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প্যালরন্ট নিউজলেটার          
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                      সু্টডেন্ট কর্ণার        

        

অ্যাকাডেমি অ্ভ ওডেলডেস অ্যান্ড এেুডকশে-এর বৈমশষ্ট: 

মেয়সী সদাো একজি 12 মেলের এেনিউই (AWE) 
একালেনের নিক্ষার্থী। তার সানবিক নজনপ্এ 98.6 এবং মস েং 
আইেযান্ড নসটি হাই সু্কলের একজি বযনতক্রেী নিক্ষানবদ।  
চেৎকার োনতষ্ঠানিক কার্িসম্পাদিা ছাড়াও মেয়সী সু্টলেন্ট 
গভিিলেন্ট ও সু্কলের নেোরনিপ্ টিলের সালর্থ সংনিষ্ট।  
বতি োলি মস অ্যালেেফাই ইউনিভানসিটিলত একটি চার বছলরর 
জিয প্ূর্ি স্কোরনিপ্ মপ্লয়লছ। মস র্া-ই মহাক, মস মর্লহতু 
হারভােি  ইউনিভানসিটির কর্থা নবলবচিা করলছ, এখি মস তার 
নবনভন্ন নবকল্প নিলয় তুেিা করলছ। মেয়সী একটি আদিি 
উদাহরর্ মর্ মদনখলয় নদলে, কল ার প্নরশ্রে ও অ্ধ্যবসালয়র 
দ্বারা একজি কলতাটুকু সাফেয অ্জি ি করলত প্ালর। আেরা 
ভনবষ্যলত তার আরও সাফলেযর কানহনি মিািার েতযািা 
করনছ! 

 

                   

 
 

 
মকউমলোমর আর্ণ স অ্যাকাডেমি 

 
নসনিয়র নকউনেিানর নিক্ষার্থীরা েিলরা কলেলজর মবস্ট হাই 
সু্কে মিফ কেনপ্টিিি-এ অ্ংিেহর্ কলরলছ। এসপাডরেজা 
কােমিও, অ্যামলশা মেডকাল োে, এবং মসিে েডসাো 
েলতযলক $22,500 েোর স্কোরনিপ্ মপ্লয়লছ 3 বছলরর 
এলসানসলয়টস নকউনেিানর আটি স মোোে-এর জিয। 
 

আেরা বতি োলি সু্কে বছলরর োঝাোনঝ অ্বস্থাি করনছ।  
আোলদর মছলেলেলয়রা েক্ষযনিনবষ্ট আলছ, মসটা নিনিত করা 
খুবই গুরুত্বপ্ূর্ি এবং আেরা আপ্িালদরলক ধ্িযবাদ জািাই 
আোলদর স্টাফলদরলক তালদর সালর্থ অ্বযাহতভালব কাজ করার 
সুলর্াগ মদওয়ার জিয। আেরা নবনভন্ন প্র্িালয় নবনভন্ন সাফেয 
অ্জি ি কলরনছ এবং আর বহুনকছুর েতযািায় আনছ। আোলদর 
নকউনেিানর ও হসনপ্টানেটি নিক্ষার্থীলদর রলয়লছ ইন্টািিনিপ্, 
েনতলর্ানগতা ও নফল্ড নিপ্। নিক্ষার্থীরা কুইলের নবনভন্ন স্থাি 
প্নরদিিি করলব এবং তারা কুইে কাউনন্ট ফােি-এ সোপ্নি 
নিলপ্ অ্ংিেহর্ কলর।  
 

 

 

 

 

 

 

 

আপোর পযাডরন্ট ককাঅ্মেণ ডের্ডরর মকছু কথা: 

নেয় নপ্তাোতা/অ্নভভাবক, 

এলআইমস এইচএস মপএ-ডি ক াগ মিডি আগ্রহী? 

 নপ্এ হলো সু্কলে নপ্তাোতালদর সংনিষ্ট হওয়ার জিয োর্থনেক 
োধ্যে।  

 সু্কলের নপ্এ-লত অ্ংিেহলর্র জিয মকািও োক-লর্াগযতার 
দরকার হয় িা।                 

 নপ্এ হলো নপ্তাোতা/ অ্নভভাবকলদর জিয মছলেলেলয়লদর 
নিক্ষায় সংনিষ্ট হওয়ায়, নিলজলদর ভাবিা নবনিেয় করায়, 
এবং নিলজলদর সু্কে কেুযনিটিলক সেৃদ্ধ কলর মতাোয় এক 
উত্তে উপ্ায়।  

িাই আপোর িিািি জােডি মিডে মপএ-ডক শমিশালী করুে! 

                   িামরখটি িডে রাখুে! 

মপএ েমিডেশে: 9 মে, 2017, সন্ধ্যা 6টা, কক্ষ িং 182                                                                                  
মপএ মেৈণাচে: 6 জিু, 2017, সন্ধ্যা 6টা, কক্ষ িং 182 

 

নবশ্বস্ত, আপ্িালদর প্যালরন্ট মকাঅ্নেি লিটরবৃন্দ, 

িামরো কােডসমি                                                             
MCancemi2@schools.nyc.gov                                                 
আওোডিফ ইব্রামহি (নদ্বভাষ্ীক আরনব) 
AIbrahim3@schools.nyc.gov                                                         
অ্বস্থাি: কােরা িং 185                                                          
টিনেলফাি: (718) 545-7095 ext.1854                                  
মসােবার মর্থলক শুক্রবার সকাে 8:30 – নবকাে 4:30                         
(সেয় প্নরবতি ি সালপ্ক্ষ) 

মপএ এমিমকউটিভ কৈােণ  
আনিটা ও'ব্রায়াি        মকা-লেনসলেন্ট                                
মিনভয়ি উইকস-লোলপ্জ   মকা-লেনসলেন্ট                           
নফনেস োহেুে         মসলক্রটানর                             
মটনর ওলরইয়ািা         মিজারার  

নপ্এ এনিনকউটিভ মবালেি  মর্াগালর্ালগর জিয অ্িুেহ কলর                           
ইলেইে: LICHSparents@gmail.com 

মৈডহমভওরাল কহলথ কেণার 
কহলথফুলডেস কসন্টার: মসমসএেওোই 

িতুি ইনেেযািি আইি নক আপ্িার দভুি াবিার কারর্? 

 নিউ ইয়কি  নসটির েলতযক নিক্ষার্থীর প্াবনেক সু্কে নিক্ষার 
অ্নধ্কার রলয়লছ। 

 আপ্িালদর ইনেেযািিগত অ্বস্থাি র্া-ই মহাক, আপ্িারা 
সব সেয় আপ্িালদর মছলেলেলয়লদর সু্কলে মর্লত প্ারলবি। 

 নসটি ইনেলেিি আইি বেবৎ করার কাজ কলর িা। 
 নিরাপ্ত্তার জিয 911-এ কে করলত কখিও মকাি 

ইনেেযািিগত অ্বস্থার েলয়াজি হয় িা। 

ইনেেযািি সংক্রান্ত মকাি সেসযা হলে নি, নিরাপ্দ ইনেলেিি 
আইনি সহায়তা োলভ অ্প্লয়ন্টলেলন্টর জিয 311 মফাি কলর 
“অ্যাকিিএন্রওয়াইনস”  বেুি। 

আপ্নি র্নদ েলি কলরি মর্ আপ্িার সন্তাি বা আপ্নি ববষ্েয বা 
হয়রানির নিকার, তাহলে আপ্নি 311 িম্বলর বা এিওয়াইনস 
কনেিি অ্ি নহউেযাি রাইটস হটোইলি  (718) 722-3131 
িম্বলর মফাি করুি। 
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1 মে, 2017              নবকাে 4:30 কক্ষ িং 109             এসএলটি মিটিিং 
1 মে, 2017                                       এনপ্ প্রীক্ষা: মকনেনি / এিভায়রিলেন্টাে, সালয়ে 

অ্যান্ড সাইলকালোনজ    
2 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: স্প্যানিি েযাঙ্গলুয়জ অ্যান্ড নফনজিI 
3 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: ইংনেি নেটালরচার 
4 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: গভিিলেন্ট অ্যান্ড প্নেটিি    
5 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: ইউএস নহনি অ্যান্ড সু্টনেও আটি    
5 মে, 2017                                        োনকি ং নপ্নরয়ে 5 সোনি  
8 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: বালয়ােনজ 
9 মে, 2017                                  এনপ্ প্রীক্ষা: কযােকুোস এনব এবং স্প্ানিি  

  নেটালরচার  
9 মে, 2017               সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ িং 182             পযাডরন্ট অ্যাডসামসডেশডের সভা:    
            েমিডেশন্স রু্মেমন্টফাস্টণ  কসঞু্চমর   
            পযাডরন্ট ওোকণ শপ: "সাইৈার কসফটি" 
10 মে, 2017              সকাে 10:00 কক্ষ িং 185            কমফ ও আডলাচো: রু্মেমন্টফাস্টণ  কসঞু্চমর  

পযাডরন্ট ওোকণ শপ: "সাইৈার কসফটি"   
10 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: ইংনেি েযাঙ্গলুয়জ  
11 মে, 2017                                        এনপ্ প্রীক্ষা: স্টযাটিসটিি 

 18 মে, 2017              সন্ধ্যা 6:30 অ্নেটনরয়াে               মরিং কেসার্ণ  
   19 মে, 2017              সন্ধ্যা 6:30 অ্নেটনরয়াে               মরিং কেসার্ণ  

23 মে, 2017         অ্যার্থলেটিক নফল্ড (নবকল্প স্থাি োইলব্রনর)       কনেউনিটি সু্কে মব্রকফাস্ট 
25 মে, 2017             সন্ধ্যা 6:00 অ্নেটনরয়াে               রু্ডেমন্টফাস্টণ  কসঞু্চমর এন্ড অ্ভ িা ইোর কশা 
29 মে, 2017                                            মেলোনরয়াে মে (সু্কে বন্ধ্) 
30 মে, 2017           ক্লাব মগটওলয় ইি মকন্ট, নসটি             নসনিয়র নিপ্ ($105) 
31 মে, 2017             নবকাে 5:00 অ্নেটনরয়াে              নেজ রুে-এর েযাে মিা 
2 জিু, 2017             সন্ধ্যা 6:00 অ্নেটনরয়াে               নসনিয়র অ্যাওয়ােি স  
5 জিু, 2017             নবকাে 4:30 কক্ষ িং 109             এসএলটি মিটিিং 
6 জিু, 2017             সন্ধ্যা 6:00 কক্ষ িং 182              পযাডরন্ট অ্যাডসামসডেশডের সভা: মেৈণাচে 

     ইেযাক্ট পযাডরন্ট ওোকণ শপ: "ফডলামেিং করা: কলাোমরিং 
করমসস্টযান্স রু্ কমির্ডিন্ট" 

8 জিু, 2017                                            চযালেেসি কিফালরে মে (নিক্ষার্থীলদর সু্কলে উপ্নস্থত 
হলত হলব িা)।                                                  
িযালটা ব্রায়ান্ড-এ েে (কােি মেস েং আইেযান্ড, 
োর্থানপ্ছু $105)।  

10 জিু, 2017            সকাে 9:30-3:40 কক্ষ িং 182         এিওয়াইএসইএসএেএটি প্রীক্ষা (নেলসি, নরে, রাইট) 
12 জিু, 2017            সকাে 9:00-3:40 কক্ষ িং 182         এিওয়াইএসইএসএেএটি কিক আপ (নেলসি, নরে, রাইট) 

      সন্ধ্যা 6:00 অ্নেটনরয়াে ও কযালফলটনরয়া     মস্প্াটি স অ্যাওয়ােি স  
োনকি ং নপ্নয়ে 6 মিষ্ 

13-22 জিু, 2017                                         নরলজন্টস প্রীক্ষা (প্রীক্ষার সেয়সূনচ ও আেন্ত্রর্প্ত্র মদখুি) 
15-19 জিু, 2017         সকাে 9:00-3:40 কক্ষ িং 182          এিওয়াইএসইএসএেএটি কিক আপ (নেলসি, নরে, রাইট) 
23 জিু, 2017                                           নরলজন্টস মরটিং মে (নিক্ষার্থীলদর সু্কলে উপ্নস্থত হলত হলব িা।) 
26 জিু, 2017                 ঈদেু নফতর (সু্কে বন্ধ্) 
27 জিু, 2017 9-12 কগ্রডের ক্লাস চালু েযাজলুয়িলির নরহালসিে সকাে 

এবং নবকালে নসনিয়র নপ্কনিক 
  28 জিু, 2017 সকে নিক্ষার্থীর মিষ্ নদি, োনকি ং নপ্নরয়ে 6 নরলপ্াটি  

কােি  নেনিনবউিি অ্যান্ড সাোর মোোে,  এবং কুইে 
কলেজ মকালল্ডি অ্নেটনরয়াে 

 
6/13/17 6/14/17 6/15/17 6/16/17 6/19/17 6/20/17 6/21/17 6/22/17 
সকাে 8:15 
রু্ক্তরালের ইনতহাস 
ও সরকার 

সকাে 8:15 
ইংনেি নসনস 

সকাে 8:15 
মলাবাে নহনি অ্যান্ড 
নজওোনফ 

সকাে 8:15 
নজওলেনি নসনস 

সকাে 8:15 
মলাবাে 
আরনসটি 

সকাে 8:15 
মকনেনি 

সকাে 8:15 
ইউএস নহনি অ্যান্ড 
গভিিলেন্ট আরনসটি 

সকাে 8:15 
নরনেং 
আরনসটি 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
অ্যােলজব্রা I নসনস 
নভসুযয়াে আটি  ও 
নেউনজক 

সকাে 1:15 
নেনভং 
এিভায়রিলেন্ট 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
আর্থি সালয়ে অ্যান্ড 
নফনজি 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
অ্যােলজব্রা II নসনস 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
রাইটিং 
আরনসটি 
েও টিই 
এিাে 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
সালয়ে 
(আরনসটি) 

অ্প্রাহ্ণ 1:15 
েযার্থ আরনসটি 

 

 


