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September 2019 

 

Dear Parent/Guardian, 

 

 At P.S. 89Q, it is our mission to have all members of the learning community actively involved in the 

educational process.  Therefore, it is important for each member to understand the significance of his or her role.  

Attached, you will find two copies of our Student-Parent-School Compact.  This document, that highlights the 

importance of the home-school connection, was created by the Parent Advisory Council (PAC) of PS 89Q, which 

includes parents, and staff members. 

 

 Your child has read, reviewed and signed this document with his/her teachers.  Please read it carefully, and 

discuss it with your child.   

 Keep one copy of the compact for your reference and sign the other copy next to your child’s signature, 

as a sign of your support.   

 When completed, we ask that you return the signed copy to your child’s teacher. 

 

 It is important for all of us to work together as a community, to ensure the successful education of our 

children.  Thank you for your cooperation. 

 

Sincerely, 

PS 89Q School Leadership Team 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সেপ্টেম্বর 2019 

প্রিয় প্যােরন্ট/অপ্রিপ্রাাাবক, 

P.S. 89Q -এ, প্রিক্ষা িবষয়ক কর্মকাপ্টে লািরপ্রর্িং কির্মিরপ্রির সাকল েম্বম ারপ্টের সাপ্রিপ্রয়ােব জপ্র্র়ি ত রাখাপ্রাাাই আর্াাপ্টের র্প্টেপ্রায।. আর সেজয প্রােতযক সাপ্টাপ্টাযেক িরজ িরজ 

প্রাা িকম ার তাৎিরর্ সাম্বপ্টে ওয়ািকবহাল থাকা গুরুত্বপ্া র্ম। সাপ্রাািংলগ্ন ার িথগুিলেত আ্ির আর্াাপ্টের সু্টপ্টেন্ট-প্যােরন্ট-সু্কল কম্প্যাক্ট-এর সাাুপ্রি কের কিপ্ প্াােব্। প্যােরন্ট 

এপ্রবিং স্টাফ েম্বম ারপ্টের র্প্টেখ সাহ এই ার িথ PS 89Q -এর প্যােরন্ট অযাপ্টাপ্রাাাইজির কার্প্রিল (PAC) -এর দ্বারা প্রাস্তুত করা হেয়প্টে এপ্রবিং এেত সু্কল ও বাপ্র্র়ি র েম যযকার 

সাম্প্প্েকর্র গুরুত্ব কপ্রতা তা বলা হেয়প্টে। 
আপ্ার াার সান্ার ও তার প্রিক্ষক এই ার িথপ্রি প্র্ে়ি প্টের , র্াাচাই কেরপ্টের  এপ্রবিং এেত স্বাক্ষর কেরপ্টের । অরাুগ্রহ কের এপ্রি র্ত্ম  সাহকাের প়্ি রপ্রাাুার , এপ্রবিং আপ্ার াার সান্া্র সাাােথ 

আেলাচ্াা করুর। 
 কম্প্যাক্টপ্রির এক কিপ্ আপ্ার াার তথপ্টয ত্র িপ্টহােব িরেজর কাপ্টে েরেখ িরার  এপ্রবিং অয কিপ্র্িেত আপ্ার াার সান্া্র স্বাক্ষেরর প্াাপ্রে আপ্ার াার সাম্মিত জারাােত িরেজ 

স্বাক্ষর করুর। 
 সাবিপ্টেু সাম্প্প্ন হেয় র্াাবার ি, আপ্ার াার স্বাক্ষর করা কিপ্র্ি আপ্ার াার সান্া্র প্রিক্ষকেক িফিরেয় সির। 

আর্াাপ্টের সান্ারপ্টের জয একপ্রি সাফল প্রিক্ষা বযবস্থা িরপ্রিত করেত আর্াাপ্টের সাকেলর জয একপ্রি কির্মিরপ্রি িপ্টহােব এক হেয় কাজ করা গুরুত্বপ্া র্ম। আপ্ার াার সাহের্াাগীতার 

জয যযবাপ্টা। 
িব্াীত, 

PS 89Q সু্কল িপ্টলারপ্রিপ্ প্রাাীর্ 

P. S. 89Q 


