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Dianne Gounardes-এর কাছ থেকক একটি বার্ত া,  
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রিচার্ড  এ. কািান  জা (Richard A. Carranza), চযান্সেলি 
কারিনা কনস্ট্যানটিন্সনা (Karina Costantino), রর্সট্রিক্ট 20 সুপারিনন্সেনন্সর্ন্ট 

র্ায়ান গ ানার্ড স (Dianne Gounardes), রর্ন্সিক্টি অভ আরলড চাইল্ডহুর্ 
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Z011                                              

1258 65th Street                                

Brooklyn, NY 11219                                    
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369 93rd Street                                  
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1423 62nd Street                                  

Brooklyn, NY 11219                                 

  

  

  

আমাকের সকল ডি-K পডরবারকক অডভবােন 
বলা হয়,  আনন্দ-ফুর্র্ির সময় কাকে দ্রুর্। ডিক র্াই, আমরা অবশযই অকনক আনন্দ-ফুর্র্ি করডছ 
কারণ ইকর্ামকযয জানুয়াডর একস থেকছ। মকন হকে থে মাত্র থসডেন আমাকের ডশক্ষােীরা 
িেমবাকরর মকর্া র্াকের ডি-K থসন্টাকর থহেঁ কে থহেঁ কে িকবশ করকছ, এবং এখন আমরা বাস্তকব 
থেখকর্ পাডে র্ারা কর্ো বড় হকয়কছ এবং একককজন কু্ষকে পডরণর্ বযডিকে পডরণর্ হকয়কছ। 
র্াকের উৎসাহ র্াকেরকক র্াকের চাডরপাশকক উদ্ঘােন করকর্ উদু্বদ্ধ ককরকছ এবং সব যরকনর 
ডবষকয় েভীর িশ্ন ডজজ্ঞাসা করকর্ িকণাডের্ ককরকছ।                 
               
আমাকের ডি-K থসন্টারসমূহ ডনকয় ের্বির্ হওয়ার মকর্া অকনক ডকছু আকছ। আমাকের থিাগ্রাম 
বর্ত মাকন 5 বছকর পা ডেকয়কছ এবং অবযাহর্ভাকব থবকড় উিকছ ও িডর্ বছর উন্নর্ থেকক উন্নর্র্র 
হকে। আমাকের স্প্যাডনশ ও চায়ডনজ িুয়াল লযাঙ্গুকয়জ (ডদ্বভাষী) ক্লাস শডিশাডল হকে এবং 
এসব ক্লাকসর সাকে আোমী থসকেম্বকর বাড়ডর্ েুি হকে আরডব ও বাংলা। আমাকের 
থছকলকমকয়রা STEAM উকেযাকে ডনমডির্ ো র্াকের সকল কমতকাকে ডবজ্ঞান, থেককনালডজ, 
ইডিডনয়াডরং, আেত স্, এবং মযােকমটিক্স (ডবজ্ঞান, িেুডি, িককৌশল, ডশল্পকলা ও েডণর্) সম্পককত   
জ্ঞানানুসন্ধাকন ডনকয়াডজর্ ককর। ক্লাকস থরডেও একমডলয়া েশতকনর িডর্ আমাকের মকনাডনকবকশর 
ফকল সককলর অডভজ্ঞর্া অবযাহর্ভাকব সমৃদ্ধ হয়। 
আমাকের ডি-K থসন্টাকরর জনয মূল েুটি লক্ষয অবযাহর্ োককব: আমাকের থছকলকমকয়কেরকক 
তাথের সামাডজক ও মানডসক উন্নডর্র শি ডভডি িোন করা; এবং র্াকের ভাষাের্ অগ্রেডর্র 
িডর্ গুরুে আকরাপ করা োকর্ র্ারা সবাই ডকন্ডারোকেত কনর ককিার িাডর্ষ্ঠাডনক অগ্রেডর্র জনয 
িস্তুর্ হকর্ পাকর। আমাকের কাজ আডলত চাইল্ডহুি থেমওয়াকত  ফর থকায়াডলটি (EFQ)-এর সাকে 
মানানসই ো আমাকের কাজকমতকক এমনভাকব পডরচাডলর্ ককর োকর্ সকল থছকলকমকয় ও 
পডরবাকরর পকক্ষ ইডর্বাচক ফললাভ করা সম্ভব হয়। 
 
ডকন্ডারোকেত কনর আকবেনপত্র জমা থেওয়া হকয় থেকছ এবং থসকেম্বকর আপনার সন্তান থকান্ সু্ককল 
োকব, থসো শীঘ্রই আপনাকেরকক জানাকনা হকব। আমরা আশা কডর আপনারা সব সময় ডপছকন 
ডফকর থেখকবন আপডন ও আপনার সন্তান আমাকের ডি-K থসন্টাকর থে অসাযারণ অডভজ্ঞর্ার সৃ্মডর্ 
থরকখ োকবন, র্ার িডর্। আমরা জাডন থে, আমাকের ডি-K পডরবাকরর একটি গুরুেপূণত অংশ 
ডহকসকব আমরা আপনাকের সবাইকক স্মরণ করকবা। 
থে থকাকনা িশ্ন বা উকদ্বে োককল অনুগ্রহ ককর আমাকের স্টাফকের সাকে থে থকাকনা সময় 
থোোকোে করকর্ ডদ্বযা করকবন না। আমাকের পযাকরন্ট থকাঅর্িিকনের কাডমল লকডসসাকনা 
(Camille Loccisano) আমাকের িডর্টি সাইকে মাকস কমপকক্ষ েুইবার উপডির্ োককন এবং 
আপনাকের সকল সমসযায় বযবিা গ্রহণ করকর্ পাকরন আমাকের অযাডসসেযান্ট ডিডিপযালেণ 
(িযাডনকয়ল থবকনে; মাডরয়া থজনাও িুরান; থকডল মাজাডরকয়কলা এবং লকরন নাপডলোকনা) এবং 
আমাকের ডশক্ষক ও পযারা এবং অনযানয স্টাফসহ সাইে থকাঅর্িিকনেরেণও রকয়কছন। 
এই সু্কল বছকর আপনাকের অবযাহর্ আনকন্দ কােকব, থস ির্যাশা করডছ। আমরা আশা করডছ 
এখন থেকক জনু পেতন্ত থেসব অনুষ্ঠান হকব, থসগুকলাকর্ আপনাকের থেখকর্ পাকবা।     

শুকভোসহ,                                                                                                                   
িায়ান থোনািত স্ 

 

ডমি-ইয়ার  ডনউজকলোর 
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অরভনন্দন! রকন্ডাি ান্সেড ন্সনি আন্সেদন্সনি সময় গেষ হন্সয়ন্সে, আপনানা আপনাি 
সন্তান্সনি ভরেষযত রেক্ষাি প্রথম পদন্সক্ষপটি সমাপ্ত কন্সিন্সেন। আপনাি সন্তান 
গসন্সেম্বন্সি গকাথায় আসন পান্সে, গস তথযসহ সন্তান্সনি রকন্ডাি ান্সেড ন্সনি ভর্তিি প্রস্তাে 
পান্সেন ররিং-এি (েসন্সন্তি) শুরুন্সত। আপনাি সন্তান গকাথাও যরদ অন্সপক্ষমান 
তারলকায় থান্সক, গসোি তথযও আপনািা পান্সেন।                                                                                                                               
আপনািা যরদ এমন গকান সু্কন্সল অন্সপক্ষমান তারলকায় থান্সকন গযখান্সন 
রকন্ডাি ান্সেড ন্সনি আসন্সনি চাইন্সত আন্সেদন গেরে পন্সেন্সে, ঘেনাক্রন্সম গসখান্সন যরদ পন্সি 
তািা আপনাি সন্তানন্সক আসন সক্ষম হয়, তখন সু্কলটি সিাসরি আপনাি সান্সথ 
গযা ান্সযা  কিন্সে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
অনুগ্রহ কন্সি আপনাি সন্তানন্সক রপ্র-ন্সিরজস্ট্াি কিাি সময় সন্সে রনন্সয় যান্সেন। 
আপনান্সক অেেযই প্রন্সয়াজনীয় নরথ রনন্সয় গযন্সত হন্সে। গযসে নরথ রনন্সয় যাওয়া গযন্সত 
পান্সি, গসগুন্সলাি তারলকাি জনয রনন্সচি ওন্সয়েন্সপজ গদখুন: 
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-
grade/kindergarten 
  

 

আমাকের থসাশযাল ডমডিয়ায় ফকলা করুন! 
থফসবুকক 

@PreKCentersDistrict20  
 েুযইোকর 

 @District20PreK  
ইনস্টাগ্রাকম 

  @District20PreK  

আমরা আনকন্দর সাকে িকাশ করডছ থে আমাকের 11টি থসন্টাকরর িডর্টির ডনজস্ব অননয ববডশষ্ট্য 
রকয়কছ ো আমাকের ডশক্ষােীকের থবকড় ওিার জনয থসন্টারগুকলাকক ডবকশষ িান ডহকসকব মেতাো ডেকয়কছ। 
এছাড়াও একটি ডনকবডের্ িশাসকনর অযীকন এবং অসংখয িডর্ভাবান ডশক্ষাডবেকের ডনকয় ডিডিক্ট্র 20 
জকুড় 11টি আলাো িাকন অবডির্ একটি একক থিাগ্রাম ডহকসকব িডর্ডষ্ঠর্ হকর্ থপকর আমরা ের্বির্। 
থসই মকনাবল ডনকয়ই আমরা থিাগ্রাম-জকুড় ডবডভন্ন অনুষ্ঠান আকয়াজকনর সুকোে গ্রহণ কডর ো ডশক্ষাোকন 
ও ডশক্ষা অজত কন আমাকের সবাইকক ঐকযবদ্ধ ককর। বছকরর িেম অকযতকক আমাকের থসন্টারগুকলা 
সংেডির্ হয় গুরুেপূণত ডবষয়গুকলাকর্ সকচর্নর্া সষৃ্টির লকক্ষয- ডশশুকের কযািাকরর জনয থোল্ড, থেস্ট 
কযািাকরর জনয ডপংক, এবং  জকুভনাইল িায়কবটিকসর জনয বু্ল। এছাড়াও আমরা একটি থিাগ্রাম-ডভডিক 
থখলনা সংগ্রহ উকেযাে গ্রহণ ককরডছ অডলডভয়া বকুডজ ফাউকন্ডশকনর (Olivia Boccuzzi Foundation) 
জনয। এর ফকল ডনউ ইয়কত  হসডপোকলর শর্ শর্ থছকলকমকয় ছুটির মওশুকম একটি ককর থখলনা উপহার 
থপকয়কছ। 
সু্কল বছকরর ডদ্বর্ীয় অংকশ এমন আরও ডকছু ির্যাডশর্ আকছ! আমরা ডপকয়কত্রাস ফাইে-এর সহায়র্ার 
জনয আমাকের বার্ষিক ডরং ডলং আকয়াজন করকবা! ডপকয়কত্রাস ফাইে একটি িানীয় সংেিন ো স্কারকসা 
পডরবার র্াকের সন্তান ডপকয়কত্রা-কক সম্মানীর্ করার জনয বর্ডর ককরকছন। র্াকের লক্ষয DMD সকচর্নর্া 
ও েকবষণার জনয র্হডবল সংগ্রহ করা। পাজামা পকর আসার জনয সকল ডশক্ষােী আমডির্ এবং 
পডরবারসমূহ বাযযবাযকর্াহীন অনুোন িোন করকর্ পাকরন। ডরং ডলং ছাড়াও আমরা মাোসত থি-এর 
সপ্তাকহ আমাকের মাকয়কের জনয এবং ফাোসত থি-এর সপ্তাকহ বাবাকের জনয ডবকশষ িার্ঃরাশ অনুষ্ঠান 
আকয়াজন কডর। 
পডরকশকষ, আমরা ডরকল ফর লাইফ-এর  এক ের্বির্ অংশীোর। আমাকের সপুাডরনকেনকিকন্টর উকেযাকে 
কাডরনার টিকমর সেসয ডহকসকব থম মাকস আকমডরকান কযািার থসাসাইটিকক সহায়র্া ডেকর্ আমরা একটি 
একটি ডমডন ডরকল আকয়াজন কডর। 
আমাকের ভডবষযর্ অনুষ্ঠান থস্বোকসবায় অংশগ্রহণ সম্পককত  জানকর্ হকল আপনার থসন্টাকরর ডি-K 
অডফস বা আমাকের পযাকরন্ট থকাঅর্িিকনেকরর সাকে থোোকোে করুন- 
Cloccisano@schools.nyc.gov 

http://www.cec20.org/
https://twitter.com/District20PreK
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“Don’t Blink!” ডলকখকছন এডম ক্রাউস থরাকসনোল, 
অলঙ্করণ ককরকছন থিডবি রবােতসস। এই ডক্রয়া-
িডর্ডক্রয়ামলূক বই ডবকশষভাকব কু্ষকে পািককের 
জনয বর্ডর করা হকয়কছ রাকর্ োকের ঘুম পাড়াকর্ 
সমসযা হয়। িডর্বার েখন আপডন থচাকখর পার্া 
থফলকবন,  আপনাকক অবশযই পার্া উল্টাকর্ হকব। 

  

 
 
“Fun on the Run!” থছকলকমকয়কের সাকে 
ডপর্ামার্াকের এককোে করার জনয ডবডভন্ন সষৃ্টিশীল 
ভাবনায় পডরপণূত একটি ভাকলা বই এটি। িািাকরর 
অডফকস অকপক্ষায় োকাকাকল থহাক, ডকংবা 
থরসু্টকরকন্ট,  োডড়কর্ থেকর্ বা ডবমাকণ ভ্রমণকাল এটি 
সকঙ্গ োকা আবশযক! 
  
 
  

  

                                

 
 

 

 

 

 

 

 

"How to Talk So Kids Will Listen & 

Listen So Kids Will Talk” লিখেখেনেএখেিে
ফেবারেএবেেেখিেনেমাজলিে, এটিেেমাখেরেলিোমাোখেরে
জনযেএকটিেবাোেেকরােবে।ে“লিোমাোেেেসন্োনখেরে
বােখবি” লেখসখবেমর্যাোপ্রাপ্েেএেেবেটিেলিোমাোেেে
লেক্েকখেরেজনযেলপ্রস্কেখিরেফেখিখমখেখেরেসাখেে

 
 
 
 

 

সু্কল েেি চলা কান্সল আমান্সদি মারসক পযান্সিন্ট 
অযার্ভাইজারি করমটি (PAC) রমটিিং-এ এন্সতাসে 
রপতামাতান্সদি অিংেগ্রহন্সে আমিা খুে খরুে। আমান্সদি 
11টি রপ্র-K গসন্টািসমূন্সহ রপতামাতান্সদি জনয এক েেন্সিি 
হাল্কা ধিন্সনি সিংরিষ্টতা থান্সক, রপতামাতান্সদি জনয 
ভরেষযন্সতি িাস্তা রকন্তু প্রেস্ত হন্সত থান্সক। আপনাি সন্তান 
যখন রকন্ডাি ান্সেড ন্সনি রদন্সক অগ্রসি হন্সত থান্সক, তখন 
আপনাি সন্তান্সনি সু্কল করমউরনটিন্সত সিংরিষ্ট হওয়াি এেিং 
কাযডকি অিংে হওয়াি সুন্সযা টি অতযন্ত উদ্দীপনাময়। 

রর্রিক্ট 20-এি সকল রপতামাতা ে তান্সদি সু্কন্সলি PTA 
(পযান্সিন্ট টিচাি অযান্সসারসন্সয়েন) ো PA (পযান্সিন্ট 
অযান্সসারসন্সয়েন)-ন্সত অিংেগ্রহন্সেি জনয স্বা ত। এসে 
সিং ঠন রপতামাতা ও রেক্ষারেদন্সদি মন্সধয একটি েরিোলী 
গযা ান্সযান্স ি মাধযম। তদপুরি, তািা কমডকাণ্ড, কমডোলা, 
তহরেল সিংগ্রহ এেিং অনুষ্ঠান্সন গস্বচ্ছান্সসোি পরিকল্পনা ও 
পরিচালনা কন্সিন।   

রনউ ইয়কড  রসটি রর্পােড ন্সমন্ট অভ এরু্ন্সকেন্সন তারলকাভুি 
একটি রেক্ষাথীি রপতামাতা ো অরভভােক আপনাআপরন 
তান্সদি সু্কন্সলি PTA/PA এি সদসয। রপতামাতান্সদিন্সক 
"সাইন-আপ" কিন্সত হন্সে না ো সদসয চ াদা রদন্সত হন্সে না। 
সকল PTA/PA প্ররত েেি- গপ্ররসন্সর্ন্ট, গিকর্র্িিং গসন্সক্রোরি 
এেিং গেজািাি, এসে কমডকতড া রনেডাচন কন্সিন। 
রকেুসিংখযক রনয়ম-কানুন, গযগুন্সলান্সক উপরেরধ েলা হয়, 
প্রাতযরহক কাজকমড রনয়ন্ত্রে কন্সি। রপতামাতান্সদিন্সক মারসক 
সভায় উপরিত হন্সত আমন্ত্রে জানান্সনা হন্সে গযখান্সন তািা 
সিংরিষ্ট হওয়াি ও সিংযুি থাকাি আিও সুন্সযা  সম্পন্সকড  
জানন্সত পািন্সেন। নতুন রপতামাতা ঘেনাক্রন্সম গনতৃন্সেি 
ভূরমকায় অেতীেড হন্সত চাইন্সত পান্সিন এেিং PTA/PA-এি 
গকান পন্সদ প্ররতদ্বরিতা কিন্সত পান্সিন। আিও তন্সথযি জনয 
অনুগ্রহ কন্সি রনন্সচি সাইন্সে যান: 
https://www.schools.nyc.gov/school-life/get-

involved/parent-associations 

  

 

 


