
P.S. 89Q – The Elmhurst School 
প্যারেন্ট ইনভলবরেন্ট প্লললি (Parent Involvement Policy) 

P.S. 89Q লেশন স্টেটরেন্ট-এ বলা হরেরে স্টে "িেস্ত স্টেম্বাে, োফ, লশক্ষার্থী এবং প্যারেন্টি লশক্ষাগত প্রলিোে িারর্ িলিেভারব জলিত।"  
প্যারেন্টরেে িলিে অংশগ্রহণ লনলিত কেরত, P.S. 89Q প্যারেন্টি, প্যারেন্ট স্টকাঅলডথরনটে, লশক্ষক এবং িহকােী অধ্যক্ষরকলনরে একলট প্যারেন্ট 

ইনভলবরেন্ট কলেলট (Parent Involvement Committee) গঠন করেরে। 
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 P.S. 89Q প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট কলেলটে লনম্নলললিত প্ররোজনীেতাগুললে বাস্তবােন কেরত িম্মত হরেরে: 
প্যারেন্টরেে িরে িহরোলগতাে েধ্য লেরে কেথিূচী, কােথিে এবং প্রলিোগুললরত প্যারেন্টরেে অংশগ্রহরণে জনয  
 প্লেকল্পনা এবং তত্বাবধ্ান কো 
প্যারেন্টরেে জনয টাইরটল I প্যারেন্ট অযাডভাইজলে (PAC), ESEA তর্যগত স্টিশন প্রোন কো 
এললরেন্টালে এন্ড স্টিরকন্ডালে এডুরকশন এক্ট (ESEA) -এে ধ্াো 1118(b) -এে প্ররোজনীেতাগুলল পূ্েণ কো এবং প্লেবারেে 
অংশগ্রহণরক আরো স্টবশী শলিশালী কোে জনয ESEA -এে 1118(d) অনুোেী সু্কল-প্যারেন্ট কম্প্যাক্ট ততলে কো  

I.  িাধ্ােণ প্রতযাশা কলিরহনলিভ এডুরকশন প্ল্যান (CEP) -এ প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট প্লললিে অন্তভুথলিে লনলিলতকেণ 
 প্যারেন্টরেে অংশগ্রহণ িম্বন্ধীে কােথিেগুলল িম্প্রকথ িেস্ত প্যারেন্টরেে অবগত কো এবং িকলরক তারেে লনজ লনজ ভাষাে সু্কল-প্যারেন্ট 

কম্প্যাক্ট এবং প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট প্লললিে কলপ্গুলল প্রোন লনলিত কো  
 প্যারেন্টো এই একই তর্য ক্লাি স্টডারজা (Class Dojo) -এে োধ্যরেও প্ারবন  
 টাইরটল I, প্াটথ A, লকভারব প্যারেন্টরেে জলিত োিাে জনয তহলবল বযে কো হরব তা লনধ্থােণ কোে স্টক্ষরে প্যারেন্টরেে অংশগ্রহরণে 

লনলিলতকেণ 
 িেস্ত কেথিূচী, কােথিে এবং প্রলিোগুললে তত্বাবধ্ারনে জনয প্যারেন্টরেে অংশগ্রহরণে িংজ্ঞারক লনরেথলশকা লহিারব বযবহাে করুন। 
 িংজ্ঞা:   

প্যারেন্টরেে জলিত র্াকাে অর্থ হল সু্করলে িরে লনেলেত, উভেুলি, এবং অর্থবহ ভারবে আোন প্রোরনে জনয প্যারেন্টরেে অংশগ্রহণ।  
প্যারেন্টো হরলন তারেে িন্তারনে লশক্ষাে অলবরেেয অে, িলিেভারব তারেে িন্তারনে লশক্ষাে িরে জলিত এবং ওনারেেরক সু্করলে 
লিদ্ধান্ত-গ্রহণ এবং উপ্রেষ্টা কলেলটরত অংশগ্রহণ কেরত উৎিালহত কো হে। 

 

  P.S. 89Q একলট টাইরটল I প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট কলেলট গঠন করেরে। প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট প্লললি ততলে কোে োলেত্ব এই 
কলেলটে উপ্ে েরেরে; আে তাই, প্যারেন্টো এই প্লললিে প্লেোজথরনে িারর্ েুি েরেরেন। 

 P.S. 89Q প্যারেন্টরেেরক িমূ্প্ণথ সু্করলে িারভথ, সু্করলে স্টনতৃরত্ব অংশগ্রহণ, প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট কলেলটরত অংশগ্রহণ এবং স্টেোরিবক 
লহিারব সু্করলে জনয কাজ কোরনাে োধ্যরে সু্করলে প্েথারলাচনা এবং উন্নলতে কারজ েুি োরিন. 

 P.S. 89Q একলট স্টকন্দ্রীে বুরললটন স্টবাডথ এবং প্াশাপ্ালশভারব একলট োলিক প্াঠযিে কযারলন্ডারেে োধ্যরে প্িা, স্টলিা, লবজ্ঞান, 
িাোজ লবজ্ঞান, এবং গলণরতে স্টক্ষরে বতথোন অধ্যেরনে ইউলনট িম্বরন্ধ প্যারেন্টরেেরক জানারব।  সু্কল অধ্যেরনে নতুন ইউলনরটে 
লবষরে প্যারেন্টরেেরক অবলহত কেরব এবং লশক্ষকগণ িাো বেে জুরি ইউলনট প্াঠযিে স্টশরষে অনুষ্ঠারন প্যারেন্টরেেরক আেন্ত্রণ 
জানারব। 
 

 P.S. 89Q িেস্ত প্যারেন্ট লবরশষ করে িীলেত উপ্াজথনকােী, লবরশষ স্টকারনা প্ররোজনীেতা েরেরে এেন, িীলেত ইংোলজ েক্ষতা 
িম্প্ন্ন, কে প্িারশানা জানা এবং িেস্ত জালতরগাষ্ঠীে প্যারেন্টরেে স্টক্ষরে এে কােথকালেতা লনধ্থােণ কেরত প্যারেন্টাল ইনভলভরেন্ট 
প্লললিে অন্তগথত সু্করলে িারভথে ফলাফল প্েথারলাচনা কেরব।  এই িারভথে ফলাফল প্যারেন্টরেে প্ররোজনীেতাগুলল পূ্েণ কেরত 
তারেে অংশগ্রহরণে কােথিে এবং স্টপ্রাগ্রাে প্লেকল্পনা কেরত বযবহাে কো হরব। 

II. বাস্তবােন  P.S. 89Q একলট টাইরটল I প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট কলেলট গঠন করেরে। প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট প্লললি ততলে কোে োলেত্ব এই 
কলেলটে উপ্ে েরেরে; আে তাই, প্যারেন্টো এই প্লললিে প্লেোজথরনে িারর্ েুি েরেরেন। 

 P.S. 89Q লনম্নলললিত কােথিেগুলল বাস্তবােরনে োধ্যরে সু্কল ও প্যারেরন্টে েরধ্য অনুপ্াত লনধ্থােণ কেরব: 
স্টেট অযাকারডলেক োনক, স্টবঞ্চোকথ, োনক প্েীক্ষাে প্ররোজনীেতাগুলল এবং প্রচারেে োপ্েণ্ড িম্বরন্ধ প্যারেন্টরেে জানারব। এোিাও 
প্যারেন্টো হে লেরপ্াটথ কারডথে োধ্যরে নতুবা স্টপ্রারগ্রি লেরপ্ারটথে োধ্যরে  তেোলিরকেলহিারব অযাকারডলেক ফীডবযাক প্ারবন। প্যারেন্টো 
োরত তারেে িন্তানরেে তর্য অনলাইরন স্টেিরত প্ারেন স্টিজনয তারেেরক NYC সু্কলি অযাকাউন্ট ততলে কেরত িহােতা কো হরব।   
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ফোে ললটারেলি এবং প্যারেন্টাল ইনভলভরেরন্টে জনয এই িেস্ত স্টপ্রাগ্রারেে োধ্যরে উপ্কেণ ও প্রলশক্ষণ প্রোন কো হরব: প্যারেন্ট 
স্টেোরিবী স্টপ্রাগ্রাে, "ফােথ স্টেপ্" প্যারেন্ট টডলাে স্টপ্রাগ্রাে, ABC’s অভ স্টটকরনাললজ, েযার্ এবং ললটারেলি ওোকথশপ্ (সু্কল জুরি ও স্টগ্রড 
স্টলরভল); প্যারেন্ট স্টিাশাল ক্লাব, এবং লাইরেলে স্টপ্রাগ্রােিেূহ। 
প্রার্লেক সু্করলে লশক্ষার্থীরেে িারর্ প্যারেন্ট ইনভলভরেন্ট স্টপ্রাগ্রােিেূরহে িেন্বেিাধ্ন ও একেীকেণ:  
লকন্ডােগারটথন ওলেরেরন্টশন, ফােথ স্টেপ্ প্যারেন্ট টডলাে স্টপ্রাগ্রাে, P.S. 89Q প্যারেন্ট ওোকথশপ্গুললরত অংশগ্রহণ কোে জনয ইউলনভািথাল 
লপ্র-K  প্যারেন্টরেেরক আেন্ত্রণ কেরে। 

 P.S. 89Q তাে িেস্ত শলি লেরে এই প্ররচষ্টা করে স্টে িকল তর্য প্যারেন্টরেে কারে োরে তা স্টেন তারেে লনজ লনজ ভাষাে প্রচােপ্ে, 
স্মােকলললপ্, প্যারেন্ট স্টনালটরশে লললিত অনুবারেে োধ্যরে এবং ওোকথশপ্ ও লেলটংরেে িেরে এে স্টেৌলিক বযািযা কোে োধ্যরে উপ্লব্ধ 
কো হে।  সু্কল স্টেোরিবক এবং স্টপ্শাোেরেে লনরে একলট ইন্-হাউি ট্রান্সরলশন ও ইন্টােলপ্ররটশন কলেলট গঠন করেরে।  এোিাও P.S. 
89Q DOE ওভাে-ে-রফান বযািযােূলক প্লেরষবা প্রোন করে।  

 PS 89Q প্লেবারেে লশক্ষাে োনরক উন্নত কোে জনয িোগত এে স্থানীে ভাষা িালহতয িংগ্ররহে প্রিােণ ও েক্ষণারবক্ষণ কেরত র্ারক। 
 ক্লাি স্টডারজা, ইরেইল, ও অনযানয অযালপ্ল্রকশরনে িাহারেয লডলজটাল োধ্যরেে িাহারেয স্টোগারোগ কোে জনয প্রলশক্ষণ প্রোন করে। 

 

 
 
 
 
 
 
 

P.S. 89 প্যারেন্টরেে অংশগ্রহণরক উন্নত কোে জনয েরডল প্ন্থাগুললে লবকাশ এবং েক্ষণারবক্ষণ কেরব, স্টেেন: 
লাইরেেীরত স্থানীে ভাষাে িংগ্ররহে লবকাশ ও েক্ষণারবক্ষণ 
লপ্র-সু্করলে বেিী ভাইরবানরেে ভাষাগত উন্নলতে জনয ফােথ স্টেপ্ প্যারেন্ট-টডলাে স্টপ্রাগ্রাে 
বালি ও সু্করলে েরধ্যকাে স্টোগারোগরক িহােতা কোে জনয ইন্-হাউি ট্রান্সরলশন ও ইন্টােলপ্ররটশন লটে। 

III. লবরবচনােূলক কােথকলাপ্ প্যারেন্ট স্টিাশাল ক্লাব 
স্টবলিক স্টটকরনাললজ ক্লারিি (িেস্ত প্যারেন্টরেেরক িুরোগ করে স্টেবাে জনয আলাো আলাো স্টিশন) 

 

 
 
 
 
 

এই সু্কল স্টপ্রেন্টাল ইনভলভরেন্ট প্লললি P.S. 89Q সু্কল ললডােলশপ্ কলেলটে আলচযিূচীরত স্টেভারব বলা হরেরে স্টিই অনুোেী টাইরটল 
1, প্াটথ A স্টপ্রাগ্রােগুললরত স্টে িকল লশশুে প্যারেন্টো অংশগ্রহণ করেরেন তারেে লনরে এবং তারেে িম্মলত িহকারে  স্টেৌর্ভারব ততলে 
কো হরেরে।  এই প্লললি P.S. 89Q – The Elmhurst School -এে দ্বাো গৃহীত হরেরে এবং সু্করলে 2019-2020 কেথবেে প্েথন্ত 
কােথকে র্াকরব।  সু্কল এই প্লললি টাইরটল 1, প্াটথ A-স্টত অংশগ্রহণকােী িকল লশশুে প্যারেন্টরেেরক তাো স্টে ভাষাে িাবলীল স্টিই 
ভাষাে িেবোহ কেরব। 

IV. গ্রহণ 

 


