 10:30 am  2 9:37 am 10:22 am 

6GEA মধ্যাহ্নয়িাজ……..4 10:30 am 11:15 am  3 10:22 am 11:08 am 
LCS মধ্যাহ্নয়িাজ………..5 11:15 am 12:00 pm 6GEA 

মধ্যাহ্নকিাজ……..4 
11:08 am 11:53 am 

APVA মধ্যাহ্নয়িাজ…….6 12:00 pm 12:45 pm LCS 
মধ্যাহ্নকিাজ………..5 

11:53 am 12:38 am 

 7 12:45 pm 1:30 pm APVA 
মধ্যাহ্নকিাজ…….6 

12:38 pm 1:23 pm 

 8 1:30 pm 2:15 pm  7 1:23 pm 2:08 pm 
PM যহামরুম 2:15 pm 2:20 pm  8 2:08 pm 2:53 pm 

   PM দহামরুম 2:53 pm 2:57 pm 

http://www.ditmas.org/
ই-মেল%20করুন:brevello@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:GSmalle@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:DSchillaci@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:HBrock@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:JSantos9@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:MEsposito2@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:mmyers@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:ljayson@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:jruiz9@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:glynchN@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:JVonGizycki@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:EHerr@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:acoles4@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:JLeone6@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:LHughes@health.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:MAybar2@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:maybar@iditmas.org
ই-মেল%20করুন:THynes2@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:ADuncan-Fagon@schools.nyc.gov
ই-মেল%20করুন:REtienn@schools.nyc.gov
http://cfy.org/what-we-do/
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রয়িি ও রস্থান 
আপনার ভশশুর ভনরাপত্তা ভনভিত েরকত, ছাত্রকের েখকনা অনকুমাভেত রাপ্তবেস্ক ছািা সু্কল দথ্কে দবকরাকত দেওো হে না, দসই অনকুমাভেত বযভিকে 
সু্ককলর এমারকজভি েন্টাক্ট োডড .. তাভলোবদ্ধ হকত হকব এবিং ভচভহ্নত হকত হকব।  
ছাত্রকের সু্কল ভবভডিংকে দ াো ও দসখান দথ্কে দবকরাকনার জনয, সু্কল ভসভডউলঅন ুােী, ভনকচ দেওো: 

 6ষ্ঠ দেড এক্সকলাকরটভর আোকেভম:  পূবড 7 ষ্ঠ রকবশদ্বার 
 APVA:  ভডটমাস দখলার মা  (সু্ককলর দপছকন) 
 LCS:  পূবড 8ষ্ঠ ভিকট ফ্ল্যাগ ইোডড  রকবশদ্বার 

রাতঃরাি ও মধ্যাহ্নয়িাজ   
( দমন ুদত ভক্লে েরুন) 7:30-8am সমকে রাতঃরাশ ভি বা ভনখরচাে হওোে রকতযে ছাকত্রর সু্ককল সঠিে সমকে আসাটা সম্ভব েকরকছ। ভশশুর 
পভরবাকরর আকের ভিভত্তকত  ভেও েম পেসাে বা ভবনা পেসাে মধ্যাহ্নকিাজ দেবা হে; অনযথ্াণ রভতটা মধ্যাহ্নকিাকজর খাবাকরর জনয এেটা মাসুল ভেকত 
হে,  া মাভসে ভিভত্তকত দশাধ্ েরকত হে। ইনোম এভলভজভবভলটি িমড (সু্কল লাঞ্চ িমড) এবিং েম পেসার মলূয ও ভি লাঞ্চ রভত দসকেম্বকর বাভিকত 
পা াকনা হে; এে বছকরর দ াগযতা পকরর বছকর ধ্া ড হে না। আপভন  ভে আপনার ভশশুকে মধ্যাহ্নকিাজ ভেকে পাটাকনার েথ্া ঠিে েকরন, তাহকল 
আপনার েধু্ দেনার অপসন থ্ােকব, দ  অথ্ড মাভসে ভিভত্তকত জমা ভেকত হকব।  
সু্টয়ডন্টস যমট্রকাডত  
সু্কলবকষডর রকতযে দসভমস্টাকরর শুরুকত দ াগয ছাত্রকের মকধ্য সু্কল সু্টকডন্টস দমকট্রা োডড  ভবভল েকর। সাধ্ারণ মানষু দ  দমট্র োডড  বযবহার েকরন সু্টকডন্টস 
দমকট্রা োডড  তার দথ্কে আলাো ধ্রকনর। ভনকচর ভলঙ্কগুভলকত ভক্লে েরুন: 
 সু্টকডন্টস দমকট্রাোডড  সম্পকেড  আকরা তকথ্য র জনয দ াগযতা ভবষকে রােশই দ  রশ্নগুভল েরা হকে থ্াকে  

সু্কল যময়সঞ্জার: য াগায় াগ! 
ছাত্র সু্ককল দেভরকত একল বা না একল সু্কল দমকসঞ্জার ছাকত্রর বাভিকত দিন েকরন। সাপ্তাভহে ইকমইল ভনউজকলটার পাওোর জনয কুমারী আইবর, অভিিাবে 
সমন্বেোরীকে (maybar@iditmas.org) আপনার ইকমইল অযাকেস ভেকে রাখুন।  
সু্কয়ল ব বরয়ে আনয়ত গুরুত্বপণূত  মত 

 বাভিকত দ াগা কগর তথ্য 
a) এমারকজভি বা অসুস্থতার দক্ষ্কত্র, এটা খুবই গুরুত্বপূণড দ  আমাকের োকছ সব সমে ছাকত্রর বাভিকত দ াগাক াকগর জনয এেটা আপ-টু-দডট 

তথ্য থ্ােকত হকব। আমাকের েকুটা এমারকজভি ব্লু োডড  রকোজন,  ার এেটা থ্ােকব মলূ অভিকস, আকরেটা আপনার ভশশুর আোকেভমকত।  
b) দ্ো কয়র বনবিত হন য  এই কায়ডত  তাবলকািদ্ধ সমস্ত কন্টাক্ট পারসনয়ক য  কন এমায়জত বি যক্ষত্র পাওো  ায়ি এিং তারা পিূত 7th বিয়ট 

সু্কল বিবডংয়ে য াকার জােগাে উপ কু্ত য ায়টা আইয়ডবন্টব য়কিন সহ চয়ল আসয়ত পারয়িন।  
c) আপনার দটভলকিান নম্বর  ভে বেকল ভগকে থ্াকে, তাহকল আপনার নতুন দটভলকিান নম্বর ভেকে আপনার ভশশউর টিচাকরর োকছ এেটা 

দনাট পা ান; অথ্বা দিান েরুন মলূ অভিকস 718.941.5450 এক্সকটনশন.0-এ; অথ্বা ইকমইল েরুন maybar@iditmas.org 
d) আপনার ঠিকানা িদ্য়ল যগয়ল, অনেুহ েকর এেটা দরভসকডনভসোল ইউটিভলটি ভবল পা ান (গযাস বা ইকলভিে), দসটা হকত হকব নযাশনাল 

ভেড বা েন এভডশন দ্বারা দরভসকডকন্টর নাকম ইসুয েরা (তাভরখটা গত 60 ভেকনর মকধ্য হকত হকব)।  
 সু্কল লাঞ্চ িমড  

বাবা-মা ও অভিিাবেকে অবশযই এেট সু্কল লাঞ্চ িমড পূরণ েকর দিরত ভেকত হকব অনযথ্াে রকতযেটা লাঞ্চ ভমকলর জনয খরচ মাভসে 
ভিভত্তকত ভেকত হকব। এই িমডগুভল দসকেম্বর 30, 2013-এর দিরত ভেকত হকব  াকত আপনার ভবভলিং সঠিে হে। আজই অনলাইকন লাকঞ্চর জনয 
আকবেন েরুন @ https://www.applyforlunch.com/  

 NYC ভবেযালে সমীক্ষ্া 
আমরা আপনার ভশশুকে েতটা িাকলা দসবা েরভছ দসটা দেখার জনয সমে খরচ েরা আমাকের সু্ককলর পভরকবকশর উন্নেন ও তাকত দররণা 
দ াগাকত এেটা গুরুত্বপূণড ধ্াপ। NYC সু্কল সাকিড  পূরণ েরা জনয সমে ভেন এবিং আপনার েথ্া আমাকের শুনকত ভেন। অভিিাবে ভশক্ষ্ে 
সকম্মলন চলাোলীন দিব্রুোভর 27, 2014-র মকধ্য সাকিড  পাওো  াকব। 

 টিপ েনকসন্ট িমড 
NYC DOE-র সমস্ত ছাত্রকের আউট অব সু্কল ো ডেলাকপ (সু্কল চলাোলীন ও সু্ককলর পর) অিংশ ভনকত বাবা-মা’র সম্মভত থ্াো রকোজন। 
আপনার ভশশুকে  খন অিংশেহণ েরকত আমিণ জানাকনা হকব, েো েকর সম্মভত পত্র পূণড েকর তাকত সই েকর আপনার ভশশুকে ভেকব সু্ককল 
পা াকবন। অনেুহ েকর ইকিন্ট েন্টাকক্টর জনয সঠিে দ াগা গ তথ্য ভেন। 

 ভিভডও ও ইন্টারকনট সম্মভত িমড 
ছাত্রকের ইন্টভিউ দনওো, উদৃ্ধভত বযবহার, ও দিাকটা দতালা, মভুি বা ভিভডএ দতালাে NYC DOE-র সম্মভত রকোজন। সম্মভত লাগকব এভডট 
েরার অভধ্োর, উকল্লভখত পনয দোকনা অ-লািজনে উকেকশ পুনবডযনহাকরর জনয, সকে ভরকন্ট, ইন্টারকনকট ও সমস্ত ধ্রকনর মাধ্যকম রোশ েরকত 
হকলও। এেটা েভপ েরার জনয এখাকন ভক্লে েরুন ।   
 

http://www.opt-osfns.org/schoolfood/public1/default.aspx
http://www.opt-osfns.org/OSFNS/resources/SFMenuSystem/public1/menu_select.aspx
https://www.applyforlunch.com/Application
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/BusTransportation/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesandEligibility/StudentMetroCards/default.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/Transportation/ServicesAndEligibility/BusTransportation/faqs
ই-মেল%20করুন:maybar@iditmas.org?subject=SchoolMessenger%20email
ই-মেল%20করুন:maybar@iditmas.org
ই-মেল%20করুন:maybar@iditmas.org
https://www.applyforlunch.com/Application
https://www.applyforlunch.com/
http://schools.nyc.gov/OA/SchoolReports/2012-13/Survey_2013_K062.pdf
../../../Marilyn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Consent%20Forms/InternetPhotoConsentForms.doc


অভিিাবকের হাতবই 2013/2014 

 

Ditmas I.S. 62|700 Cortelyou Rd|Brooklyn NY 11218|t: 718.941.5450|f: 718.693.7433 |www.ditmas.org │ 4 | পৃষ্ঠা 
 

যমবডকযাল বিেে & টিকার রেজনীেতা   
ভলসা হগস, সু্কল নাসড @ Ditmas I.S. 62……………………………….…………………….718.941.5450 এেকস্টনশন.  164 
 আপনার ভশশু অসুস্থ হকল তাকে বাভিকতই রাখুন, তাকত দস দ্রুত দসকর উ কত সাহা য পাকব, এেসকে ক্লাকসর অনযকের মকধ্য অসুস্থতা 

ছভিকে পিাও আটোন। আপনার ভশশুর স্বাস্থয রক্ষ্া েরকত তাকে সু্ককল পা াকবন না  ভে তার: জ্রর 100 বা তার দবভশ থ্াকে; দপট 
খারাপ হে; ত্বকে সিংক্রমণ; গলা বযথ্া; ‘‘দগালাপী দচাখ’’ (েঞ্জাভক্টিাইটিস); দিালা েভি; মাথ্ার উকুন; বভম বা পাতলা পােখানা; 
অস্বািাভবে োগ বা লাল লাল িুসকুভি; ক্রমাগত োভশ থ্াকে।  

 এলাভজড  বা অনয দোন দমভডেযাল অবস্থার মকতা এেটা দমভডেযাল অবস্থা তাহকল সকে সকে তা সু্কল নাসডকে জানান। 
  ভে আপনার ভশশুকে ওষুধ্সহ সু্ককল পা ান, তকব দসটি সম্পকেড নাসডকে জানান। দমভডকেশন অযাডভমভনকিশন িরমটি ভচভেৎসেকে ভেকে পূরণ েভরকে ভনন 

এবিং রকতযে ভশক্ষ্াবকষডর শুরুকত দসই োগজপত্র নাকসডর োকছ দিরৎ ভেন। 
  ভে আপনার সন্তান অনুপভস্থত থ্াকে, তকব ভচভেৎসকের দনাট অথ্বা অনুপভস্থত থ্াোর জনয দনাট জমা ভেন,  া এেটি িাইকল রাখা 

হকব। 
  ভে আপনার ভশশু সু্ককলই অসুস্থ হকে পকি, সু্কল আপনার সয়ে অ্বিলয়ম্ব য াগায় াগ করয়ি। আপনার ভশশুকে সু্ককল আসা এবিং ভনকে 

 াওোর োভেত্ব আপনার। আপনাকে  ভে না পাওো  াে, জরুরী নীল োকডড  দ  বযভির নাম রকেকছ তারসকে দ াগাক াগ েরা হকব। 
আপনার সন্তান(দের) সু্কল দথ্কে ছাভিকে ভনকে দ কত আপনার জরুরী দ াগাক াকগর দ  বযভি আসকবন, তাাঁকে ইস্ট 7th  বিয়ট সু্কল 
বিবডংয়ে রয়িয়ির সমে, এিং আিার মূল অ্ব য়স য াকার সমে  থ্া থ্ িণাক্তকরণটি উপবস্থত করয়ত হয়ি। 

 সমস্ত ভশশুকে Tdap িযাভক্সকনশন এিং অ্নযানয িযাবক্সয়নিন সম্পণূত করয়ত হয়ি।  
 ভনউ ইেেড  দস্টট ভডপাটড কমন্ট অব এডুকেশন এবিং ভডপাটড কমন্ট অব দহল্থ্-এর এই তথ্যগুভল রকোজন এই োরকণ দ  তারা  াকত 

ভনভিত থ্ােকত পাকর দ  ভশশুরা সু্ককল আসকছ তাকের রকতযকের টীোেরণ হকে দগকছ।  
 য  বিশুয়দ্র টীকাকরণ হেবন এিং বচবকৎসকয়দ্র কাে যথ্য়ক এসংক্রান্ত  থ্া থ্ তথ্য যনই যসই বিশুয়দ্র আলাদ্া কয়র রাখা 

আমায়দ্র রয়োজন।  
সম্পণূত মানযতা রদ্ান 
এেটি ভশশুর দক্ষ্কত্র গৃহীত দরাগ রভতকষধ্ে বযবস্থার ইভতহাকস ভনম্নভলভখতগুভল 
সবেটিই আবভশযেিাকব অন্তিুড ি হকত হকব এবিং সমূ্পণডরূকপ রভতকষধ্ে বযবস্থা গৃহীত 
ভহসাকব ভবকবচনা েরা হকব। এই ভবেযালে বত্সরটিকত তাকের দ  দেণীর জনয 
নভথ্িুি েরাকনা হকব দসই অনসুাকর তাকের দরাগ রভতকষধ্কের নভথ্গুভলর মলূযােন 
েরা হকব। 
│দেণীসমহূ 1–12                │নিং. মাত্রা 
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জন্মবদ্য়নর বদ্ন িা তার পয়র একটি মাত্রা এিং হাম সহ একটি রবতয়েধ্য়কর 
[এমএমআর িাঞ্ছবনে])-এর বিতীে মাত্রা .........................................................2 
  

দহপাটাইটিস ভব এই রয়োজনীেতাটি সম্পণূত করার জনয কমপয়ক্ষ ৪ মায়সর 

িযিধ্ানকৃত যহপাটাইটিস বি (১১-১৫ িেয়রর োত্রগুবলয়ক মাকত  বরকবম্বিযাক্স 

এইচবি রাপ্ত িেস্কয়দ্র রবতয়েধ্য়কর ২টি মাত্রা। উত্পােনটি এবিং মাত্রার শভিটি 
নভথ্কত ভনভেডষ্টিাকব উকল্লখ থ্াো আবভশযে)।...........................................3 
  

িাভরকসল্লা (১লা জানুোবর, ১৯৯৪ িা তার পয়র জন্মায়না বিশুগুবলর রথ্ম 

জন্মবদ্ন িা তার পয়র একটি মাত্রা। * ভেও রভতকষধ্েটির শুধু্মাত্র এেটি মাত্রার 
রকোজন, সেল ভশশুর জনযই িাভরকসল্লা সহ রভতকষধ্কে ২টি মাত্রার সুপাভরশ েরা 

হে।)........................................................................1* 
# ব্র্যান্ড নামগুবল িযিহার যকান উত্পায়দ্রই বনউ ইেকত  বসটি বডপাটত য়মন্ট অ্  

যহল্থ্ অ্যান্ড যমন্টার হাইবজন-এর সমথ্তন যিাঝাে না।অস্থােী মানযতা 

নতুন ছাকত্ররা দরাগ রভতকষধ্ বযবস্থার েমপকক্ষ্ এই রারভম্ভে শঙৃ্খলাটির ভবগত ২ 

মাকসর নভথ্পত্র সহ অস্থােীিাকব ভবেযালকে রকবশ েরকত পাকর। এেবার অস্থােীিাকব 
িভতড হকল, ভনম্নভলভখতগুভলর সমূ্পণডতা আবভশযে: 

(১) রথ্ম এবিং ভদ্বতীে মাত্রাগুভলর মকধ্য ২ মাকসর অভধ্ে িারাে হকব না, এবিং 
ভডপকথ্ভরো, দপাভলও, এবিং দহপাটাইটিস ভব-এর ভদ্বতীে এবিং তৃতীে মাত্রাগুভলর মকধ্য 
৬ মাকসর অভধ্ে িারাে হকব না, এবিং 

(2) (২) হাম সহ রভতকষধ্কের, বাঞ্ছভনে িাকব এমএমআর-এর রথ্ম এবিং 

ভদ্বতীে মাত্রাগুভলর মকধ্য ২ মাকসর অভধ্ে িারাে হকব না।  
আইকনর রভত মানযতা রোকনর জনয ছাত্রকের আবভশযেিাকব শৃৃ্ঙ্খলাটি সমূ্পণড েরকত 

হকব। দ  ছাকত্ররা অস্থােী সমকের মকধ্য দরাগ রভতকরাকধ্র বযবস্থাটি েহণ েরকব না 
তাকের বভহঃষ্কার পত্র রোন েরা হকব এবিং এই রকোজনীেতাগুভল সমূ্পণড না েরা 

প ডন্ত ভবেযালে দথ্কে বভহঃষৃ্কত েরা হকব। 
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সু্কয়লর টাইমলাইন 
রকতযে ভশক্ষ্া বকষড চারটি (4)টি েকর দোোটড ার আকছ। চলভত ভশক্ষ্াবকষড ছাকত্রর অেগভত সম্পকেড  ছাত্র এবিং তার পভরবাকরর সাভবডে েভৃষ্ট 
দেওোর জনয রকতযে দোোটড াকরর মাঝামাভঝ নাগাে দরাকেস ভরকপাটড  বিবল করা হে। রভত দোোটড ার দশষ হওোর রাে েসুপ্তাহ পকর ভরকপাটড  োডড  
যদ্ওো হে। অভিিাবে এবিং ছাত্রকের সুভবধ্া হকলা তারা অ্বিিািক বিক্ষক সয়েলন অ্থ্িা “PTC”-দত ছাকত্রর অেগভত সম্পকেড  ভশক্ষ্কের সকে 
আকলাচনা েরার সুক াগ পাে। আপনার েযাকলন্ডাকর ছাপ ভেকে রাখুন এবিং এই ভেনগুভলকে PTC-র জনয দরকখ ভেন:   

1. 19দশ নকিম্বর 2013 1:00 p.m. যথ্য়ক 3:00 p.m.অ্থ্িা 5:30 p.m. যথ্য়ক 8:00 p.m.    
2. 27দশ দিব্রুোভর, 2014 1:00 p.m. যথ্য়ক 3:00 p.m.অ্থ্িা 5:30 p.m. যথ্য়ক 8:00 p.m. 

 সম্পে:  মা-বাবা-ভশক্ষ্ে সকম্মলকনর জনয মা-বাবাকে ভনকেড ভশো 
  অভিিাবে-ভশক্ষ্ে সকম্মলন চলাোলীন রশ্ন েরকত হকব পভরবারগুভলর জনয এমন ভেছু রস্তাভবত রশ্ন 
যরায়গ্রস ও বরয়পাটত  কাডত  বিবল 
 যরায়গ্রস বরয়পাটত  কাডত  বিবলর তাবরখ   

 1st দোোটড ার অকক্টাবর 15, 2013 ------»    
 2nd দোোটড ার ভডকসম্বর 17, 2013  ------» 

 3rd দোোটড ার র মাচড  4, 2014   ------»
 4th দোোটড ার দম 13, 2014     ------» 

বরয়পাটত  কাডত  বিবলর তাবরখ 

1st দোোটড ার নকিম্বর 18, 2013 
2nd দোোটড ার দিব্রুবাভর 26, 2014 
3rd দোোটড ার এভরল 7, 2014 
4st দোোটড ার জনু 26, 2014 

 

অ্বিন্ন যগ্রবডং নীবত 
আপনার সন্তাকনর ভরকপাটড  োকডড র দেড েীিাকব ততভর েরা হকেকছ দসটি দবাঝার জনয, আমরা আপনাকে রকতযে ভবিাকগ নম্বর েীিাকব 
দেওো হকেকছ দসই দেভডিং বযবস্থাটি ভেভি। এেটি অভিন্ন দেভডিং নীভতর জনয ইিংরাজী িাষা, ভশল্প, অঙ্ক, দসাশযাল স্টাভডজ এবিং ভবজ্ঞাকনর 
মকতা মূল ভবষেগুভলর রভত আমরা অভবচল থ্াভে।  

িারীরিৃিীে বিক্ষার দ্াবেত্বসমূহ এিং যগ্রড 
 ভজকম পর পর 2-টি ভপভরেড (90ভমভনট) ধ্কর সপ্তাকহ এেভেন ক্লাস হে।  
 রকতযেটি মাভেড িং ভপভরেকড রাে আটটি (8) ভমটিিং হে।  

ভডটমাকস শারীরবৃত্তীে ভশক্ষ্া েমডসূচীর অন্তগডত হকলা ভনেভিত বযাোম, দখলা, সোর, িুটবল, িভলবল, বাকস্কটবল, ভজমনযাভস্টেস, শারীভরে 
েক্ষ্তা এবিং সফ্টবল। সমস্ত োকজই রাথ্ভমে েক্ষ্তা এবিং ভনেম দশখাকনা হে। োজেকমডর সকে  ুি রকতযে দক্ষ্কত্র ভনরাপত্তা হকলা এেটি 
গুরুত্বপূণড ভবকবচনা েঘুডটনার সম্ভাবনা েমাকনার জনয সেকলর োছ দথ্কে আমরা সহক াভগতা োভব এবিং আশা েভর। ভজম ক্লাকস সহ-ভশক্ষ্ার 
মাধ্যকম ভশক্ষ্া দেওো হে। পকশডর দখলাগুভলকত দমকে এবিং দছকলকের আলাো রাখাই চাভহো। 

ভনম্নভলভখত রকোজনীেতাগুভল দমটাকল রকতযে ছাত্র 85% নম্বর পাকব। দস্বিাে দনতৃত্বোন এবিং অসাধ্ারণ পারিরমযাকির জনয তাকের 
উচ্চতর দেড ভেকে পুরসৃ্কত েরা হকব। আমরা জাভন দ  রকতযে ছাত্র শারীরবৃত্তীে োজেমড েরকত অনুরাভণত হে না, এবিং হেকতা তারা 
শরীকরর ভেে দথ্কে রভতিাধ্র হে না; আমরা শুধ্ু চাই দ  রকতযে ছাত্র তাকের সকবডাত্তমটি ভেে।  
একটি সোনয় াগয নম্বর 85% পাওোর জনয এই বনেমগুবল যময়ন চলনু। 
1. ছাত্রকের ভজম ইউভনিমড  ার মকধ্য রকেকছ ভডটমাস বুলডগ টি-শাটড , শটড স অথ্বা দসাকেটপযান্টস এবিং ভিোসড পকরই োজ েরার জনয 

রস্তুত থ্াো বাধ্যতামূলে। এই সামেীগুভল ভজম দথ্কেই দেনা  াকব, ভনকচ এর োম দেখুন। 
2. ছাত্রকের সমকে আসকতই হকব এবিং ভপভরেড শুরু হওোর পর 5ভমভনট োজ েরার জনয রস্তুত থ্ােকত হকব। 
3. ভনরাপত্তার ভনেম দমকন চলার জনয আপনার সবকচকে িাকলাটি েরুন বাাঁভশর আওোজ দমকন চলুন এবিং ভনকেডশ অনুসরণ েরুন। 
4. েটুির দবভশ অনুপভস্থভত ভচভেৎসকের ভচঠি ছািা মাি েরা হকব না। 
5. সবডকমাট 3টি অনুপভস্থভত অথ্বা অরস্তুকতর ভচহ্ন থ্াোর অথ্ড বযথ্ডতা। 
6. ভবপজ্জনে োজ অথ্বা বার বার খারাপ বযবহাকরর িল হকব মা-বাবাকে দনাটিস দেওো এবিং হস্তকক্ষ্প েরা। 
7. রকতযে ছাত্রকে তাকের লোকরর জনয অবশযই ভডটমাস সু্ককলর লে থ্ােকতই হকব। ভডটমাস ভিভজেযাল এডুকেশন ভডপাটড কমন্ট দথ্কেই 
এেমাত্র এই লে ভেনকত পাওো  াকব। ভনরাপত্তার োরকণ অনয দোকনা লে েহণক াগয হকব না। 

8. সুরক্ষ্াই রথ্ম! ভজকমর মকধ্য একেবাকরই দোকনা ভচউভেিং গাম, খাওো বা পান েরা অনুকমাভেত নে। 

সমরূপ মূলয: ভডটমাস টি-শাটড : $10│ভজম শটড স: $14│েভম্বকনশন লে: $6│েমভলট ইউভনিমড ও লে: $30 

 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/F772CE43-42FE-44CD-A556-FC1704B83149/0/ParentGuidetoParentTeacherConferences11712FINALfinal.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/82DB2D2A-3D1D-4B36-A717-549531A78DD4/0/QuestionsforPTCs2.pdf
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যটক্সট িুক ও ওোর: িতত  ও ব  নীবত    
রকতযে বছকরর শুরুকত, ছাত্ররা তাকের দটক্সট বুকের শতড  সম্পকেড  এেটা িমড পাকব ও তাকত সই েরকত হকব। বছকরর দশকষ ছাত্ররা 
দটক্সটবুেগুভল দিরত দেকব, রকতযে বইগুভলর অবস্তা মূলযােণ েরা হকব। ছাত্রকের দটক্সবুেগুভল সু্ককলর সম্পভত্ত; তাই ভবকন পেসাে বই 
দেওো হকল তা হাভরকে দগকল বা নষ্ট হকল তার জনয খরচ ভেকত হকব: 
 নষ্ট হওো বা হারকে  াওো দটক্সবুে পালটাকত: $65.00 দথ্কে $125.00 
 নষ্ট হওো বা হারকে  াওো ওোেড বুে পালটাকত: $15.00 দথ্কে $55.00 
 অযাকজন্ডা বুে: সু্টকডন্টস দরেডড  অযাসাইনকমন্ট এবিং ভশক্ষ্াগত পারিরকমি নজর েরকত এই রশাসভনে টুলটিকে বযবহার েরা হে। 

এটা অভিিাবেকের জ্ঞাত রাখকত সাহা য েকর এবিং ঘর ও সু্ককলর মকধ্য এইিাকব এেটা দ াগসূত্র রচনা েরা  াে। ভসক্স দেড 
এক্সকলাকরটভর আোকেভমর খরচ: $4.00. APVA ও LCS অযাকজন্ডার বই ভবনামূকলয 

সু্কয়ল আয়গ এিং সু্কয়লর পয়রর কা তকলাপ/ক্লাি 
1. চযাম্পস বাকস্কটবল, ফ্ল্যাগ িুটবল, সোর, িভলবল ও ট্রযাে ইন্ট্রামুরালস 
2. েয ফ্ল্যাটবাশ দডকিলপকমন্ট েকপডাকরশন (FDC) আিটার-সু্কল দরাোম চলকছ 9/17/2013  দথ্কে চলকব 6/13/2014 প ডন্ত, এখাকন 

দহামওোরডে দহল্প, আটড স অযান্ড ক্রযাফ্টস, দপাটড স, দস্টপ/ভচোরভলভডিং, এনকরালকমন্ট সীভমত। দ াগাক াগ েরুন (718) 859-3800 
3. অঙ্ক, ভরভডিং, দটেকনালভজ ও দখলােকুলা সহ সম্প্রাসভরত সু্কল দড ো ডেলাকপরও সুভবধ্া রকেকছ দ াগয চাত্রকের জনয। 
 

বিয়িে কা তক্রমঃ 
4. অযাভলকেশন ও ইন্টারকনট বযবহাকরর জনয সম্পূণড ইভন্টকেকটড র ুভি দরাোম রকেকছ অতযাধ্ুভনে েভম্পউটার লযাব বযবহার েকর। 
5. ভরভিপাকলর সহজাত গুনসম্পন্ন ও রভতিাবান ক্লাস ভডটমাকস ছাত্রকের পুকরা দমোেজকুি সমৃদ্ধ েমডসূচীর মাধ্যকম ছাত্রকের দ াগূযাসম্পন্ন 

েরকব, এর মকধ্যই রকেকছ ভতন (3) বছকরর ভবকেশী িাষা, আথ্ড সাকেি ও ইভন্টকেকটড অযালকজবরা ভরকজন্ট, দপশালাইজড হাই সু্কল 
পরীক্ষ্ার জনয রস্তুভত, টযাকলন্ট ক্লাস  েভমউভনটি দসবার সুক াগ। 

Big Brothers/Big Sisters│ Spell Read & Text Connections │Just Words│ Wilson Learning │ELL Program: SIOP, RIGOR, Achieve3000/TeenBiz│ 

Word Generation │Story Studio │MSQI│ CFY & PowerMyLearning.com │Winter & Spring Concerts & more 

োত্রয়দ্র দ্াবেত্ব ও িৃঙ্খলা বিবধ্ 
সু্টকডন্টস ভবল অব রাইট ছাত্রকের এেটা গাইড ভহকসকব োজ েকর তাাঁকের েীিাকব তারা এে বহুমুখী সমাকজ উৎপােনশীল নাগভরে হকে 
উ কত লিাই েরকব এবিং সম্ভবত এেভেন ভনউইেেড  ভসটি ভডপাটড কমন্ট অব এডুকেশন শঙৃ্খলা ভবভধ্ খুাঁকজ পাকর। অভধ্োর রকোকগর মাধ্যকম পূণড 
োভেত্ব স্বীোর ছাত্রকের ভনকজকের ও সমাজকে দসবা েরার বহৃত্তর সুক াগ একন দেকব।  
  2013 শঙৃ্খলা ভবভধ্ র সকে অভিিাবেকের ভচঠি ও আচরণভবভধ্ চুভি ডাউনকলাড েরুন ও আকলাচনা েরুন 
অ্বধ্কার ও দ্াবেত্ব সম্পয়কত  অ্বিিািক বিল  
অভধ্োর ও োভেত্ব সম্পকেড অভিিাবে ভবল ডাউনকলাড েরুন ও আকলাচনা েরুন:: http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm 

সা য়লযর রতযািা 
অভিিাবেরা জ্ঞাত থ্ােকল এবিং জভিত থ্ােকল –তারা সািকলযর আশা েরকত পাকর। 
মূলযবান ভশক্ষ্াগত সম্পকের জনয অভিিাবেরা এই দপজগুভল দেখকত খাভনেটা সমে ভনন।  
সািকলযর রতযাশা: http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess 
অভিবাসী পভরবাকরর জনয েকলজ গাইড: http://www.thenyic.org/education/parentguide 
বাভিকত ভশক্ষ্া: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm 
েমন দোর লাইকেভর: http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm  
schools.nyc.gov/ParentsFamilies আকরা তকথ্যর জনয দ াগাক াগ েরুন face@schools.nyc.gov  অথ্বা 212-374-4118. 

http://schools.nyc.gov/Academics/FitnessandHealth/CHAMPS/default.htm
http://fdconline.org/youth_detail.html
http://fdconline.org/youth_detail.html
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/ParentBillofRights/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/ExpectSuccess
http://www.thenyic.org/education/parentguide
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHome/SLH_k8.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/default.htm
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!
mailto:face@schools.nyc.gov?subject=Parents%20As%20Partners!
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সু্ককলর সম্পভত্ত: োভিটি দোকনািাকবই বরোস্ত েরা হকব না।  ভে আপনার ভশশুকে সু্ককলর দোকনা সম্পভত্ত নষ্ট েরকত দেখা  াে তাহকল 

তাকের পূভলকসর োকছ দেওবা হকব এবিং  থ্া থ্ বযবস্তা দনওো হকব। 

ইয়িন্ট িা ঘটনার কযায়লন্ডার  (কযায়লন্ডার িদ্ল হয়ত পায়র) 

ভেন তাভরখ বৃহপভতবার ঘটনা টযাগ 

M  1/20/14   ড. মাটিড ন লুথ্ার ভেিং, জভুনের ভেবস সু্কল ভেবস 

F 2/14/14   িযাকলন্টাইনস দড ডাি  PTA ইকিন্ট 

M-F 2/17/14 2/21/14 মধ্য শীকতর ভবরভত (ওোভশিংটকনর জন্মভেন সহ) সু্কল ভেবস 

W 2/26/14   ভদ্বতীে দোোটড াকরর ভরকপাটড  োডড  ভবভল  ভরকপাটড  োডড  
Th 2/27/14   অভিিাবে-ভশক্ষ্ে সকম্মলন: 1:00p - 3:00p & 5:30p - 8:00p ভডটমাস ইকিন্ট 

Th 2/27/14   অভিিাবে ভশক্ষ্ে সকম্মলন চলাোলীন PTA ভমটিিং  PTA ভমটিিং 
Tu 3/4/14   তৃতীে দোোটড াকরর ভরকপাটড  োডড  ভবভল দরাকেস ভরকপাটড  
F 3/14/14   পাজামা মুভি নাইট  PTA ইকিন্ট 

W 3/19/14   PTA নভমকনশন ভমটিিং (ইকিকন্টর দিাকটাসহ স্লাইড সহ)  PTA ভমটিিং 
Tu 4/1/14 4/2 & 

4/3/2014 
NY দস্টট ইিংভলশ লযাৃ্েকুেজ আটড স পরীক্ষ্া (ELA)  DOE পরীক্ষ্া 

M 4/7/14   তৃতীে দোোটড াকরর ভরকপাটড  োডড  ভবভল ভরকপাটড  োডড  
W 4/9/14 5/16/14 ভদ্বতীে িাষা পরীক্ষ্া ভহকসকব NYS ইিংভলশ (NYSESLAT) DOE পরীক্ষ্া 
W 4/9/14   ভপটিএ সিা  PTA ভমটিিং 
Sa 4/12/14   PTA ভফ্ল্ মাকেড ট 10a-5p (ততভর েরা হকব 9a)  PTA ইকিন্ট 

M-Tu 4/14/14 4/22/14 বসকন্তর অবোশ (গুড িাইকড, ইস্টার ও পাসওিার সহ)  
ছাত্ররা সু্ককল ভিরকব বুধ্বার, 23 এভরল, 2014 

সু্কল ভেবস 

Sa 4/26/14   ভফ্ল্ মাকেড ট দরইন দড  PTA ইকিন্ট 

W 4/30/14 5/1 & 
5/2/2014 

NYS অঙ্ক পরীক্ষ্া DOE পরীক্ষ্া 

M 5/5/14 5/16/14 ভদ্বতীে িাষা পরীক্ষ্া ভহকসকব NYS ইিংভলশ (NYSESLAT)  DOE পরীক্ষ্া 
Tu 5/13/14   চতুথ্ড দোোটড াকরর দরাকমাশন ইন ডাউট দলটার ভবভল Progress 

W 5/14/14   PTA ভনবডাচন ভমটিিং  PTA ভমটিিং 
W 5/21/14 5/30/14 NYS সাকেি পারিরকমি পরীক্ষ্া  DOE পরীক্ষ্া 
M 5/26/14   স্মারে ভেবস পালন  সু্কল ভেবস 

M 6/2/14   NYS সাকেি ভলভখত ভবিাগ DOE পরীক্ষ্া 
Tu 6/3/14 6/26/14 NYS ভরকজন্ট DOE পরীক্ষ্া 
Tu 6/3/14   ক্লাভরোল হাি দড - ছাত্রকের ভবোে @ 11:45a অধ্ডভেবস 

Th 6/5/14   েমীকের জনয চযাকিলার েনিাকরি  সু্কল ভেবস 

F 6/6/14   APVA বসন্ত উৎসব @ 7pm APVA ইকিন্ট 

M 6/9/14   ক্লাভরোল হাি দড - ছাত্রকের ভবোে @ 11:45a অধ্ডভেবস 

Th 6/26/14   সমস্ত ছাকত্রর দশষ ভেন (ভরকপাটড  োডড  ভবভল) 11:45 খাভরজ অধ্ডভেবস 
 

দনাটসমূহ 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm
http://schools.nyc.gov/Accountability/resources/testing/NYSESLAT.htm

