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আিন্ার পিতামাতা সমন্বয়কারীদের বাতচ া: 
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবকগণ, 

LICHS কততৃ ক িদাণকত ত সু্কলের অনষু্ঠানাপ্রদ এবং প্ররলর্ার্রৃ্মহূ র্ম্পলকৃ 
জানলত অনগু্রহ কলর সু্কে ওলয়বর্াইট longislandcityhs.schoolwires.net, িুপ্রিে 
িাথ এবং প্রিতামাতা র্মন্বয়কারীর অপ্রির্ িপ্ররদর্নৃ করুন। প্রর্ক্ষাথীরা তালদর 
িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক উন্নপ্রত ির্লৃবক্ষণ করার জনয SLC HUB িপ্ররদর্নৃ করলে প্রকনা 
এবং তালদর স্নাতক প্রিগ্রীলত িপ্রতৃর িলয়ানীয়তা িূরলণর জনয SLC এর র্হায়তা 
গ্রহণ করলে এ বযািালর প্রনপ্রিত হলয় প্রনন। প্রগয়ার আি প্রিয়ি 3-7 হলত র্কে 
প্রবষলয় প্রবনামলূেয প্রর্ক্ষা গ্রহণ করার জনয প্রর্ক্ষাথীরা দিুুলরর খাবার প্রবরপ্রতলত 
কক্ষ 178 িপ্ররদর্নৃ করলত িালর। সর্ামবার হলত শুক্রবার ির্নৃ্ত সজান 126 এর 
মাধ্যলম সু্কে িরবপ্রতৃ SAT িস্তুপ্রতমেূক ক্লার্ করালনা হয়। সজান 126 প্রবস্তাপ্ররত 
জানলত অনগু্রহ কলর কক্ষ 540 বপ্রধৃ্ত 5400 িপ্ররদর্নৃ করুন। 

ARISE NY এর মপ্রহো এবং িপ্ররবারর্মলূহর র্ালথ LIC HS এর 
র্ম্পতক্ততার কথা আিনালক জানালত সিলর আমরা আনপ্রিত। িারস্পপ্ররক প্রক্রয়া-
িপ্রতপ্রক্রয়ার কমরৃ্াো প্রর্প্ররজ। প্রকিালব বপু্রেং বন্ধ করলত হয় এবং ইর্োম 
প্রবলেলষর প্রবরুলে অবস্থান প্রনলত হয়, অিরাধ্ ও জাপ্রতপ্রবলেষলক ঘতণা করলত হয় 
তা প্রর্খুন। প্রকিালব র্হায়তা গ্রহণ করলত হয় তা প্রর্খুন। অনগু্রহ কলর আিনার 
HS র্াবার বয়র্ী প্রর্শুলদর র্ালথ প্রনলয় বহৃস্পপতবার, মার্চ  9, পবদকে 4:30টায় 
আমাদের সাদে য াগ পেন্।  

প্রবনীত, আিনার প্রিতামাতা র্মন্বয়কারীগণ, 

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
Awatef Ibrahim (সদািাষী আরপ্রব বক্তা)  
AIbrahim2@schools.nyc.gov 
অবপ্রস্থত: কক্ষ 185 
সটপ্রেলিান: (718) 545-7095 হলত 1854 ির্নৃ্ত। 
সর্ামবার হলত শুক্রবার র্কাে 8:30 সথলক প্রবলকে 4:30 ির্নৃ্ত 
(সক্ষত্র প্রবলর্লষ র্ময় িপ্ররবতৃন হলত িালর) 

PA পন্বচাহী যবার্চ  
Anita O'Brien সহ-সভািপত 
Chevion Weaks-Lopez র্হ-র্িািপ্রত 
Phyllis Mahmoud র্প্রিব 
Terry Orellana সকাষাধ্যক্ষ  
অনগু্রহ কলর PA প্রনবাৃহী সবালিৃর র্ালথ সর্াগালর্াগ করলত  
ইলমইে: LICHSparents@gmail.com 

পিক্ষােী কর্চার 

মালর্র সেষ্ঠ প্রর্ক্ষাথী LANG কততৃ ক প্রেপ্রখত 
জপু্রনয়র: Anna Steto 

 

হযালো প্রর্ক্ষাথী ও িপ্ররবারবগ!ৃ আিনারা সকমন আলেন? LIC এর িপ্রত 
আমার দতপ্রিিপ্রি খুবই ইপ্রতবািক কারণ এই সু্কে িিুর িাঠ্যক্রম বপ্রহৃিূত অনষু্ঠান 
আলয়াজন কলর র্ালত অলনক প্রর্ক্ষাথী র্ংরু্ক্ত হয়, সর্মন সখোধূ্ো এবং ক্লাবর্মহূ: 
নততয, মতৎপ্রর্ল্প, র্ংগীত, নাটক এবং সরাবটিকর্। 21st century এর্লবর জনয 
অথাৃয়ন কলর। SAT সিাগ্রাম একটি সিাগ্রাম র্ালত র্কে জপু্রনয়রলদর জনয একটা 
বড় রু্লর্াগ তা হলে “িেনু িস্তুত হই” র্া প্রর্ক্ষাথীলদর অনরু্ীেলনর রু্লর্াগ সদয় 
এবং SAT িরীক্ষার জনয তালদর দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। র্প্রনবার, জানয়ুাপ্রর 21 
তাপ্ররলখ, প্রর্ক্ষাথীলদর মলধ্য র্ারা অলটাবর ও নলিম্বলরর সিাগ্রালম উিপ্রস্থত থাকলব 
এবং SAT গ্রহণ করলব, তারা এই সিাগ্রালমর মাধ্যলম তারা িরীক্ষায় িাে িে 
অজৃন করলত িারলব। জপু্রনয়রলদর মলধ্য র্ারা এখনও এই সিাগ্রাম গ্রহণ কলরপ্রন, 
বর্লন্ত এটি আবার সঘাষণা করা হলব। একটা িূড়ান্ত প্রবষয় হলে সর্, র্প্রদ 
সতামার র্হায়তা বা সকালনা প্রর্ক্ষা র্হায়তার িলয়াজন হয়, তলব তুপ্রম িপ্রতপ্রদন 
দিুুলরর খাবার র্ময় বা সু্কে িরবতী এবং র্প্রনবালর প্রর্ক্ষক ও সনতত ত্ব 
িদানকারী প্রর্ক্ষাথীলদর সর্খালন িালব র্ারা সতামালক র্হায়তা করলত িারলব 
কারণ িপ্ররিােনা কপ্রমটির র্দর্যবতি জনু ও NYSESLAT-রা এপ্রিে এবং সম 
মালর্ আর্লবন। 

আর্রর্গত স্বাস্থ্য কর্চার 
সুস্বাস্থ্য সহায়ক কর্চার: CCNY 

“পন্দজর  ত্ন” 
সর্লহতু আমরা সু্কে বলষরৃ অলধৃ্ক র্ময় অপ্রতক্রম কলর সিলেপ্রে, প্রর্ক্ষাথী 

এবং প্রিতামাতালদর মলধ্য মানপ্রর্ক িালির মাত্রা বতপ্রের িবণতা সদখা র্ালে। 
আিনার প্রর্শুর র্ঠিক র্লের জনয প্রনলজর র্লের অনরু্ীেলনর কথা স্মরণ রাখা 
গুরুত্বিূণৃ। প্রিতামাতালদর মানপ্রর্ক িাি র্হলজ প্রর্শুলদর মলধ্য স্থানান্তপ্ররত হলত 
িালর। 

এখালন আিনার প্রনলজর-র্ে অনরু্ীেন ও প্রনলজলক উৎর্াপ্রহত করার প্রকেু 
িেপ্রত উলেখ করা হে: 

 ধ্যান ও প্রনয়প্রমত বযায়াম- িপ্রতপ্রদন র্ারীপ্ররক কমকৃালের অলনক 
উিকাপ্ররতা আলে র্ার িলে জীবন উন্নত হয়। 

 শ্বার্িস্বালর্র বযায়ামর্মহূ- র্খনই আিপ্রন উপ্রেগ্ন অনিুব কলরন 
গিীরিালব শ্বার্ প্রনলত সিিা করুন। 

 র্ঠিক িুপ্রি- িুপ্রিবীদরা আমালদর স্বাস্থযকর খাবার র্া আমালদর র্প্রক্ত 
িদান কলর এবং আমালদর হৃদর্ন্ত্র ও মপ্রস্তষ্কলক র্ঠিকিালব কাজ 
করলত র্হায়তা কলর তার একটি তাপ্রেকা িদান কলরলেন। 

 দেগত বা র্ামাপ্রজক র্মথনৃ- আমালদর র্কলের অনিূুপ্রত িকার্ 
করার িথ এবং মানপ্রর্ক িাি হলত মপু্রক্ত িাওয়ার িথ দরকার। 

 প্রনলজর-র্ে প্রবষয়ক একটি বই প্রনন! 

িোদেচর অিবযবহার িপতদরাধ, হস্তদক্ষি পবদিষজ্ঞ (SAPIS) 

অনযানয র্ংস্থার্মহূ এবং আমালদর সু্কে কমীর র্হায়তায় SPARK সিাগ্রালমর 
জনয প্রবগত কলয়ক মার্ উলেজনািূণ ৃপ্রেে। Family Life Theater এ গত মালর্ 
আমরা একটি িমৎকার অনষু্ঠান উিলিাগ কলরপ্রেোম। প্রর্ক্ষাথীরা মদযিান এবং 
ড্রাইপ্রিং না করা এবং সর্ র্কে িপ্ররপ্রস্থপ্রতর তারা র্মু্মখীন হয় তার গুরুত্ব 
বঝুলত র্ক্ষম হলব। এেড়াও রু্ব ক্ষমতায়ন প্রবষয়ক বক্তালদর আলয়াপ্রজত 4th 
Annual Youth Summit এ প্রর্ক্ষাথীরা সর্াগদান করলব সর্খালন তারা তালদর 
র্হিাঠীলদর আলয়াপ্রজত কমরৃ্াোয় সর্াগদান করলব এবং দেগত আলোিনায় অংর্ 
প্রনলব। এগুলোর মলধ্য কলয়কটা কমরৃ্াো প্রেে “প্রকিালব সনতা হওয়া র্ায়, 
মানপ্রর্ক িাি প্রনয়ন্ত্রলণ রাখা র্ায়, একটি আর্প্রক্তর গল্প, প্রকিালব বনু্ধ হওয়া র্ায় 
এবং “Names That Hurt” নামক র্তপ্রির্ীে কমরৃ্াো।” এেড়া বপু্রেং এবং 
বহুমপু্রখতা প্রবষয়ক র্লিতনতা র্তপ্রির েলক্ষয র্প্তাহবযািী আলয়াপ্রজত কমরূৃ্িীর িপ্রত 
প্রর্ক্ষাথীলদর েো প্রেে। আমালদর অপ্রজৃত নতুন সিাগ্রালমর মাধ্যলম িাওয়া 
প্রর্ক্ষাথীরা আমালদর র্হায়তায় িুনরায় র্মালজ প্রিলর র্ালব। তারা Haiti সত দান 
করলব, সখেনা আকষণৃীয় করলত সখেনা সমাড়লকর কাজ করলব এবং অল্প বয়র্ী 
প্রর্ক্ষাথীলদর উদ্দলর্য িড়লব। আগামী মার্গুপ্রেলত আমরা আলরা প্রকেু করার জনয 
িস্তুত। আমরা আমালদর প্রর্ক্ষাথীলদর সর্খাই সর্ শুধু্মাত্র িতযাপ্রর্ত কাজ করার 
মাধ্যলমই নয় বরং প্রনধৃ্াপ্ররত র্ীমার বাইলর প্রিন্তা করার োরাও তারা র্লবাৃলোম 
প্রকলর্ার হলত র্ক্ষম। মালঝমলধ্য আমালদর প্রর্ক্ষাথীলদরলক শুধু্মাত্র তালদর িতযাপ্রর্ত 
স্থালন সি ৌঁোলনার জনয তালদর আরামদায়ক জায়গা হলত সবর হলয় আর্লত হলব। 

আমরা প্রিতামাতালদর প্রকলর্ারলদর আিরণ প্রবষলয় র্লিতন করলত িাই। র্প্রদ 
আিনার প্রর্শুলক সকালনা িদাথ ৃবযবহালর আর্ক্ত হলয় িড়লত সদলখন তাহলে 
আমালদর র্ালথ সর্াগালর্াগ করলত প্রেধ্ালবাধ্ করলবন না। আমরা র্াহার্য করার 
জনয এখালন আপ্রে এবং িতযাবতৃলনর জনয িলয়াজনীয় উিাদানর্মহূ আমালদর 
আলে। 

আমালদর র্ালথ সর্াগালর্াগ র্ংক্রান্ত তথয হলে: 

Ms. Perera 
আরএম 268- আলরা 2680 
rperera@schools.nyc.gov  
(এম-এি র্কাে 9:00 – প্রবলকে 4:30 ির্নৃ্ত) 

Mr. Sanchez 
আরএম 268- আলরা 5856  
rsanchez21@schools.nyc.gov  
(এম-এি র্কাে 7:00 – প্রবলকে 3:30 ির্নৃ্ত) 
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গুরুত্বিরূ্চ তাপরখ মদন্ রাখা উপর্ত 
মার্চ  ও এপিে 2017 

তাপরখ সময় এবং স্থ্ান্ কা চক্রম 

মািৃ 9, 2017 প্রবলকে 4:30 সথলক র্ন্ধযা 6:30 ির্ৃন্ত কক্ষ 182 ARISE NY মপ্রহো এবং িপ্ররবারবলগৃর ঘুলর দাৌঁড়াবার র্ময়! 
িারস্পপ্ররক প্রক্রয়া-িপ্রতপ্রক্রয়ার কমৃর্াো 

মািৃ 13, 2017 প্রবলকে 4:30 কক্ষ 109 SLT প্রমটিং 

মািৃ 14, 2017 র্ন্ধযা 6:00টা কক্ষ 182 িযাদরন্ট অযাদসাপসদয়িন্ পমটং এবং 21st Century পিতামাতার 
কমচিাো: 
“জীবলনর জনয খাদয” (িুপ্রি) 

মািৃ 15, 2017 র্কাে 10:00টা কক্ষ 185 কপি এবং কোকদোিন্: 
21st Century পিতামাতার কমচিাো 
“িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক র্ািেয: আিনার প্রর্শুর সর্খার ধ্রন প্রক রকম?” 

মািৃ 20, 2017  মূেযায়ন্কাে 4 সমাপ্ত 

মািৃ 21, 2017  মূেযায়ন্কাে 5 শুরু 

মািৃ 30, 2017 প্রবলকে 5:00টা সথলক রাত 8:00টা ির্ৃন্ত প্রিতামাতা প্রর্ক্ষক র্লম্মেন 

মািৃ 31, 2017 দিুুর 1:00টা সথলক প্রবলকে 3:00টা ির্ৃন্ত প্রিতামাতা প্রর্ক্ষক র্লম্মেন 

এপ্রিে 3, 2017 প্রবলকে 4:30 কক্ষ 109 SLT প্রমটিং 

এপ্রিে 4, 2017 প্রবলকে 6:00 কক্ষ 182 িযাদরন্ট অযাদসাপসদয়িন্ পমটং 
(পবস্তাপরত জান্দত জন্য সু্কদের ওদয়বসাইট যেখুন্) 

এপ্রিে 5, 2017 িরীক্ষার প্রনমন্ত্রণ সদখুন সেপ্রণ 10- PSAT, সেপ্রণ 11- SAT এবং িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক িস্তুপ্রত 
প্রবষয়ক র্ৃাপ্রে 

এপ্রিে 5, 2017 র্ন্ধযা 6:00 স্থান TBD র্বিাইলত উন্নত িুরস্কার অনষু্ঠান 

এপ্রিে 10 সথলক 18, 2017  বর্ন্তকােীন েুটি (সু্কে বন্ধ) 

সকে সভার তাপরখ এবং সময় িপরবতচ ন্িীে। 

স্বাস্থ্য পিপন্ক 
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবকগণ, 

আমরা আিনালক জানালত সিলর খুপ্রর্ সর্ আিনার প্রর্শুর সু্কে িািন, Long Island City High school এর একটি সু্কে প্রিপ্রেক স্বাস্থয সকন্দ্র (SBHC) আলে! SBHC 
এর কমীরা Elmhurst হার্িাতাে সকলন্দ্রর র্নদিাপ্ত সির্াজীবী। বীমা ছাড়াও পন্পবচদিদষ SBHC যত, আিন্ার পিশু আমাদের স্বাস্থ্য যকদের যসবাসমহূ পবন্ামদূেয যিদত 
িাদর। অনগু্রহ কলর সজলন রাখলবন সর্ আিনার প্রর্শু SBHC বযবহার করলত িালর এবং আিনার PCP এর র্ালথ সদখা করলত িালর। এই স্বীকত প্রতলত স্বাক্ষলরর মালন 
আিনার প্রর্শুর প্রিপ্রকৎর্ক িপ্ররবতৃন করা ন্া এবং এটি আিনার বীমা সর্বার িপ্ররবতৃন করলব ন্া এোড়া আিনার প্রিপ্রকৎর্কলক সদখালনার র্মলয়র উির িিাব সিেলব 
না। SBHC এর যসবাসমদূহর মদধয অন্তভুচ ক্ত আদছ: র্ারীপ্ররক িরীক্ষা এবং তীব্র ও স্থায়ী অবস্থার প্রিপ্রকৎর্ার্মহূ। আিনার প্রর্শুর স্বাস্থয সর্বার্মহূ িাবার জনয, একজন 
প্রিতামাতা বা আইন র্ংগত অপ্রিপ্রিবকলক প্রনম্নপ্রেপ্রখত কাজ করলত হলব: ☺ পিতামাতার স্বীকৃপত, HIPAA এবং পন্রািত্তা যন্াটি স্বীকৃপত িরমসমহূ িরূর্ করদত হদব। 
একবার িূরণ করা হলয় সগলে, আিপ্রন এটা র্রার্প্রর SBHC কক্ষ 546 সত জমা প্রদলত িালরন। র্প্রদ SBHC র্ম্পলকৃ আিনার সকান িশ্ন থালক তাহলে অনগু্রহ কলর সিান 
করুন (718)545-7095, হলত 9 ির্নৃ্ত। 

প্রবনীত, 
Ashley Cornett 
SBHC িপ্ররিােক 
 
কদেজ অপিস পসপন্য়র কর্চার  

সর্লকালনা িশ্ন করলত অনগু্রহ কলর 
সর্াগালর্াগ করুন:  

Ms. Christodoulou 
PChristodoulou@schools.nyc.gov 

OR 

Ms. Jeoung 
SJeoung@schools.nyc.gov 

কক্ষ 385 718-545-7095 আলরা: 3854 

ইয়ার বকু প্রি $90 এবং অপ্রিিাবকলদর বলকয়া $70। সদপ্ররলত িদালনর প্রি এড়ালত এপ্রিলের মলধ্য উিয়ই িপ্ররলর্াধ্ করুন। 
প্রর্প্রনয়রলদরলক কক্ষ 185 হলত িরম র্ংগ্রহ কলর িূরণ করলত হলব এবং প্রিতামাতা/ অপ্রিিাবলকর স্বাক্ষর প্রনলত হলব এবং 
নগদ িদালনর র্ময় জমা প্রদলত হলব বা Mrs. Kenny সক মাপ্রন অিৃার করলত হলব। র্কে প্রর্প্রনয়রলদর কার্কৃ্রলম অংর্গ্রহলণর 
জনয একজন প্রর্প্রনয়লরর সর্াগালর্াগ ঠিকানা অবর্যই িাইলে থাকলত হলব।  

পসপন্য়রদের কা চক্রদম অংিগ্রহদর্র জন্য িতচ াবেী: 
 অপ্রিপ্রর্য়াে প্রর্প্রনয়র 
 65 সিলয় র্কে সেপ্রণ অপ্রতক্রম কলরলে  
 90% হাপ্রজরা বেলরর শুরু সথলক আজলকর প্রদন ির্নৃ্ত 
 সকালনা িীন সরকিৃ সনই 

Ms. Kenny 
কক্ষ 185, 718-545-7095 EXT 1851  
ইলমইে: CKenny4@schools.nyc.gov 

Ms. DeStefano 
কক্ষ 185, 718-545-7095 EXT 1851  
ইলমইে: WDestefano@schools.nyc.gov 

Mr. Voutsas 
ইলমইে: SVoutsa@schools.nyc.gov 
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