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ডায়ান গ ানাডডস  (Dianne Gounardes)-এর কাছ গেকক একটি বার্ডা, 

টডকরক্টর অভ আটলড চাইল্ডহুড এডুককশন 
 
 

  

 

 
Z011                                              

1258 65th Street                                

Brooklyn, NY 11219                                    

 
Z013                                             

1668 46th Street                       
Brooklyn, NY 11234                                    

 

Z067                                                   
1355 84th Street                            

Brooklyn, NY 11228                                  

 
Z072                          

8501 5th Avenue                        

Brooklyn, NY 11209                                   
 

Z073                                              
7415 Ft. Hamilton Pkwy                        

Brooklyn, NY 11228                                     

 

Z074                                               

140 58th Street                               

Brooklyn, NY 11220                                   

 
Z075                                               

21 Bay 11th Street                               

Brooklyn, NY 11228                                   

 
Z094                                                  

2165 71st Street                             

Brooklyn, NY 11204                         

 

Z099                                              

550A 59th Street                                   

Brooklyn, NY 11220                                       

 
Z111                                                                                        

369 93rd Street                                  

Brooklyn, NY 11209                                    

 
Z112                                              

1423 62nd Street                                  

Brooklyn, NY 11219                                 

  

  

  
 

 

আমাকের টডটিক্ট 20 টি-K গেন্টার গিাগ্রাকম স্বা র্ম। আপনাকের এই এর্ গুরুত্বপূর্ড 
আনুষ্ঠাটনক টশক্ষা শুরু করকর্ আমাকের োকে গ া  গেয়ায় আমরা অর্যন্ত অনটির্। আপটন 
এবং আপনার েন্তান আটবষ্কার এবং অকেষকর্র একটি চমৎকার  াত্রা শুরু করকর্  াকেন। 
আমাকের কু্ষদ্র টশক্ষােডীকের টকন্ডার াকিডন এবং পরবর্ডীকর্ েফল হবার জনয িস্তুর্ করাই 
আমাকের লক্ষয। আমরা র্া কটর, িটর্টি টশশুকক োমাটজক ও আকব জটনর্ েক্ষর্া তর্টরকর্ 
েৃঢ় টভটি িোকনর পাশাপাটশ এটলকমন্টাটর সু্ককলর জনয কক ার এবং উচ্চ ির্যাশায় িস্তুটর্ 
টনটির্ করার মাধ্যকম।   
 

এই বছর আমরা আমাকের ডুকয়ল লযাঙু্গকয়জ গিাগ্রাম 4টি োইকি েম্প্রোটরর্ করটছ, ব্রুকটলন 
আটমড িাটমডনাল োইি এবং আমাকের 1423 62nd Street োইকি 2টি স্প্যাটনশ/ইংকরটজ ক্লাে 
অফার করটছ। এছাড়াও আমরা আমাকের 7415 Fort Hamilton োইি এবং আমাকের 21 
Bay 11th Street োইকি আমাকের মযান্ডাটরন/ইংকরটজ ক্লাে েম্প্রোরর্ করব।  আমাকের 93rd 
Street (Z111, 369 93rd Street-এ), আমরা স্বয়ংেমূ্পর্ড গস্প্শাল এডুককশন ক্লাে শুরু 
ককরটছ। এছাড়াও আমরা 1423 62nd Street-এ অবটির্ োইকি 7টি স্বয়ংেমূ্পর্ড গস্প্শাল 
এডুককশন ক্লাে শুরু ককরটছ।  গ গুকলা োরা বছরবযাপী গ ালা োকক।  
 

আপনার েন্তান গ  টবটল্ডংকয়ই উপটির্ গহাকনা গকন, আমরা িটর্শ্রুটর্ টেটে গ  র্াকের 
েমৃদ্ধশালী অটভজ্ঞর্ায় আপটন অনুিাটর্র্ হকবন। আমরা টনউ ইয়কড গেি টি-টকন্ডার াকিডন 
ফাউকন্ডশন ফর েযা কমন গকার অনুেরর্ কটর এবং এগুকলা েমেয় কটর টডপািডকমন্ট অভ 
এডুককশন গেমওয়াকড ফর গগ্রি সু্কলস-এর োকে। আমরা আমাকের তবটচত্রময় কটমউটনটিকক 
মূলয গেয়ায়, আমাকের টশক্ষােডীকের মকধ্য টবশ্বাকের বীজ গবাপন করায়, একটি েহায়ক পটরকবশ 
অফার করায়, এবং পটরবার ও কটমউটনটির মকধ্য মজবুর্ বন্ধন তর্টর করায় েৃঢ়ভাকব টবশ্বাে 
কটর।   
 

আমাকের গিাগ্রামগুকলা গেকক আপটন গ ন েকবডাচ্চ আোয় ককর টনকর্ পাকরন, গেজকনয আমরা 
আপনাকক আমাকের পযাকরন্ট গকাঅটডডকনির, কযাটমল গলাটকযোকনা, অযাটেেকিন্ট টিটিপযালবৃি, 
(ডযাটনকয়ল গবকনি; মাটরয়া টজনাও ডুযরান; গকটল মাজযাকরকলা; এবং লকরন গনকপাটলিাকনা); 
োইি গকাঅটডডকনিরবৃি, টশক্ষকবৃি ও পযারািকফশনাল কর্র টমটলর্ হবার আমন্ত্রর্ জানাটে।   
 

আপনাকের এবছর আমাকের োকে গপকয় আমরা অর্যন্ত অনটির্ এবং আপনার েন্তান একটি 
স্মরর্ীয় অটভজ্ঞর্া অজডন করার পাশাপাটশ টশক্ষা জীবকনর  াত্রায় পরবর্ডী ধ্াকপর জনয িস্তুর্ 
হকব বকল আমরা িটর্শ্রুটর্বদ্ধ।   
   
 

 

টরচাডড এ. কারান জা (Richard A. Carranza), চযাকিলর 
    কাটরনা কনেযানটিকনা (Karina Costantino), টডেটিক্ট 20 েুপাটরনকিনকডন্ট 
ডায়ান  যনাডডস (Dianne Gounardes), আটলড চাইল্ডহুড টডকরক্টর অভ এডুককশন 
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ট ফকিড অযান্ড িযাকলকন্টড (G&T) গিাগ্রাম হকলা এমন একটি পন্থা 
 ার মাধ্যকম টনউ ইয়কড টেটি বযটর্ক্রমী টশক্ষােডীকের টশক্ষা র্ 
চাটহো পূরকর্ েহায়র্া গেয়। আমাকের G&T কমডেূটচগুটলর পদ্ধটর্ 
টভন্ন, টকন্তু গেগুটলর েবকটি গমধ্াবী টশক্ষােডীকের জনয 
গস্প্শালাইজড্ টশক্ষাটনকেডশনা এবং েমৃটদ্ধর েুক া  তর্টর ককর।                                                                   
আমাকের অকক্টাবকরর মাটেক পযাকরন্ট টমটিং-এর েময় এই টবকশষ 
অপশন েম্পককড টপর্ামার্ারা গ ন আকরা জানকর্ পাকর, গেজকনয 
এই র্েয টবটনমকয়র অটধ্কবশন অনুষ্ঠান করার ির্যাশায় আটছ।                                                                  
র্েয টবটনমকয়র অটধ্কবশনগুকলা টনকচ উটলট র্ হল:                                     
Z011-10/7                                                                    
Z013-10/16                                                            
Z067-10/3                                                            
Z072-10/2                                                             
Z073-10/21                                                         
Z074-10/8                                                            
Z075-10/11                                                           
Z094-10/4                                                            
Z099-10/15                                                           
Z111-10/18                                                           
Z112-10/10                                                 
আকরা র্কেযর জনয অনুগ্রহ ককর আমাকের পযাকরন্ট 
গকাঅটডডকনিকরর োকে – Cloccisano@schools.nyc.gov 
গ া াক া  করুন 

  

 

 

টডেটিক্ট 20-এর টি-K গেন্টারগুকলাকর্ 
এনকরালকৃর্ গছকলকমকয়র পটরবার একটি 
ককর টে কুল কালচার পাস  উপহার পাকব 
এবং এিা টনউ ইয়কড টেটি জুকড় চমৎকার 
েব োংসৃ্কটর্ক অনুষ্ঠান উপকভা  করার 
েুক া  পাকব। 
স্বাক্ষরর্া এবং তশশবকাকলর িােটমক 
টশক্ষা বৃটদ্ধকর্ এবং সু্কল ও জীবকন 
েফলর্ায় িস্তুর্ করকর্ কুল কালচার 
টনটির্ ককর গ , গবটশরভা  টনউ ইয়ককডর 
গছাি গছকলকমকয়েহ তবটচত্রযময় 
পটরবারগুকলা টশল্প ও েংসৃ্কটর্ উপকভা  
করকর্ পাকর। 
আমরা পটরবারকের কুল কাল চার 
ওকয়বোইি অকেষর্ করকর্ এবং র্াকের 
গফেবুক, ইনেযাগ্রাম, িুইিার ও অনযানয 
গোশযাল টমটডয়ার মাধ্যমগুকলা টভটজি 
করকর্ উৎোটহর্ করটছ। পটরবারগুকলা 
অনুষ্ঠাকনর েবডকশষ র্েয পাবার পাশাপাটশ 
টিপ েংক্রান্ত পরামশড এবং টপর্ামার্াকের 
জনয র্েয পাকবন। 
www.CoolCulture.org  
Twitter@coolculture  
Instagram@coolculture  
Youtube.com/user/coolcultureNYC 
  

 

বুধ্বার, 18 গেকেম্বর, 2019 
 

আমাকের পা যক্রম ও োটডর ইউটনিগুকলা েম্পককড 
গুরুত্বপূর্ড র্েয গপকর্ আমরা েকল টপর্ামার্াকক 

উপটির্ হকর্ উৎোটহর্ করটছ। 

টপর্ামার্ারা টনম্নটলট র্ 3টি গেশন গেকক একটি গবকছ 
টনকর্ পারকবন: 

 অটধ্কবশন 1: 5:00 P.M.  

 অটধ্কবশন 2: 6:00 P.M.  

 অটধ্কবশন 3: 7:00 P.M. 
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টি-K টশক্ষােডীকের সু্কল বছকর টকছু বাড়টর্ ছুটির টেন আকছ। 
গকান েময়েূটচ পটরবর্ডন হকল আমরা টপর্ামার্া এবং 
গেবািোনকারীকের অবটহর্ করব!   
 
 রশ হাশানাহ: 30 গেকেম্বর– 1 অকক্টাবর, 2019 

 ইয়ম টকপুর: 9 অকক্টাবর, 2019 
 কলম্বাে গড: 14 অকক্টাবর, 2019 
 গভকিরাি গড: 11 নকভম্বর, 2019 
 েযাংক্সট টভংকয়র ছুটি: 28–29 নকভম্বর, 2019 
 শীকর্র ছুটি: 24 টডকেম্বর – 1 জানুয়াটর, 2020 
 ড. মাটিডন লুোর টকং জুটনয়র গড: 20 জানুয়াটর, 2020 
 মধ্য-শীকর্র অবকাশ: 17–21 গফব্রুয়াটর, 2020 
 বেকন্তর অবকাশ: 9–17 এটিল, 2020 
 গমকমাটরয়াল গড: 25 গম, 2020 
 ব্রুকটলন/কুইি গড: 4 জুন, 2020 
 সু্ককল গশষ টেন: 26 জুন, 2020 
  

 

@PreKCentersDistrict20     

 

 

 

 

 

িটর্ রাকর্ আপনার েন্তাকনর োকে টরটডং পড়কল 
একাটধ্ক ভাকব এর উপকাটরর্া রকয়কছ। একক 
অকনযর োকে েম্পকড েুেৃঢ় করার পাশাপাটশ, এিা 
টশশুকের মাকে বই পড়ার ভালবাো জন্মায়। আমাকের 
গবকছ গনয়া টবকশষ বইটি হল রবািড মািচ  (Robert 
Munsch)-এর গল া এবং গশইলা মযাক গ্রাফ 
(Sheila McGraf)-এর িেে করা “Love You 
Forever” এক িজন্ম গেকক অনয িজকন্মর 
মধ্যকার পাটরবাটরক অবযাহর্ ভালবাোর  ল্প।   
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

“How To Talk So Kids Will Listen & Listen 
So Kids Will Talk” একটি েবডাটধ্ক টবটক্রর্ বই, 
গ িা টশশুকের োকে কীভাকব কা ডকরভাকব গ া াক া  
করকর্ হকব এবং কীভাকব টপর্ামার্া ও েন্তাকনর 
মকধ্য িায়ী ও অেডবহ েম্পকড  কড় গর্ালা  ায় 
গেটবষকয় পরামশড ও মন্তবয িোন ককরকছ।  
 

 
@District20PreK  @District20PreK  

 

 

 
 
 
 

টবকশষ অনুষ্ঠানেমূহ এবং মাটেক পযাকরন্ট 
টমটিং-এর র্াটরক র জনয, টভটজি করুন  

www.District20prek.org 

 

 

টপর্ামার্া এবং গেবািোনকারী ন  ারা আফিার-সু্কল টবকবচনা করকছন - আমাকের 
অকনকগুকলা গেন্টাকরর আফিার-সু্ককলর জনয েময় রকয়কছ,  া NIA নামক একটি 
িানীয় কটমউটনটি োটভডে েংিা িোন ককর।  গিাগ্রাকম ভটর্ড টশশুরা র্াকের টনজস্ব 
টি-K টবটল্ডংকয়ই োককব। কমডকান্ড তেটনক টভটিকর্ পটরকটল্পর্ হয় এবং ছুটি গেয়া 
হয় 5:30 P.M.। 
আরও র্কেযর জনয, অনুগ্রহ ককর আমাকের পযাকরন্ট গকাঅটডডকনিকরর োকে 

গ া াক া  করুন - Cloccisano@schools.nyc.gov -ইকমইকল। 
 

 

  

 

 


