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বিবিপযামির িাততা
নতুন স্কুি িিমর PS 230-এ স্বাগতম! আপবন বপএস 230 কমুযবনবিমত নতুন অেিা লফ্রত আসা বশ্ক্ষােতী াই লহ্ান না লকন, আমরা এই পযামরন্ট
হ্যান্ডিু কবি ততবর কমরবি্ একবি উপকরণ বহ্মসমি ামত আপনার সন্তামনর বশ্ক্ষা-বিষ্য়ক অবভজ্ঞতায় আমামদর অংশ্ীদার হ্মত এবি আপনার জনয
সহ্ায়ক হ্য়। আমরা এমন একবি কমূ যবনবি ততবরমত সমিষ্ট ল োমন বশ্ক্ষােতীরা বনমজমদর িযবিক িাবহ্দা পূ রণ কমর স্ব-পবরিাবিত, আনন্দময় এিং
স্ববনভতর বশ্ক্ষােতী হ্ময় উঠ্মত পামর। আমামদর িক্ষয হ্মিা বিদযানু রাগ সৃ বষ্ট করা এিং আমরা আপনামদর সমে বনময় কাজ করমিা ামত আপনার
সন্তানমক একজন স্বাধীন ও শ্বিশ্ািী পাঠ্মক পবরণত করার িক্ষয বির করমত পাবর। বশ্ক্ষােতীরা েন িমতযমক বশ্ক্ষা অজতমনর সাফ্িয িামভ সমিষ্ট
তেন বপএস 230-এর কমতীগণ তামদর সহ্ায়তা িদামন িবতশ্রুবতিদ্ধ। আপনার সহ্ায়তা বনবিত কমর ল , আমরা িবতবি বদনমক োসম্ভি কা তকর
এিং সহ্ায়ক কমর তুিমত পাবর। আমামদর বপএস 230 পযামরন্ট হ্যান্ডিু ক িাসবেক নীবত, সূ বি এিং রুবিন া আমামদর কমুযবনবিমক পবরিাবিত কমর
লসসমির গাইর্ বহ্মসমি কাজ কমর। অনয ল হ্ািনাগাদ তেয সূ ে রময়মি লসবি হ্মিা www.ps230.org সাইি। আমামদর সাইমি আপবন কমতীমদর
সামে ল াগাম াগ, সিতমশ্ষ্ সংিাদ এিং তেয িাভ, পাঠ্যিম এিং বিমশ্ষ্ কমতসূবি সম্পমকত জানমত সক্ষম হ্মিন। আবম আমামদর কমূ যবনবি অনু ষ্ঠান এিং
পযামরন্ট বমবিংময় আপনার সামে বমবিত হ্িার িতযাশ্ায় আবি! ল মকান িশ্ন োকমি আপবন আমার সামে
MDellaRagione@schools.nyc.gov বঠ্কানায় ল াগাম াগ করমত পামরন।
বিনীত,

উমেশ্য সম্পবকতত বিিৃবত
আমামদর িক্ষয হ্মিা একবি স্ব-বনমদতবশ্ত, স্বাধীন বিন্তক বশ্ক্ষােতী গমে লতািা ারা আমামদর িানীয় ও তিবিক কমুযবনবির সদসয বহ্মসমি লিমে উঠ্মি।
আমামদর অননয কমুযবনবি সামাবজক ও মানবিক বদক বদময় একবি সু রবক্ষত পবরমিশ্ গঠ্মনর জনয একমসামে কাজ কমর। এবি লিমিমমময়মদরমক
তামদর বশ্ক্ষায় ঝুুঁবক গ্রহ্মণর জনয আত্ম্বিাসী হ্ওয়ার সক্ষমতা লদয়। আমামদর বিিামসর লকমে রময়মি লিমিমমময়মদর িযবিগত িাবহ্দার িবত ল ৌে
ম তাদামিাধ। িযবিক বশ্ক্ষণ তিবশ্ষ্টয ও আগ্রহ্মক মানবভবত্তক পাঠ্িমম িািন কনা হ্য় া আমামদর বশ্ক্ষােতীমদর জ্ঞামনর উপর বভবত্ত কমর িবতবনয়ত
বিিবততত হ্মে। লপশ্াদারমদর সহ্ম াবগতা অনু সবিৎসামক িািন কমর ামত বশ্ল্পকিা ও বিজ্ঞান বশ্ক্ষা সম্পমকত আমামদর ধারণা সমৃ দ্ধ হ্য়। আমামদর
িক্ষয বশ্ক্ষােতীরা ল মনা তামদর বশ্ক্ষাজীিমনর অগ্র াোয় PS 230-মত সাংস্কৃবতক বিবনমময়র মাধযমম তিবিমেযর িবত সকৃতজ্ঞ ও শ্রদ্বাশ্ীি দৃ বষ্টভেী
অিযাহ্ত রামে।

PS 230 স্কুমির মানদণ্ডসমূ হ্
আপনার সন্তামনর মমনাোঃসামাবজক সু িতা িজায় রাোয় সহ্ায়তার জনয আমরা জিািবদবহ্মূ িক ক্লাসরুম, মমনর স্বভাি ও এ মামসর িই (মরসপনবসভ
ক্লাসরুম, হ্যাবিিস্ অভ মাইন্ড ও িু কস্ অি দা মান্থ)-এর সাহ্া য বনময় মানদণ্ড ও িতযাশ্া বির কমরবি। আমরা সাবিতকভামি লিমিমমময়র িাবতষ্ঠাবনক
ও সামাবজক, উভয় বদমক সহ্ায়তা বদমত িবতশ্রুবতিদ্ধ। একবি স্কুি বহ্মসমি িবত মামস আমরা সহ্মবমততা, দিগত কাজ ও অধযিসাময়র মমতা লকান
ইবতিািক তিবশ্ষ্টয িা গুমণর িবত অবভবনমিশ্ িদান করমিা। তদু পবর ফ্যামমবি বনউজমিিামর এসি তিবশ্ষ্টয িা গুমণর উমেে োকমি।
আমরা স্কুি কমুযবনবি বহ্মসমি ল সি মানদণ্ড িবতষ্ঠা কমরবি ও বশ্ক্ষােতীরা িবতপািন করমি িমি িতযাশ্া কবর, লসগুমিা বনমি লদওয়া হ্মিা:
1. বনরাপদ, দাবয়ত্বশ্ীি এিং লশ্োর জনয িস্তুত োকমত সমিতাচ্চ লিষ্টা করমি
2. কো ও কাজ বদময় ম তাদা অজতন করমি ও ম তাদা বদমি
3. আমামদর স্কুিমক বনরাপদ, পবরেন্ন , ও িাকৃবতক পবরমিশ্ িজায় রােমি!

স্কুমির সময়তাবিকা
স্কুমির বদন শুরু হ্য় 8:20 A.M-এ এিং লশ্ষ্ হ্য় 2:40 P.M-এ। সকি বশ্ক্ষােতী বি লেকফ্ামস্টর ল াগয। 7:45 a.m.-এ নাস্তা পবরমিশ্ন করা হ্মি।
আপনার সন্তামনর বনরাপত্তা বনবিত করমত, 7:45 বমবনমি দরজা লোিার আমগ সন্তানমক স্কুমি বদময় ামিন না। আপনার সন্তান বদ স্কুমি নাস্তা না
কমর, তাহ্মি বনবিত করমিন ল , লস ল ন স্কুমি আসার আমগ িাবেমত পুবষ্টকর োিার োয়। অধত বদিস স্কুমির বদন িু বি হ্মি 11:40 A.M-এ। বনয়বমত
একই িু বির িবিয়া অনু সরণ করা হ্মি। সকি বশ্ক্ষােতী িু বির আমগ িাঞ্চ লেময় ামি।
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িস্ট অযান্ড ফ্াউন্ড
আপনার সন্তামনর িেম এিং লশ্ষ্ নামসহ্ অনু গ্রহ্ কমর তার লপাশ্াক, িাঞ্চ িক্স, এিং িযবিগত বজবনসগুবিমত লিমিি িাবগময় বদন। ল মকান পাওয়া
বজবনস লিায়ার স্কুমির লিসমমন্ট লিমভমির লমইন বসুঁবেঘমরর পামশ্ এিং আপার স্কুমির বদ্বতীয় তিার রুম 201-এর িাইমর অিবিত িস্ট অযান্ড ফ্াউন্ড
বিমন রাো োকমি। হ্াবরময় াওয়া বজবনসপমের জনয অনু গ্রহ্ কমর এই জায়গাগুবিমত বনয়বমত লোুঁজ করুন। সকি িস্ট অযান্ড ফ্াউমন্ডর বজবনস
ল গুবির লকান দাবিদার লনই, লসগুবি বনয়বমত িানীয় দাতিয িবতষ্ঠামন দান বহ্মসমি ামি।

স্কুি বির্ারবশ্প বিম (SLT)
এসএিবি-র উমেশ্য স্কুি-বভবত্তক বসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ। এবি একবি লফ্ারাম ল োমন বপতামাতা, িশ্াসন, ও স্টাফ্ বনয়বমত ল াগাম াগ ও ধারণা বিবনমময়র
সু ম াগ িাভ কমরন। বনমি এই িিমরর এসএিবি বমবিংময়র সম্ভািয তাবরেগুবি লদয়া হ্মিা:
24 লসমেির, 2019
29 অমটাির, 2019
26 নমভির, 2019
17 বর্মসির, 2019

28 জানু য়াবর, 2020
25 লফ্ব্রুয়াবর, 2020
31 মািত, 2020
28 এবিি, 2020

26 লম, 2020
16 জুন, 2020

পযামরন্ট বিিার অযামসাবসময়শ্ন (PTA)
পযামরন্ট বিিার অযামসাবসময়শ্ন (PTA)গবঠ্ত হ্য় পযামরন্ট লস্বোকমতী, বিিার, িশ্াসক, এিং আমামদর স্কুমির সহ্ায়ক কমতীমদর সহ্ম াবগতায়। আমামদর
স্কুি কমুযবনবিমক আরও শ্বিশ্ািীকরণ এিং আমামদর বশ্ক্ষােতীমদর সমিতাত্তম লসিা িদামনর িমক্ষয অংশ্গ্রহ্ণমক দারুনভামি উৎসাবহ্ত করা হ্য়। বনমি
এই িিমরর বপবিএ বমবিংময়র সম্ভািয তাবরেগুবি লদয়া হ্মিা:
12 লসমেির, 2019
17 অমটাির, 2019
7 নমভির, 2019
12 বর্মসির, 2018

16 জানু য়াবর, 2020
13 লফ্ব্রুয়াবর, 2020
19 মািত, 2020
30 এবিি, 2020

21 লম, 2020
11 জুন, 2020

স্টাফ্মদর সামে ল াগাম াগ
নাম

পদবি

ইমমইি/মফ্ান নির

মাবরয়া লর্িা লরবজওমন (Maria Della
Ragione)

বিবিপযাি

mdellaragione @schools.nyc.gov

কযােবিন (Kathleen Drain)

আপার স্কুি অযাবসস্টযান্ট বিবিপযাি

kdrain@schools.nyc.gov

মযাবর জযাকি-অযামিক্স (Mary Jacob-Alex)

লিায়ার স্কুি অযাবসস্টযান্ট বিবিপযাি

mjacobalex @schools.nyc.gov

ওয়ান্ডা আমিমভমর্া (Wanda Acevedo)

লিায়ার স্কুি অযাবসস্টযান্ট বিবিপযাি

wacevedo @schools.nyc.gov

বজি রাইনার (Jill Reinier)

পযামরন্ট লকাঅবর্তমনির

jreinier@schools.nyc.gov
(718) 437-6135 x 2010

মযাবরয়ান বহ্গাবিত (Maryann Hegarty)

বপউপি অযাকাউন্ট লসমিিাবর

(718) 437-6135 x 2570

এমমবি বমিিাওময়র (Emily Milbouer)

িাস লকাঅবর্তমনির

(718) 330-9212

আনমসিম স্ক্রাি (Anselm Scrubb)

গাইমর্ি কাউমিির

ascrubb@schools.nyc.gov

বিসা েযার্বি (Lisa Bradley)

লেশ্াি এর্ুমকশ্ন লকাঅবর্তমনির

lbradley@schools.nyc.gov

আইবরন লজামসফ্ (Irene Joseph)

আপার স্কুি নাসত

(718) 437-6135 x 2630

বমরনা বপঙ্কস (Myrna Pinks)

লিায়ার স্কুি নাসত

(718) 330-9212
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লসাশ্যাি বমবর্য়া
পবরিামরর আজকাি একবি নতুন ভূ বমকা রময়মি: লিমিমমময়রা েন লসাশ্যাি বমবর্য়া িযিহ্ার কমর, লহ্াক লসিা বিমনাদন িা বশ্ক্ষাগত িময়াজমন,
তামদর বনরাপদ ও দাবয়ত্বশ্ীিতার সামে আিরণ করমত সহ্ায়তা লদওয়া। স্টুমর্ন্ট লসাশ্যাি বমবর্য়া গাইর্িাইন পাুঁিবি বিষ্ময়র উপর অবভবনমিশ্ িদান
কমর: লসাশ্যাি বমবর্য়ার সংজ্ঞাদান, আপবন ল মন িান লতমন বর্বজিাি ইমমজ ততবর করুন, দাবয়ত্বশ্ীিভামি লপাস্ট করুন, পবরণবত বিমিিনায় রােুন,
এিং সাইিারিু বিইংময়র হুমবকসমূ হ্মক গুরুত্ব সহ্কামর আমমি বনন। আরও তমেযর জনয অনু গ্রহ্
কমরhttp:schools.nyc.gov/RulesPolicies/SocialMedia/parentsfamilies/default.htm সাইি লদেুন।

বনরাপত্তা
সকি বশ্ক্ষােতীর সু রক্ষা ও বনরাপত্তা আমামদর সিমিময় গুরুত্বপূ ণত বিষ্য় িমি বিমিবিত। স্কুমি িমিমশ্র পর, আপনামক অিশ্যই লমইন লগি িযিহ্ার
করমত হ্মি এিং লসফ্বি এমজন্টমক একবি তিধ ফ্মিা আইবর্ (ম মন ড্রাইভারস্ িাইমসি অেিা পাসমপািত) লদোমত হ্মি। সাইন-ইন করার পর,
লসফ্বি এমজন্ট আপনামক একবি বভবজির পাস বস্টকার লদমিন, া বিবল্ডংময় োকাকামি আপনামক সিসময় পমর োকমত হ্মি। অনয বকিু না িিা
হ্মি, আপনামক অিশ্যই সরাসবর লমইন অবফ্মস ল মত হ্মি। আপনার বদ লকান বশ্ক্ষমকর সামে সূ বিভুি অযাপময়ন্টমমন্ট োমক, লমইন অবফ্স লেমক
বশ্ক্ষকমক আপনার উপবিবত সম্পমকত জানামনা হ্মি।

িবতবিয়ার সাধারণ রীবত-নীবত
আমামদর স্কুমির একবি বিবল্ডং লরসপি বিম রময়মি ল বি আমামদর স্কুমি সংঘবিত বিবভন্ন ধরমনর ঘিনা ঘিমিই সামে সামে সাো লদওয়ার জনয
িবশ্বক্ষত। নতুন লজনামরি লরসপি িমিাকি (GRP) অনু ায়ী, সকি স্কুি কমুযবনবিমক জরুবর পবরবিবত লমাকামিিায় িস্তুত করায় সহ্ম াবগতা করার
জনয ততবর মহ্োয় অংশ্গ্রহ্ণ করমত ামত তারা বনমির বতনবি বভন্ন ধরমনর সম্ভািয জরুবর পবরবিবত লমাকামিিা করমত পামর: মূ িযায়ন, লশ্ল্টার-ইন
এিং িকর্াউন। আমামদর স্কুি-বভবত্তক জরুবর অিিায় িস্তুবতর কমতসূবি এসএিবি বমবিংময় আমিাবিত হ্য়। পবরিারিগত অনযানয আমরা অমনক
গুরুত্বপূ ণত তেয পামিন http://schools.nyc.gov/Offices/OSYD/ সাইি লেমক।

শ্ৃ ঙ্খিা বিবধ
সকি বশ্ক্ষােতী একবি বনরাপদ, সহ্ায়ক এিং অন্তভুতবিমূ িক স্কুমির পবরমিশ্ পামে, লসিা বনবিতকরণ আমামদর সমিতাচ্চ অগ্রাবধকার। ার উপর বভবত্ত
কমর বশ্ক্ষােতীরা লিমে উঠ্মত ও অগ্রসর হ্মত পামর, এমন একবি শ্বিশ্ািী বভবত্ত গমে লতািার জনয িততমামন সকি NYC পািবিক স্কুি একবি
হ্ািনাগাদকৃত ‘বসবিওয়াইর্ বিমহ্বভয়রাি এক্সমপকমিশ্ি িু সামপািত স্টুমর্ন্ট িাবনতং’ (বর্বসবিন লকার্ িা আিরণবিবধ) িযিহ্ার কমরমি। দশ্বি ভাষ্ায়
পূ ণতাে শ্ৃ ঙ্খিা বিবধ পাওয়া ামি schools.nyc.gov/RulesPolicies/DisciplineCode/ ওময়িসাইমি। একবি কাগমজ িাপা কবপ পাওয়া ামি আপার
স্কুমি 201 নির কামরায়।

লেিনা ও অনযানয সামগ্রী
বশ্ক্ষােতীরা স্কুমি লকান লেিনা অেিা িযবিগত বজবনসপে আনমি না। আমরা এইসি বজবনমসর জনয দায়ী োকমিা না এিং এগুবি বশ্ক্ষণ পবরমিশ্মক
বিবিত কমর।
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লিায়ার স্কুমি আগমন/িু বির িবিয়া
আসার সময়
বি-K বশ্ক্ষােতীমদরমক িবতবদন তামদর পবরিার ক্লামস বনময় আসমিন। বি-K পবরিারগুমিা সকাি 8:25 বমবনমি স্কুি ভিমন িমিমশ্র সময় হ্ওয়া প তন্ত
স্কুমির লভতমরর বদমক এবগময় লরম্প-এর সামমন অমপক্ষা করমিন।
আত্ম্বনভতরশ্ীিতা িৃ বদ্ধর জনয িেম লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদরমক স্কুি শুরুর বদ্বতীয় বদন লেমক বনমজ বনমজ স্কুি ভিমন িমিশ্ শুরু করমত হ্মি।
বকন্ডারগামিতমনর বশ্ক্ষােতীরা ভিমন বনমজ বনমজ িমিশ্ করমত শুরু করমি স্কুি শুরুর বদ্বতীয় সপ্তামহ্র বদমক। অনু গ্রহ্ কমর সামমনর লগি লেমক সন্তানমক
বিদায় জানামিন। স্টাফ্ িাইমর আপনার সন্তামনর জনয অমপক্ষমান োকমিন এিং 7:45 A.M-িা লেমক লিমিমমময়মদমক ভিমনর লভতমর বনময় ামিন।
িু বির সময়
বি-K পবরিারসমূ হ্ তামদর বি-K পবরবিবত কার্ত বনময় লরম্প-এর কািাকাবি িাইন কমর দাুঁোমিন। আপবন আপনার সন্তানমক বনমত সরাসবর তার
ক্লাসরুমম িমি ামিন।
বকন্ডারগামিতন এিং 1 লগ্রমর্র পবরিারিগত বিবল্ডংময়র সামমনর রামম্প িাইন আপ করমি। বনমদতবশ্ত হ্মি, পবরিারগুবি বসুঁবে বদময় লনমম লিসমমমন্ট
ামি। সকি বশ্ক্ষােতী তামদর ক্লাসরুম বশ্ক্ষকমদর সামে তামদর পবরিামরর জনয অমপক্ষা করমি। বকন্ডারগামিতমনর বশ্ক্ষােতীরা বজমম োকমি। িেম
লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীরা োকমি কযামফ্মিবরয়ায়।

আপার স্কুমি আগমন/িু বির িবিয়া
বনয়বমত বদমন আগমন
সকি বশ্ক্ষােতী স্কুি-িেণ বদময় িমিশ্ করমি এিং 8:10 এিং 8:20 A.M-িার মমধয তামদর ক্লামস িাইন-আপ জায়গায় বরমপািত করমি।
িৃ বষ্ট এিং িরমফ্র বদমন আগমন
সকি বশ্ক্ষােতী Albemarle Road-এর লমইন িমিশ্পে বদময় িমিশ্ করমি এিং বনমি উবেবেত িানগুমিামত বরমপািত করমি:
 2 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীরা অবর্মিাবরয়ামম বরমপািত করমি।
 4 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীরা কযামফ্মিবরয়ায় বরমপািত করমি।
 3 এিং 5 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীরা বজমম বরমপািত করমি।
বনয়বমত বদমন িু বির িবিয়া
সকি বশ্ক্ষােতী তামদর বনধতাবরত লির হ্িার পে বদময় স্কুি বিবল্ডং লেমক লির হ্মি। পবরিারগুবি তামদর সন্তানমদর সামে বনমির উবেবেত জায়গায়
বমবিত হ্মি:
 2 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি স্কুি-িােণ বদময়।
 3 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি িামস্কিিি লকািত বদময়।
 4 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি Dahill Road-এ লির হ্িার পে বদময়।
 5 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি McDonald Avenue-এ লির হ্িার পে বদময়।
িৃ বষ্ট এিং িরমফ্র বদমন
বদ হ্ািকা িৃ বষ্ট (বড্রজবিং) অেিা হ্ািকা িরফ্ (ফ্লাবরস)পমে, বশ্ক্ষােতী বনয়বমত িু বির িবিয়া অনু সরণ করমি। েুি লিবশ্ িৃ বষ্ট অেিা িরফ্ পেমি,
বনমির িবিয়া কা তকর হ্মি:
 2 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি অবর্মিাবরয়াম লেমক। পবরিারিগত বপিমনর লকািতইয়ামর্তর দরজা বদময় িমিশ্ করমি।
 3 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর িু বি হ্মি কযামফ্মিবরয়া লেমক। পবরিারগুবি লকািতইয়ামর্তর দরজা বদময় িমিশ্ করমি া সরাসবর কযামফ্মিবরয়ায় বনময়
ায়।
 4 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর বনয়বমত িু বি হ্মি Dahill Road-এ লির হ্িার পে বদময়।
 5 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর বনয়বমত িু বি হ্মি McDonald Avenue-এ লির হ্িার পে বদময়।
অনু গ্রহ্ কমর আপনার সন্তানমক তার ক্লামসর িাইন লেমক লিমন আনমিন না। বনরাপত্তার কারমণ, িমতযক বশ্ক্ষােতীমক তার বশ্ক্ষক আনু ষ্ঠাবনকভামি
বিদায় জানামনা প তন্ত, আপনার সন্তান তার ক্লামসর সামে োকুক লসবিষ্য়বি গুরুত্বপূ ণ।ত
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ব্লু কার্ত ও পারপি বরবিজ ফ্রম
আমামদর সকি বশ্ক্ষােতীর সু রক্ষা এিং বনরাপত্তা বনবিতকরমণ, ব্লু কার্ত এিং পারপি বরবিজ ফ্রম সম্পূ ণতভামি পূ রণ করার বিষ্য়বি জরুবর। বদ লকান
পবরিততন োমক, লমইন অবফ্মসর এইসি র্কুযমমন্ট হ্ািনাগাদকরণ আিবশ্যক। এইসি ফ্রমমর বকিু তেয হ্মিা নতুন লফ্ান নির, বঠ্কানা, এিং
িযবিমদর নাম ারা আপনার সন্তানমক স্কুি লেমক লনয়ার জনয অনু মবত িাপ্ত। অনু গ্রহ্ কমর িক্ষয করুন আমরা এমন কামরা কামি লকান বশ্ক্ষােতীমক
িােমিা না ারা এইসি র্কুযমমমন্ট তাবিকাভুি নয়।

অনু পবিবত
সফ্ি স্কুি িিমরর জনয িবতবদমনর উপবিবত জরুবর। আপনার সন্তান বদ অসু ি হ্য়, অনু গ্রহ্ কমর র্ািামরর লনাি অেিা ল বদন লস স্কুমি বফ্রমি
লসবদন তার সামে একবি বিবেত লনাি বদময় পাঠ্ামিন। আপবন বদ আমগ লেমক জামনন আপনার সন্তান স্কুমি অনু পবিত োকমি, অনু গ্রহ্ কমর লমইন
অবফ্মস অেিা আপনার সন্তামনর বশ্ক্ষকমক জাবনময় বদন। বতনবি অনু পবিবতর পর, আপনার সন্তামনর বশ্ক্ষক িাবেমত লফ্ান করমিন। বদ অনু পবিবত
অিযাহ্ত োমক, িশ্াসমনর সামে একবি বমবিংম র আময়াজন হ্মি অেিা আমামদর বর্বিট অযামিনমর্ি বিিার বশ্ক্ষােতীর িাবেমত ামিন। অনু গ্রহ্ কমর
পাবরিাবরক িু বির সূ বিসমূ হ্ স্কুি েন িি োমক তেন করার িযাপারবি বনবিত করুন ামত আপনার সন্তামনর বশ্ক্ষা বিবিত না হ্য়। লকান বশ্ক্ষােতীর
উপবিবতর হ্ার বদ 90% কম োমক, লস লিামমাশ্মনর ল াগয নাও হ্মত পামর।

লদবরমত উপবিবত
আমামদর ক্লাসরুমম বদমনর শুরুর িযাপারবি একবি গুরুত্বপূ ণত সময়। আপনার সন্তামনর স্কুমি সময়মমতা উপবিত োকা আিবশ্যক। আমামদর বদন শুরু
হ্য় 8:20 A.M-এ, সু তরাং আপনার সন্তামনর িাইন আপ জায়গায় োকমত হ্মি 8:10 এিং 8:20 A.M-িার মামঝ। বঠ্ক 8:20 A.M-িায় বশ্ক্ষােতীরা
তামদর ক্লাসরুমম ায়।
ল সি বশ্ক্ষােতী 8:20 A.M-িার পমর আমস, তারা ‘লিি পাস’ পামি। এই িযাবমমনমির্ পাসবি তারা েন বিবল্ডংম িমিশ্ কমর তেন তামদর হ্ামত
লদয়া হ্য়। ক্লাসরুম বশ্ক্ষক িবতবি লদবরমত উপবিবতর বদমনর লরকর্ত রােমিন।




10বি লরকর্তকৃত লদবরমত উপবিবতর পর: আপবন লদবরমত উপবিবতর সংেযা উবেবেত একবি বিবঠ্ পামিন।
15বি লরকর্তকৃত লদবরমত উপবিবতর পর: আপনামক অিশ্যই আপনার বশ্ক্ষক এিং িশ্াসমনর একজন সদমসযর সামে বমবিত হ্মত হ্মি।
20বি লরকর্তকৃত লদবরমত উপবিবতর পর: বর্বিট অযামিমর্ি বিিার িাবে পবরদশ্তন করমিন। এিাো বিবিপযামির সামে একবি ফ্মিা-আপ
বমবিংও হ্মি।

আমরা িু বঝ অবনয়বিত পবরবিবতমত, ল মন িামসর লদবর হ্ওয়া এিং আিহ্াওয়াজবনত অিিা, লদবরমত উপবিবতর কারণ হ্মত পামর। এইসি পবরবিবতর
জনয বশ্ক্ষােতীমদর লদবরমত উপবিবতর লরকর্ত করা হ্মি না। অনু গ্রহ্ কমর বনবিত করুন, আপনার সন্তান সময়মমতা উপবিত োমক ামত তার
িবতবদমনর বশ্ক্ষার সমিতাচ্চ সু ম াগ লস বনমত পামর।
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আপনার সন্তানমক সহ্ায়তাদামনর উপায়সমূ হ্
আপনার সন্তামনর একবি সফ্ি অযাকামর্বমক িির বনবিত করমত, আমামদর একসামে কাজ করা এিং িাবে-স্কুমির মামঝ একবি অংশ্ীদারত্ব গমে
লতািা গুরুত্বপূ ণ।ত বনমি বকিু উপায় লদয়া হ্মিা া বদময় আপবন আপনার সন্তানমক একবি দারুণ িিমরর সহ্ায়তা করমত পামরন।
 ঘুমমর সমময়র রুবিনসমূ হ্ – আপনার সন্তামনর িবতরামত 8-12 ঘণ্টা ঘুম হ্ময়মি লসবিষ্য়বি বনবিত করুন। েন লকান বশ্শু প তাপ্ত লরস্ট
পায়, লস স্কুমি ভামিা করমত সক্ষম োমক।
 লহ্ামওয়াকত – আমরা িতযাশ্া কবর বশ্ক্ষােতীরা ল ন তামদর অবধকাংশ্ লহ্ামওয়াকত বনমজই করমত সক্ষম হ্য়।

NYC স্কুিস্ অযাকাউন্ট
একবি NYC Schools অযাকাউন্ট িযিহ্ার কমর আপবন স্কুমি আপনার সন্তামনর অগ্রগবত সম্পবকতত িধান তেয আপবন লদেমত সক্ষম হ্মিন, এর মমধয
আমি দশ্বি ভাষ্ার একবিমত আপনার কমবপউিামর, লফ্ামন অেিা িযািমিমি উপবিবত, বরমপািত কার্ত লগ্রর্, সাধারণ স্কুি তেয এিং লিস্ট লস্কার (নতুন)
জানা। অযাকাউন্ট লসি-আপ করমত, https://mystudent.nyc. সাইমি ান। আপনার বদ সহ্ায়তার িময়াজন পমে, আমামদর পযামরন্ট
লকাঅবর্তমনিমরর সামে ল াগাম াগ করুন।

ফ্মিা িকাশ্
ফ্মিা িকামশ্র ফ্রম িযাকপযাক লমইমির মাধযমম স্কুমির িেম সপ্তামহ্ বিতরণ করা হ্য়। আমামদর অনু মরাধ আপবন আপনার সন্তামনর িবি বিন্ট
অেিা ইমিক্ট্রবনকভামি িকামশ্র অনু মবত িদান কমর ফ্রমবি লফ্রত বদন। অনু গ্রহ্ কমর লজমন রােুন ল , DOE-র িবিধান লমাতামিক বশ্ক্ষােতীমদর নাম
কেনই ওময়িসাইি অেিা লকান িকাশ্নায় িযিহ্ার করা হ্মি না।

লসি লফ্ান নীবত
P.S 230-এর লসি লফ্ান নীবত বনম্নরূপ:
 স্কুমি ল াকার আমগ লসি লফ্ান অিশ্যই িি এিং লসবি িযাকপযামক রােমত হ্মি।
 স্কুি বদিমস কেনই লসি লফ্ান িযিহ্ার করা নাও ল মত পামর।
 জরুবর পবরবিবতর লক্ষমে, আপবন স্কুমির অবফ্মস লফ্ান করমত পামরন এিং আমরা িাততাবি লপৌঁমি লদি। স্কুমির সমময় অনু গ্রহ্ কমর আপনার
সন্তামনর লসি লফ্ামন কি অেিা লিক্সি করমিন না।
 আপনার সন্তান বদ স্কুমির বদমন লফ্ান িযিহ্ার কমর, তার লফ্ান িামজয়াপ্ত করা হ্মি এিং বদমনর লশ্মষ্ লস লসবি অবফ্স লেমক সংগ্রহ্
করমত পারমি। বদ ঘিনাবি আিারও ঘমি, তাহ্মি স্কুি লেমক লসবি বনমত বপতামাতামক আসমত হ্মি।
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আফ্িার স্কুি লিাগ্রাম
আমরা িিরিযাপী বিবভন্ন ধরমনর বশ্ক্ষা এিং সমৃ বদ্ধর আফ্িারস্কুি কমতসূবি িদান কবর। আপনার সন্তানমক অংশ্গ্রহ্মণ আমিণ জাবনময় িাবেমত ফ্লায়ার
পাঠ্ামনা হ্মি। ল মহ্তু আসন সীবমত, অনু গ্রহ্ কমর তবেৎ জিাি বদময় লসগুবি পাবঠ্ময় লদমিন। িিরিযাপী নতুন কমতসূবি সম্পমকত জানমত, অনু গ্রহ্ কমর
www.ps230.org সাইি লদেুন।
এিাো, আমরা কমতরত পবরিারসমূ হ্ এিং বশ্ক্ষােতীমদর সম্প্রসাবরত সমময়র কভামরজ বদমত 'রাইি অযাি স্কুি'-এর সামে অংশ্ীদারত্ব কবর। আরও
তমেযর জনয, https://rightatschool.com/ps-230-brooklyn-school/ লদেুন।

পযামরন্ট-বিিার কনফ্ামরি
পযামরন্ট-বিিার কনফ্ামরিগুবি এমন এক সু ম াগ ার মাধযমম আপনার সন্তামনর অযাকামর্বমক অগ্রগবত সম্পমকত জানমত আপবন তার বশ্ক্ষমকর সামে
কো িিমত পামরন। িিমর িারবি বসবি-ওয়াইর্ পযামরন্ট-বিিার অনু ষ্ঠামনর আময়াজন করা হ্য় – লসমেিমর, নমভিমর, মামিত, এিং লম-মত।
িময়াজনমিামধ, িােবত সু ম ামগর আময়াজনও করা ল মত পামর।

বরমপািত কার্ত
K-5 লগ্রমর্র বশ্ক্ষােতীমদর জনয পবরিারগুবির কামি িবত িির দু ই অেিা বতন িার বিবেত বরমপািত কার্ত িাবেমত ায়। এই বরমপািতগুবিমত আপনার
সন্তামনর অগ্রগবতর বিিরণ োমক।
বকন্ডারগামিতন: জানু য়াবর এিং জুন
1-5 লগ্রর্: নমভির, মািত ও জুন

িমগ্রস বরমপািত
স্কুি িিরিযাপী, আপনার সন্তানমক সকি অযাকামর্বমক বিষ্ময় তার বশ্ক্ষক মূ িযায়ন কমরন। আপবন এই তেয কময়কবি প তাময় পামিন।
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অসু িতা
আপনার সন্তান বদ অসু ি োমক, অনু গ্রহ্ কমর তামক স্কুমি পাঠ্ামিন না। তামক স্কুমি পাঠ্ামনার আমগ ওষ্ু ধ িাো লস 24 ঘণ্টা জ্বর-মুি আমি বকনা
তার জনয অমপক্ষা করমত আমরা আপনামক অনু মরাধ জানাই। স্কুমি লফ্রার আমগ আপনার সন্তান সু ি-সিি আমি লসবিয়বি বনবিত করুন। লস বদ
লকান সংিামক লরামগ অসু ি হ্য়, ল মন জি িসন্ত অেিা লিপ লরাি, স্কুমি অিশ্যই জানামত হ্মি। ল সি বশ্ক্ষােতী স্কুমি অসু ি হ্য়, তামদরমক নাসত
লদেমিন অেিা িাবেমত পাবঠ্ময় লদয়া হ্মি।

ওষ্ু ধ
বশ্ক্ষােতীরা লকান ওষ্ু ধ স্কুমি আনমত পারমি না। আপনার সন্তামনর বদ ওষ্ু মধর িময়াজন োমক, আপনামক সরাসবর স্কুি নামসতর সামে কো িিমত
হ্মি। স্কুি নাসত অিশ্যই সকি ওষ্ু ধ পবরিািনা করমিন, এর অন্তভুতি ওভার দযা কাউন্টার ওষ্ু ধসমূ হ্, এিং বর্পািতমমন্ট অভ এর্ুমকশ্ন কতৃক
ত
অনু মমাবদত শুধু লকান লমবর্মকি অমোরাইমজশ্ন ফ্রম; তার মমধয আমি ইনমহ্িার। আমামদর স্কুি নামসতর কামি অেিা বর্পািতমমন্ট অভ এর্ুমকশ্মনর
ওময়িসাইি www.schools.nyc.gov-এ লমবর্মকি অমোরাইমজশ্ন ফ্রম পাওয়া ামি।

অযািাবজত
আপনার সন্তামনর বদ লকান বকিু মত অযািাবজত োমক স্কুমি জানামনা অতযন্ত গুরুত্বপূ ণ।ত আপনামক অিশ্যই স্কুি নাসত, ক্লাসরুম বিিার এিং লমইন
অবফ্মস কো িিমত হ্মি। আপনার সন্তামনর বদ লকান অযািাবজত োমক ার জনয ওষ্ু ধ আিবশ্যক, ল মন লিনাবড্রি অেিা একবি এবপ-মপন, আপনামক
অিশ্যই ওইসি ওষ্ু ধ সরিরাহ্ করমত হ্মি ামত জরুবর পবরবিবতমত নাসত লসগুবি তামক বদমত পামরন।

উকুন
উকুন মুি পবরমিশ্ রক্ষার জনয লকান বশ্ক্ষােতীমক বদ জীিন্ত উকুনসহ্ পাওয়া ায়, তামক িাবেমত পাবঠ্ময় লদয়া হ্মি এিং আপনামক অিশ্যই তার
বিবকৎসার িযিিা করমত হ্মি। স্কুমি লফ্রার আমগ বশ্ক্ষােতীরা উকুন মুি লহ্াক লসবিষ্য়বি বনবিত করা বর্পািতমমন্ট অভ এর্ুমকশ্মনর জনয
িাধযতামূ িক। বফ্মর আসার পর, আপনার সন্তানমক পযামরন্ট লকাঅবর্তমনির পুনরায় ািাই করমিন তামক স্কুমি লফ্রত লনয়া ামি বকনা।
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ল াগাম াগ
বশ্ক্ষােতীমদর সাফ্িয বনবিতকরমণ িাবে-স্কুমির ল াগাম াগ একবি গুরুত্বপূ ণত উপকরণ। আমরা ল াগাম াগ করমিা বনম্নবিবেত উপায়সমূ মহ্:
 ব্লু লহ্ামওয়াকত লফ্াল্ডার: লসমেিমর িমতযক বশ্ক্ষােতী একবি ব্লু লফ্াল্ডার পামি। অনু গ্রহ্ কমর িবতবদন আপনার সন্তামনর লফ্াল্ডার লিক করুন
এিং সকি ফ্রম এিং লনাবিস দ্রুত লফ্রত পাঠ্ান।
 মাবসক পাবরিাবরক বিবঠ্ এিং কযামিন্ডার: পাবরিাবরক বিবঠ্ এিং কযামিন্ডার আপনামক আগামীর অনু ষ্ঠান সম্পমকত সজ্ঞাত রােমি। এিাো,
আপনার সন্তামনর বশ্ক্ষক িাবেমত একবি বনউজমিিার পাঠ্ামিন ল োমন আপনার সন্তান ওই মামস কী বশ্েমি তার িযােযা োকমি।
 ইমমইি: আমামদর পযামরন্ট লকাঅবর্তমনিমরর কাি লেমক ইমমইমির মাধযমম িবত সপ্তামহ্ স্মারক এিং হ্ািনাগাদ তেয োমক। আপবন বদ
বপএস 230-এর বিতরমণর তাবিকায় ু ি হ্মত আগ্রহ্ী হ্ন, আপনার সন্তামনর নাম এিং লগ্রর্সহ্ অনু গ্রহ্ কমর
jreinier@schools.nyc.gov বঠ্কানায় একবি ইমমইি করুন।
 স্কুি ওময়িসাইি: গুরুত্বপূ ণত তেযসহ্ স্কুি ওময়িসাইি বনয়বমত হ্ািনাগাদ করা হ্য়। হ্ািনাগাদকৃত তেয, স্মারক, এিং বরমসামসতর জনয অনু গ্রহ্
কমর www.ps230.org সাইি লদেুন।
 স্কুি মযামসঞ্জার: 4:00 P.M. এিং 8:00 P.M-িার মামঝ পবরিারগুবির কামি মামঝ মামঝ লফ্ামন মযামসজ পাঠ্ামনা হ্মি। এই পবরমষ্িাদামন
লরবজমিশ্মনর সময় ল লফ্ান নির লদয়া হ্ময়বিি লসবি িযিহ্ার করা হ্মি। আপনার লফ্ান নির বদ পবরিবততত হ্ময় োমক, অনু গ্রহ্ কমর
আপার স্কুমির লমইন অবফ্মস বমজ মযাবরয়ান লহ্গাবিতর কামি হ্ািনাগাদ কমর বনন।
বনম্নবিবেত উপাময় পবরিারগুবি স্কুমির সামে ল াগাম াগ করমত পামর:
 আপবন ইমমইি করমত পামরন: সকি বশ্ক্ষমকর ইমমইি www.ps230.org বঠ্কানায় পাওয়া ামি। বশ্ক্ষকগণ 24-48 ঘণ্টার মমধয জিাি
লদমিন।
 আপবন অযাপময়ন্টমমন্টও করমত পামরন। িবত মেিিামর 2:40 P.M.—3:55 P.M-িায় পযামরন্ট এনমগজমমন্ট সমময় অেিা দু পমক্ষর অনয
লকান সম্মত সমময় বশ্ক্ষকমদরমক পাওয়া ামি।
 আপবন ব্লু লহ্ামও াকত লফ্াল্ডামর একবি লনািও পাঠ্ামত পামরন।
 আপবন লমইন অবফ্মস লফ্ান কমর মযামসজও রােমত পামরন।
অনু গ্রহ্ কমর লজমন রােুন ল , বশ্ক্ষাদানকামি, স্কুমি আগমন অেিা িু বির সমময় বশ্ক্ষকগণ লফ্ান বরবসভ করমত, ইমমইমির উত্তর বদমত, অেিা
পবরিামরর সামে বমবিত হ্মত পামরন না।

পাঠ্িম
আমরা িবতবদন আমামদর বশ্ক্ষােতীমদরমক একবি সমৃ দ্ধ বশ্ক্ষণ অবভজ্ঞতা িদান কবর। আমামদর বশ্ক্ষােতীরা বরবর্ং, রাইবিং, গবণত, সমাজ পাঠ্, এিং
বিজ্ঞান বিষ্ময় বশ্ক্ষা িাভ কমর। সকি বশ্ক্ষােতী অযাকামর্বমক সাফ্িয অজতন করমত সক্ষম লহ্াক লসবিষ্য়বি বনবিত করমত, কমন লকার িাবনতং মামনর
সামে সমবিতভামি, আমামদর বশ্ক্ষকগণ বিবভন্ন পাঠ্যিমমর বরমসাসত, ল মন বিিাসত কমিজ বরবর্ং অযান্ড রাইবিং লিামজট (বিিামরবস) এিং
ইনমভবস্টমগশ্ন 3 (মযাে) িযিহ্ার কমরন। অবধক তেয, সহ্ায়ক বিংক, এিং বিবভন্ন বরমসামসতর জনয অনু গ্রহ্ কমর আমামদর স্কুি ওময়িসাইি
www.ps230.org লদেুন।
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বফ্ল্ড বিপ
িির জুমে বশ্ক্ষকগণ বফ্ল্ড বিমপর কমতসূবি ততবর করমিন। এগুমিার বকিু বিপ হ্মত পামর আমশ্পামশ্র এিাকায় লহ্ুঁমি লহ্ুঁমি, অনযগুমিামত গণপবরিহ্ন
িযিহ্ার করা হ্মত পামর। বশ্ক্ষকগণ সূ বিভুি বিমপর তাবরমের আমগ অনু মবতপে িাবেমত পাঠ্ামিন। বনধতাবরত তাবরমের মমধয আপনার সই করা
অনু মবতপে সন্তামনর বশ্ক্ষমকর কামি জমা লদওয়া েুি জরুবর। বদ বশ্ক্ষক স্বাক্ষরকৃত অনু মবতর বিপ না পান, আপনার সন্তান তার ক্লামসর সামে
সফ্মর ল মত পারমি না এিং তামক অনয একবি ক্লাসরুমম োকমত হ্মি।

িাঞ্চ এিং অিসর
বশ্ক্ষােতীমদর জনয িবতবদন 50-বমবনমির িাঞ্চ বপবরয়র্ রময়মি, ার অন্তভুতি 25 বমবনমির অিসর। লিায়ার স্কুমি, বশ্ক্ষােতীরা বভতমর লেমি। আপার
স্কুমি, বশ্ক্ষােতীরা িাইমর লেিমত ায় (আিহ্াওয়া ভামিা োকমি) আিহ্াওয়া অনু ায়ী বশ্ক্ষােতীরা ো েভামি লপাশ্াক পরুক এবিষ্য়বি গুরুত্বপূ ণ।ত

স্ন্যাক
মধয-সকাি অেিা মধয-বিমকমির স্ন্যাক আপনার লগ্রর্ স্তমরর জনয িাসবেক হ্মি, ক্লাসরুম বশ্ক্ষকগণ িাবেমত বিবঠ্ পাঠ্ামি। পরামশ্তকৃত পুবষ্টকর
স্ন্যাকস্ হ্মিা: ফ্িমূ ি, ল মন আমপমির িুকমরা এিং আেু র, সিবজ, ল মন লসিাবর এিং গাজর, িযাকারস্ অেিা লিৎমজি।

জন্মবদন উদ াপন
ক্লাসরুম বশ্ক্ষকগণ জন্মবদন উদ াপন নীবত সম্পমকত আপনামক অিবহ্ত করমিন। এবি লগ্রর্ অনু ায়ী বভন্ন হ্য়। বশ্ক্ষক ামত পবরকল্পনা গ্রহ্মণর সু ম াগ
পান লসজমনয সিসময় কমপমক্ষ এক সপ্তাহ্ আমগ আময়াজন করমত হ্মি। কাপমকক অেিা পৃ েক পৃ েকভামি-মমাোমনা আইমিমগুবিমক অগ্রাবধকার
লদয়া হ্য়। আপবন বদ পানীয় পাঠ্ামত িান, লিাি পাবনর লিাতি অেিা জুমসর িক্স পাঠ্ামি ভামিা হ্য়। িময়াজন মমতা নযাপবকন এিং লিিও লদয়া
ল মত পামর।

T&I-29858 PS 230 Handbook 2019-2020 (Bengali/Bangla)

