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  “Where Believing is Achieving”  
 

 
সহ্কােী অধ্যক্ষগণ                                                                                                                                                 
আইবলে লবংক্স (Eileen Banks) 
এবিবল ক্রাফ্ট (Emily Kraft) 
বিো লরেড (Zina Lloyd) 
ব্র্যান্ডে লিোে (Brandon Mayer) 
প্াবরলা লশবলরো (Pablo Schelino) 
টবি টাকাে (Tammy Tucker)                   
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লসরেম্বে 2019 
 
বপ্রে প্যারেন্টস/অবভভাবকগণ এবং বশক্ষার্িীবৃন্দ, 
 
স্বাগিি! আবি এই কবিউবেবটে একিে বহ্সারব সম্মাবেি লবাধ্ কেবছ! আবি দৃঢ়ভারব ববশ্বাস কবে লর্ আিো সকরল একবট ক্রিাগি 
বশক্ষা সম্বন্ধীে র্াত্রাে অংশীদাে এবং আিারদেরক অবশযই অযাকারডবিক ও িীবে লর্রক বশক্ষা গ্রহ্রণে িেয বেরিরদেরক উনু্মক্ত 
োখরি হ্রব, র্া বকো আিো প্ররিযরক প্রবিবেেি অিিে কেবছ। এছাড়াও আবি একিে বশক্ষাববদ বহ্সারব প্ররিযক বযবক্তরক িারদে 
বেি বেি দক্ষিাে বেবেরখ চূড়ান্ত অবস্থারে লপ্ৌঁছারি সাহ্ার্য কোে িেয আিাে উরেরশযে প্রবি দৃঢ়িাে সরে প্রবিশ্রুবিবদ্ধ। 
 
আিো প্ররিযরকে প্রবি সম্মাে প্রদশিেরক বেবিি কেরি এবং বশক্ষার্িীগণ র্ারি প্রাসবেক, আকষিক বশক্ষণ অবভজ্ঞিাে িধ্য বদরে 
জ্ঞােগভি বশক্ষাে গভীরে লপ্ৌঁছারি প্ারে লসিেয আিো প্রবিশ্রুবিবদ্ধ। আিরদে বববশষ্ট বশক্ষক, প্যাোরপ্রারেশোলস, এবং অবেরসে 
কিিীবৃন্দ আিারদে বশক্ষার্িী, প্বেবাে এবং সু্করলে কারি বেরিে লসোবট প্রদাে কেরি প্রবিবদে প্রস্তুি হ্রে আরসে। 
  
আিো িাবে লর্ বশক্ষার্িীরদেরক একবট র্ত্নবাে প্বেরবরশ বচত্তাকষিক উপ্ারে উন্নিিারেে বশক্ষা প্রদাে কেরি হ্রল একবট বটি বহ্সারব 
কাি কো প্ররোিে, এবং আিারদে দ্বাো প্বেরষবা প্রদােকােী বশশুরদে প্যারেন্টগণ এিটাই সহ্ােক আে িবড়ি লর্ আিো িারদে 
কারছ কৃিজ্ঞ। অংশীদাে বহ্সারব, অেুগ্রহ্ করে িরে োখরবে লর্ আপ্বে আিারদে কবিউবেবটে অপ্বেহ্ার্ি অে। 
  
শুরভচ্ছারন্ত, 
ললৌো লা সালা (Laura La Sala) 
অধ্যক্ষ 
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ব্র্যান্ডে লিোে (Brandon Mayer) 
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718.672.3066 (েযাক্স) 
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লসরেম্বে 2019 
 
বপ্রে প্যারেন্টস ও অবভভাবকগণ 
 
PS 89Q - The Elmhurst School -এ স্বাগিি।  এই হ্যান্ডবুকবট আিারদে সু্করলে বুবেোবদ আইেকােুে সম্বরন্ধ আপ্োরক অবগি 
কেরি প্রস্তুি কো হ্রেরছ।  অেুগ্রহ্ করে এই হ্যান্ডবুকবট আপ্োে সন্তারেে সারর্ বরস প্ড়ুে।  বশক্ষার্িীরদেরক অযাকারডবিক ও 
সািাবিকভারব জ্ঞাে অিিে কেরি হ্রল সু্করল একবট কাঠারিাে প্ররোিে।  সু্করলে প্বেরষবা ও েীবিগুবলে সম্বরন্ধ আপ্োে লকারো প্রশ্ন 
র্াকরল অেুগ্রহ্ করে িুক্ত িরে সু্করল কল করে লকারো স্টাে লিম্বারেে সরে কর্া বলুে।   
 
শুরভচ্ছারন্ত, 
 
িারেো লসারটা (Mayra Soto) 
প্যারেন্ট লকাঅবডিরেটে 
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2019-2020 সু্কল সারপ্াটি বটি 

প্রশাসবেক স্টাে 

অধ্যক্ষ 
ললৌো লা সালা (Laura La Sala) 
LLaSala2@schools.nyc.gov 

সহ্কােী অধ্যক্ষগণ 

আইবলে লবংক্স (Eileen Banks) 
EBanks@schools.nyc.gov   
বকন্ডােগারটিে এবং ববরশষ বশক্ষা 

এবিবল ক্রাফ্ট (Emily Kraft)  
EKraft@schools.nyc.gov 
5 িিরগ্রড , িযার্ এবং AIS 

আলরোেবিো আলাইরিা-লরেড  
(Alfonzina Alaimo-Lloyd) AAlaimo@schools.nyc.gov 

বদ্বিীে লগ্রড এবং ববজ্ঞাে 

ব্র্যান্ডে লিোে (Brandon Mayer) 
BMayer2@schools.nyc.gov 

4 িিরগ্রড লগ্রড, Phys. Ed., ENL, সািাবিক বশক্ষা এবং সুেক্ষা 

প্াবরলা লশবলরো (Pablo Schelino) 
PSchelino2@schools.nyc.gov 
িৃিীে  লগ্রড, দ্বদ্বি ভাষা এবং প্ররু্বক্ত 

টবি টাকাে (Tammy Tucker) 
TTucker4@schools.nyc.gov 

প্রর্ি  লগ্রড এবং আটিস 

প্যারেন্ট সারপ্াটি প্যারেন্ট লকাঅবডিরেটে 
িারেো লসারটা (Mayra Soto) 
MSoto22@schools.nyc.gov  

গাইরডন্স 

কাউরন্সলে K – 1 - 2 
সুসাে লযাং (Susan Lang) 

SLang32@schools.nyc.gov  

কাউরন্সলে 3 – 4 - 5 
বক্রস্টাবল ভাস্করেস (Cristaly Vascones)  

CVascones@schools.nyc.gov   

সারপ্াটি স্টাে 

অধ্যরক্ষে লসরক্রটাবে লোসিাবে লডরিােরি (Rosemarie Demonte) 
RDemonte@schools.nyc.gov  

বপ্উবপ্ল অযাকাউবন্টং লসরক্রটাবে 
লিরেট লুবারিিা (Janet Luberto) 
JLuberto@schools.nyc.gov  

লপ্রোল লসরক্রটাবে 
লিবেেে ওরেেরিল (Maryann Wenzel) 

MWenzel@schools.nyc.gov 

সু্কল-লবসড সারপ্াটি বটি (SBST) 

সিাি লসবী লশেে লিবডো (Sharon Medina)  

সাইরকালবিস্ট িুবলিা চারভি (Zulima Chavez)  

IEP বটচাে আরেো লডারেিুস (Andrea Doremus) 

প্াবেবাবেক কিিী এরেবলকা গোরলি (Angelica Gonzalez) 

 
 
 
 

mailto:LLaSala2@schools.nyc.gov
mailto:EBanks@schools.nyc.gov
mailto:EKraft@schools.nyc.gov
mailto:AAlaimo@schools.nyc.gov
mailto:AAlaimo@schools.nyc.gov
mailto:BMayer2@schools.nyc.gov
mailto:PSchelino2@schools.nyc.gov
mailto:TTucker4@schools.nyc.gov
mailto:MSoto22@schools.nyc.gov
mailto:SLang32@schools.nyc.gov
mailto:CVascones@schools.nyc.gov
mailto:RDemonte@schools.nyc.gov
mailto:JLuberto@schools.nyc.gov
mailto:MWenzel@schools.nyc.gov
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প্যারেন্ট বটচাে এরসাবসরেশে অভ P.S. 89Q 

2019 – 2020 কার্িবেবিাহ্ী লবাডি  
85-28 Britton Avenue 
Elmhurst, NY 11373 

PTA ইরিল: PTA@PS89Q.org  

 
লপ্রবসরডরন্টে োি:  
ইরিল: 
 

আইবেে গযাবলরন্ডা (Irene Galindo) 
PTAPresident@ps89q.org  

Rec. লসরক্রটাবেে োি:  
ইরিল: 
 

অযাোবি এ বােিাল (Aracely A. Bernal) 
PTASecretary@ps89q.org  

লকাষাধ্যরক্ষে োি:  
ইরিল: 
 

িাবেো কাবম্বরকাস (Tania Cumbicos) 
PTATresurer@ps89q.org  

 
 

প্যারেন্ট বটচাে অযারসাবসরেশে সম্বরন্ধ িােরি, 
বেম্নবলবখি বলংকবটরি র্াে: 

https://nycdoe.sharepoint.com/sites/facesupports/shared%20documents/forms/allitems.aspx?slrid=3d657b9e
-10df-6000-367f-

c9589e254b8b&folderctid=0x0120009b53362db2633440a004ede1ed1205d1&id=%2fsites%2ffacesupports%2fshare
d%20documents%2fpa-pta%2fresources%20%28additional%29%2fbrochure 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PTA@PS89Q.org
mailto:PTAPresident@ps89q.org
mailto:PTASecretary@ps89q.org
mailto:PTAtresurer@ps89q.org
https://nycdoe.sharepoint.com/sites/FACESupports/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?slrid=3d657b9e-10df-6000-367f-c9589e254b8b&FolderCTID=0x0120009B53362DB2633440A004EDE1ED1205D1&id=%2Fsites%2FFACESupports%2FShared%20Documents%2FPA-PTA%2FResources%20%28Additional%29%2FBrochure
https://nycdoe.sharepoint.com/sites/FACESupports/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?slrid=3d657b9e-10df-6000-367f-c9589e254b8b&FolderCTID=0x0120009B53362DB2633440A004EDE1ED1205D1&id=%2Fsites%2FFACESupports%2FShared%20Documents%2FPA-PTA%2FResources%20%28Additional%29%2FBrochure
https://nycdoe.sharepoint.com/sites/FACESupports/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?slrid=3d657b9e-10df-6000-367f-c9589e254b8b&FolderCTID=0x0120009B53362DB2633440A004EDE1ED1205D1&id=%2Fsites%2FFACESupports%2FShared%20Documents%2FPA-PTA%2FResources%20%28Additional%29%2FBrochure
https://nycdoe.sharepoint.com/sites/FACESupports/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?slrid=3d657b9e-10df-6000-367f-c9589e254b8b&FolderCTID=0x0120009B53362DB2633440A004EDE1ED1205D1&id=%2Fsites%2FFACESupports%2FShared%20Documents%2FPA-PTA%2FResources%20%28Additional%29%2FBrochure
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2019-2020 সু্কল বরষিে আগিে/ছুবটে সিে 

প্রবিবদে আপ্োে সন্তােরক সবঠক সিরে সু্করল প্াঠারো গুরুত্বপূ্ণি।  িাত্রাবিবেক্ত ববলম্ব এবং অেুপ্বস্থবি আপ্োে সন্তারেে সু্কলওোরকি প্রভাব লেলরি প্ারে এবং, এে 
েলশ্রুবিরি, গুরুত্বপূ্ণি প্েীক্ষাগুবল এবং িাে প্েবিিী লগ্রড-এ উবন্নি হ্ওোরকও প্রভাববি কেরব।   

লগ্রড ললরভল আগিরেে সিে/স্থাে ছুবটে সিে/স্থাে বশশুরদে অবভভাদরেে িেয 
বেরু্ক্ত টাইি স্টাে* 

চিুর্ি  এবং প্ঞ্চি  

(লাল ও হ্লুদ টযাগ) 

 
 
 

7:30am -এ বব্র্ট্টে এন্ট্রারন্স 
 

1:50pm -এ বব্র্ট্টে এবভবেউরি  
 
 

7:20am -এ বব্র্ট্টে এন্ট্রারন্স  
 
 
 

িৃিীে  

(েীল টযাগ) 
7:40am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 
 

 

2:00pm -এ বব্র্ট্টে এবভবেউরি 
 
 
 

7:30am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 
 

বদ্বিীে  

(েীল টযাগ) 
7:40am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 
 

 

2:00pm -এ গরলে স্ট্রীরট 
 
 
 
 

7:30am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 

প্রর্ি 
(কিলা টযাগ) 

7:50am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 
 

 

2:10pm -এ গরলে স্ট্রীরট 
 
 
 

7:30am -এ হ্াম্পটে ইোরডি 

 বকন্ডােগারটিে  
(কিলা টযাগ) 

7:50am -এ বব্র্ট্টে এন্ট্রারন্স 
 
 
 
 

 

2:10pm -এ/ হ্াম্পটে ইোরডি 
 
 
 
 

7:30am -এ বব্র্ট্টে এন্ট্রারন্স 

*িত্ত্বাবধ্াে কোে িেয স্টাে বেরু্ক্ত ো হ্ওো প্র্িন্ত বশক্ষার্িীরদে ছাড়া হ্রব ো। 

অযারটরন্ডন্স প্বলবস 

বশক্ষার্িীরদেরক সু্করলে প্রবিবদরেে লসশরেে অন্তগিি ক্লারস উপ্বস্থি র্াকরি হ্রব।  লকবলিাত্র বেম্নবলবখি কােরণ অেুপ্বস্থি হ্রি প্ারে: বশক্ষার্িীে শাবেেীক অসুস্থিা, বেকট আত্মীেে িৃিুয, আদালরি 
উপ্বস্থি হ্রি এবং ধ্াবিিক অেুষ্ঠারে লর্াগ লদওোে িেয।  এছাড়া অেয লকারো কােরণ অেুপ্বস্থবি িাপ্ কো হ্রব ো।  প্বেবারেে সারর্ ঘুেরি র্াওোে প্বেকল্পো র্াকরল িা সু্কল ছুবটে বদেগুবলরি লসরে 

বেরি হ্রব। 
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2019-2020 সু্কল কযারলন্ডাে  
(বশক্ষার্িীরদে িেয সু্করলে ছুবটেবদেগুবল) 

 

 
লসরেম্বে 5  
 

 সিস্ত বশক্ষার্িীরদে িেয সু্করলে প্রর্ি বদে 

লসরেম্বে 30 – অরটাবে 1  লোশ হ্াশোহ্ 

অরটাবে 9  ইওি বকপু্ে 

অরটাবে 14  কলম্বাস লড অবসােভড 

েরভম্বে 5  ইরলকশে লড – বশক্ষার্িীরদে িেয ছুবটে বদে 

েরভম্বে 11  লভরটোন্স লড অবসােভড 

েরভম্বে 28 -  29  র্যাংক্সবগবভং বেরসস 

বডরসম্বে 24 -িােুোবে 1  উইন্টাে বেরসস 

িােুোবে 20  ডাাঃ িাবটিে লুর্াে বকং, িুবেেে লড 

লেব্রুোবে 17-21  বিডউইন্টাে বেরসস 

এবপ্রল 9 - 17  বরং বেরসস 

লি 25  লিরিাবেোল লড অবসােভড 

িুে 4  অযাবেভাসিাবে/চযারন্সলেস কেোরেন্স লড 

িুে 9  িুে ক্লাবেকযাল লড 

িুে 26  সিস্ত বশক্ষার্িীরদে িেয িাড়ািাবড় ছুবটে লশষ বদে 
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বেোপ্ত্তা 
প্যারেন্ট ও বভবসটােরদে সু্করল প্ররবরশে বেেি: আিারদে বশক্ষার্িীরদে বেোপ্ত্তা সুবেবিি কেরি, প্ররিযক বভবসটােরক P.S.  89Q -এ প্ররবশ ও 
প্রস্থাে কোে িেয আববশযকভারব লকবলিাত্র বব্র্ট্টে এবভবেউে িূল প্ররবশদ্বােরকই লবরছ বেরি হ্রব, এবং বেোপ্ত্তা কিিীে সািরে স্বাক্ষে কেরি হ্রব।  
লর্রকারো প্যারেন্ট ও বভবসটােরক সু্করল প্ররবরশে িেয অেুিবি লপ্রি লগরল বেোপ্ত্তা অবেসােরক আববশযকভারব দ্ববধ্ েরটা আইরডবন্টবেরকশে (ID) 
লদখারি হ্রব।  িুখয অবেরসে কারিে বেেবিি সিে হ্ল 8:15 am – 1:30 pm। 
সোসবে িুখয অবেরস বেরপ্াটি করুে: অেুরিাদে ছাড়া প্যারেন্ট ও বভবসটােরদে সু্কল বববডংরেে িুখয অবেস ছাড়া অেয লকার্াও র্াওোে অেুিবি লেই।  
আপ্বে লকারো বশক্ষরকে সরে লদখা কেরি চাইরল সাক্ষাৎকারেে িেয অেুিবি চাইরি একবট লোট বলরখ আপ্োে সন্তারেে হ্াি বদরে প্াঠাে।  িুখয 
অবেরস লপ্ৌঁছারোে প্রে অেুগ্রহ্ করে লসই বশক্ষরকে লোটবট লদখাে।  র্বদ আপ্বে সু্করলে অেয লকারো বযবক্তে িেে লর্রক সাক্ষাৎকারেে অেুরোধ্ 
সহ্ লোট প্াে িাহ্রল অেুগ্রহ্ করে লসই লোট বা প্ত্রবট সরে আেুে। 
বপ্কআরপ্ে লক্ষরত্র বেোপ্ত্তা: েীল কারডিে সিস্ত ির্য আপ্-টু-লডট র্াকা আবশযক; এে িরধ্য আপ্োে অবিিিারে কাে কারছ আপ্োে সন্তােরক বেরে 
র্াওোে অেুিবি েরেরছ িােও উরেখ র্াকরব।  লকারো বশক্ষার্িীরক বেরে র্াওোে পূ্রবি র্র্ার্র্ ID লদখারিই হ্রব। 
বেোপ্ত্তা এবং সুেক্ষা:  PS 89Q -এ লকারো িাড়ািাবড় আগিে লপ্রাগ্রাি (আবলি অযাোইভাল লপ্রাগ্রাি) লেই।  র্ারি আপ্বে আপ্োে সন্তারেে ছুবটে 
সিেবটরক সবঠকভারব অেুসেণ কেরি প্ারেে লসিেয অেুগ্রহ্ করে র্র্ার্র্ বযবস্থা বেে। 
ওোকাসি:  র্বদ আপ্বে চাে লর্ আপ্োে সন্তাে প্ারে লহ্েঁরট ঘরে লপ্ৌঁছাক িাহ্রল আপ্োরক ক্লাসরুি বশক্ষরকে কারছ আববশযকভারব একবট লোট 
প্াঠারি হ্রব। 
বপ্কআরপ্ প্বেবিিে: র্বদ ছুবটে সিেকাে বযবস্থাপ্োে লকারো প্বেবিিে হ্ে িাহ্রল প্রবিবােই আপ্োরক আপ্োে সন্তারেে বশক্ষরকে কারছ একবট 
লোট প্াঠারি হ্রব।  র্বদ আপ্োে সন্তারেে কারছ লকারো লোট ো র্ারক িাহ্রল আিো িারক িাে বেেবিি প্রর্ই প্াঠাব।  িরুেী অবস্থাে আপ্োে 
সন্তারেে িেয বেধ্িাবেি প্ল্যারে প্বেবিিে আেরি লোে করে লচষ্টা করুে।  এবট ক্লাসরুি বশক্ষরকে িেয খুবই অসুববধ্ািেক এবং প্রােশই এবট 
সন্তারেে িরে চাপ্ সৃবষ্ট করে। 
ববলরম্ব বপ্কআপ্:  র্বদ বশশুরদেরক িারদে বেধ্িাবেি ছুবটে সিরে বপ্কআপ্ ো কো হ্ে িাহ্রল িারদেরক বববডংরেে অভযন্তরে অববস্থি লহ্াবডং রুরি 
বেরে র্াওো হ্ে।  প্যারেন্টরদেরক বববডংরে প্ররবশ কেরি এবং িারদে সন্তােরক বপ্কআপ্ কোে িেয 2:15pm প্র্িন্ত অরপ্ক্ষা কেরি হ্রব।  সিস্ত 
প্রাপ্তবেস্ক বযবক্ত র্াো বশশুরক ললইট-রুি লর্রক বপ্কআপ্ কেরি আসরবে িারদে কারছ অবশযই ID র্াকরি হ্রব এবং সাম্প্রবিক েীল কারডি িারদে 
োি র্াকরি হ্রব।   
িাড়ািাবড় বপ্কআপ্:  সু্কল লখালা র্াকাে বদেগুবলরি অেুগ্রহ্ করে সাক্ষাৎকাে এবড়রে চলুে, কােণ এে েরল বশক্ষণ প্রবক্রো বযাহ্ি হ্ে। 
 বশক্ষার্িীরদেরক িারদে লাঞ্চ বপ্বেেড চলাকালীে বপ্কআপ্ কো র্ারব ো।  লকারো বশশুরক 1:30pm -এে পূ্রবি বপ্কআপ্ কো র্ারব ো।   
লপ্াষা প্রাণী:  কুকুেরক কখেই সু্করলে অভযন্তরে বেরে আসাে অেুিবি লদওো হ্রব ো।  

আিো সকরল আিারদে সন্তােরদে বেোপ্ত্তাে ববষে বেরে বচবন্তি, এবং এরক অরেযে িেয বেোপ্দ প্বেরবশ সৃবষ্ট কেরি আপ্োরদে র্র্াসম্ভব 
সহ্রর্াগীিা ও প্ররচষ্টাে ববরশষভারব প্রশংসা কেবছ। 

ইংোবি েিুে ভাষা (ENL): সিস্ত লগ্ররডে বশক্ষার্িীো প্রবিবছে কিপ্রক্ষ দক্ষিাে একবট করে ললরভল বাড়ারব বরল আশা কো হ্রচ্ছ: বববগোে টু 
ইন্টােবিবডরেট; ইন্টােবিবডরেট টু অযাডভান্সড; অযাডভান্সড টু লপ্রাবেবশরেন্ট।  প্যারেন্টরদেরক িারদে সন্তােরদে ইংোবিে িেয লসরকন্ড লযােুরেি 
লপ্ল্ইসরিন্ট ললটাে আববশযকভারব স্বাক্ষে করে প্াঠারি হ্রব।  
ববরশষ বশক্ষা: ইবন্ডবভিুোল এডুরকশে প্ল্যােস(IEPs) -এে আওিাভুক্ত সিস্ত লগ্ররডে বশক্ষার্িীরদে কারছ িারদে IEPs -লি বলবপ্বদ্ধ লক্ষয অেুর্ােী েল 
কেরব বরল আশা কো হ্রচ্ছ।  প্যারেন্টরদে কারছ িারদে সন্তােরদে ইবন্ডবভিুোল এডুরকশে প্ল্যাে-এে একবট কবপ্ র্াকা উবচৎ। 
ক্লাসওোকি ও লহ্ািওোকি: বশক্ষার্িীরদেরক প্রবিবদে িারদে লহ্ািওোকি ও ক্লাসওোরকিে অযাসাইেরিন্টগুবল সমূ্পণি কেরি হ্রব।  এছাড়াও, 
বশক্ষার্িীরদেরক প্রবিবদে বাবড়রি বরল প্ড়ারশাো কেরি হ্রব।  বশক্ষার্িীো প্রবিবদে বাবড়রি লর্সব বই প্ড়রছ লসইসব বইরেে একবট লেকডি িারক 
বেবডং লেকডি লগ-এ বলরখ োখরি হ্রব।  প্রবি িারস বশক্ষার্িীরদেরক লগ ইসুয কো হ্ে, এবং প্যারেন্টরদে দাবেত্ব হ্ল প্রবিবদে বেবডং লেকডি লগ-এ 
স্বাক্ষে কো।  
লহ্ািওোরকিে িেয সহ্ােিা সিস্ত ভাষাে উপ্লব্ধ েরেরছ; এে িেয সু্কল লখালা েরেরছ এিে বদেগুবলরি ডাোল-আ-বটচাে-এ উপ্লব্ধ  
1-212-777-3380 -এ, লসািবাে – বৃহ্স্পবিবাে 4:00-7:00pm -এে িরধ্য কল করুে, অর্বা ইন্টােরেরট এখারে র্াে- www.homeworknyc.org 
লসািবাে – বৃহ্স্পবিবাে 4:30-6:30pm এে িরধ্য। 

 

 
 
 
 

http://www.homeworknyc.org/
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বেোপ্ত্তা 
লনা লডি/ইরিরিিবন্স লক্লাবসংস: ল ারড়া দুরর্িাগপূ্ণি আবহ্াওোে িেয সু্কল ছুবট লদওো হ্রেরছ বকো অর্বা লদবেরি খুলরব (2 ঘন্টা প্রে) বকো িা 
িােরি, সু্কল স্টাে ও প্যারেন্টরদেরক বডপ্াটিরিন্ট অভ এডুরকশরেে ওরেবসাইট (http://schools.nyc.gov) লদখরি, 311-এ কল কেরি, অর্বা 
বেম্নবলবখি লেবডও অর্বা লটবলবভশরেে লর্রকারো লস্টশে শুেরি অেুরোধ্ কো হ্রচ্ছ: লেবডও: WINS (1010 AM), WCBS (880 AM), WABC 
(770 AM), WLIB (1190 AM), WADO (1280 AM), WBLS (107.5 FM), WNYE (91.5 FM), লটবলবভশে: WCBS (চযারেল 2), WNBC 
(চযারেল 4), WNYW (েক্স চযারেল 5), WABC (চযারেল 7), ইউবেবভশে চযারেল 41, এবং "NY 1" (টাইি ওোেিাে লকবল লটবলবভশে-এে চযারেল 
1). এছাড়াও আপ্বে আেও ির্য িােরি আিারদে সু্করলে ওরেবসাইরট লর্রি প্ারেে: www.PS89Q.org  লেইসবুক: 
https://www.facebook.com/PS-89Q-The-Elmhurst-School-1431523000276954/, TWITTER: https://twitter.com/ps89q  and 
CLASS DOJO. 
 
 শৃঙ্খলা লকাডলসরেম্বরে সেবোহ্ কো হ্রেরছ।  অেুগ্রহ্ করে এবট আপ্োে সন্তােরক সারর্ বেরে প্ড়ুে লসগুবলে লিরে চলারক বেবিি করুে।  
িাোিাবে কোে অেুিবি কখেই লদওো হ্ে ো।.  লকাে বশক্ষার্িী িাোিাবে শুরু করেরছ িাে ববচাে ো করে, উভে বশক্ষার্িীরকই বেলবম্বি কো হ্রব।  
আেও িরর্যে িেয, এখারে র্াে https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/discipline-code.  
 
সবাে প্রবি সম্মাে প্রদশিে  
     আিো আশা কবে লর্ আিারদে সু্করল সকল বশক্ষার্িীে িেয বেোপ্দ ও সহ্ােক বশক্ষণ প্বেরবশ বিাে র্াকরব।  আিারদে সু্করল ধ্িকারো, 
বিেস্কাে কো, লিৌবখকভারব অপ্িাে কো, এবং শাবেবেক বের্িািরেে িেয, ববরশষ করে এইসব আচেণ র্বদ কুসংস্কাে, অসবহ্ষু্ণিা, োোববধ্ দ্ববষরিযে 
কােরণ উৎপ্ন্ন হ্ে িাহ্রল লসগুবলে লকারো িােগা লেই।  এই েীবি সু্করলে িারঠ, সু্করলে বারস, এবং সু্করলে দ্বাো প্বেচাবলি সিস্ত কার্িকলাপ্, 
লপ্রাগ্রাি, এবং অেুষ্ঠারেে লক্ষরত্র প্ররর্ািয। 
     শহ্ে িুরড় স্টযান্ডাডি অভ বডবসবপ্ল্ে এন্ড ইন্টােরভেশে লিিােস বশক্ষার্িীরদেরক ধ্িকারো লর্রক ববেি োরখ, এে িরধ্য লর্রকারো কােরণ সাইবাে 
প্বেরষবাে িাধ্যরি ধ্িকারো (রর্িে লটক্সট প্াঠারো, ইরিল কো, ইেস্টযান্ট লিরসবিং) সহ্ িাবি, বণি, িাবিগি দ্ববষিয, আবদ বাবড়, ধ্িি, বলে, 
লর্ৌেিাে প্ররভদ, বা অক্ষিিাে বেরে অপ্িাে, উপ্হ্াস কো বা ভীবি প্রদশিে অন্তভুিক্ত।   
     লর্ সিস্ত বশক্ষার্িীো িরে করে লর্ িাো অেয লকারো বশক্ষার্িীে দ্বাো ধ্িকারো বা ভীবি প্রদশিেিূলক আচেরণে বশকাে হ্রেরছে, িাো লর্ে 
অববলরম্ব লসই ঘটোে বেরপ্াটি করেে। অবভরর্াগ বলবখি অর্বা লিৌবখক উভে প্রকারেই সু্করলে লর্রকারো স্টাে লিম্বারেে কারছ িিা কো লর্রি 
প্ারে।  এছাড়াও আপ্বে আেও িরর্যে িেয DOE ওরেবসাইট https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/respect-for-
all -এ লর্রি প্ারেে। 
 
বলডাে হ্ওোে িেয 7বট অভযাস 
অভযাস 1: সিকি হ্ও (িুবি দাবেত্বপ্রাপ্ত) 
অভযাস 2: লশরষে কর্া িার্াে লেরখ শুরু কে (পূ্বিপ্বেকল্পো কে) 
অভযাস 3: প্রর্ি কািবট প্রর্রি কে (কাি লশষ কোে প্রে লখলাধু্লা কে) 
অভযাস 4: সােলযলারভে কর্া ভাব (সকরল সেল হ্রি প্ারে) 
অভযাস 5: প্রর্রি লশখ, িােপ্রে লশখাও (প্রর্রি ভাল করে শুরে বেরে িােপ্রে বল) 
অভযাস 6: এরক অপ্েরক সাহ্ার্য কে(একরত্র আরো ভাল েল প্াওো র্াে) 
অভযাস 7: সবিােীেভারব শবক্তশালী হ্ও (িে, বুবদ্ধ, শেীে, আধ্যাবত্মক ভােসািয) 
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