Vanessa Rosa, Principal
Leah Murray, Assistant Principal

Public School 169
Bay Terrace School
18-25 212 Street
Bayside, NY 11360-1595
Phone: 718-428-6160
Fax: 718-224-1013

প্রিয় P.S. 169 কপ্রিউপ্রিপ্রি,
গত িাসে, P.S. 169-এর প্রিক্ষাপ্রিসদেিিার নিতৃত্বদািকারী দল "সেি অভ দযা স্কুল (স্কুসলর অবস্থা)" প্রদবে পালি করার িাধ্যসি 2020 শুরু করার একপ্রি
েু বর্ে েু স াগ নপসয়সেি। আিাসদর প্রদবে চলাকাসল, আিাসদর স্কুসলর অগ্রাপ্রধ্কাসরর নক্ষত্র - “উৎকৃষ্ট আসলাচিার িাধ্যসি প্রবসেষর্িূ লক প্রচন্তা লালি করা” এই নলন্স প্রদসয় P.S. 169-এর িপ্রতপ্রি ক্লােরুি পপ্ররদিেি কসরপ্রে এবং চিৎকার প্রবষয়েিূ হ নদসেপ্রে এবং শুসিপ্রে। এোড়াও আিরা প্রিক্ষার্েীসদর ন াকাে গ্রুপ
পপ্ররচালিা কসরপ্রে, া আিাসদর প্রিক্ষার্েীসদর কাে নর্সক েরােপ্রর P.S. 169-এ তাসদর প্রিক্ষাগত, এবং োিাপ্রিক িািপ্রেক অপ্রভজ্ঞতা েম্পসকে নিািার েু স াগ
প্রদসয়সে। আিাসদর ো গর্ তাসদর ক্লােরুি উন্মু ক্ত কসর নদয়ার িসিয এবং আিাসদর প্রিক্ষার্েীসদর গ্রহর্ক্ষি এই প্রদিপ্রিসক ে ল কসরসে; এবং নেিসিয
আিরা কৃতজ্ঞ।
েি আিরা প্রিক্ষার্েী প্রহসেসব অবযাহতভাসব প্রবকপ্রিত হওয়ার নচষ্টা করপ্রে, আিাসদর স্কুসলর েকল ক্লােরুিিুসড় ন েব েম্ভাবিািয় চচোগুসলা বতেিাসি হসে
নেগুসলা উদ াপসি আিরা প্রকেু েিয় প্রিসত চাই। উদ াপসির প্রকেু নক্ষত্র ন গুসলা আিরা স্বীকৃপ্রত প্রদসত চাই, নেগুসলা হসে:





িপ্রতপ্রি নলেসির অংি প্রহসেসব প্রিক্ষার্েীরা বলা এবং নিািায় েম্পৃ ক্ত হসয়সে।
প্রিক্ষকগর্ নিোর অপ্রপেত কািগুসলা এিিভাসব প্রিিাইি কসরসেি া প্রিক্ষার্েীসদর আসলাচিায় েম্পৃ ক্ত হওয়ার েু স াগ নদয়, া র্া র্ গপ্রত অিু ায়ী
প্রিক্ষাপ্রিসদেিিার িাধ্যসি প্রবসেষর্িূ লক প্রচন্তা লালি কসর, এবং ন িা লশ্রুপ্রতসত ির্সি নিৌপ্রলক ধ্ারর্া ততপ্রর কসর, ও এরপর প্রিক্ষার্েীসদর িতািসত
উপিীত হসত েহায়তা কসর।
ন েব উপকরর্ ইংসরপ্রি ভাষা প্রিক্ষার্েী (ইংপ্রলি লযাঙ্গু সয়ি লািোর) এবং নেিাল এিুসকিসির প্রিক্ষার্েীসদর েহ, েকল প্রিক্ষার্েীসদর নিৌপ্রেক ভাষার
কিেকাসে েহায়তা কসর নেগুসলা িদাি করা হসয়সে।

আিাসদর স্কুল িুসড় উৎকৃষ্ট আসলাচিা গসড় নতালা অবযাহত রাোর পরবতেী পদসক্ষপ প্রহসেসব, েকল নগ্রসির েকল প্রিক্ষার্েীর েকল প্রিক্ষা প্রবষসয়র িসিয
োিঞ্জেয এবং েু েঙ্গপ্রত প্রিপ্রিত করসত আিরা প্রিয়ি-িীপ্রত এবং পদ্ধপ্রত িবতেি করসত কাি করসবা। উদাহরর্স্বরুপ, েকল ক্লােরুিিুসড় ইিারায় কর্া বলা
বাস্তবায়ি করা। েি প্রিক্ষার্েীরা একিি েহপাপ্রি অর্বা ক্লাসের োসর্ তার প্রচন্তা-ভাবিা নিয়ার করসে িা, তেি ন াগাস াগ রক্ষা করার িসিয প্রিক্ষার্েীরা এই
হাসতর ইিারাগুসলা বযবহার করসব। এই ইিারাগুসলা তাসদর "কন্ঠ" িদাি করসব া "সিািা" াসব, এবং তাসদর েম্পৃ ক্ততা বাড়াসব এবং অিযসদর নিো
বযাহত করসব িা। অপ্রতপ্ররক্তভাসব, পরবতেী িিসন্মর িাসির োসর্ োিঞ্জেয নরসে আিরা আিাসদর প্রলসেপ্রিং এবং প্রেপ্রকং-এর ধ্ারাবাপ্রহকতা পুিঃিূ লযায়ি
কসরপ্রে। িপ্রতপ্রি নগ্রসির িসিয উন্নয়িিীল উপ ু ক্ত প্রলসেপ্রিং এবং প্রেপ্রকং িতযািা েম্পসকে একপ্রি েু েষ্ট ধ্ারর্া প্রিক্ষক এবং প্রিক্ষার্েীসদর িদাসির িাধ্যসি
এই ধ্ারাবাপ্রহকতা েহায়তা কসর। আিরা আপিার নদোর িসিয প্রিরসব কর্া বলার হাসতর ইিারােিূ হ এবং প্রলসেপ্রিং ও প্রেপ্রকং ধ্ারাবাপ্রহকতা েং ু ক্ত
কসরপ্রে।
আিাসদর স্কুল িুসড় প্রিক্ষার্েীসদর নিোয় উচ্চ প োসয়র কসিার পপ্ররশ্রি, আসবগ, এবং অঙ্গীকার নদোর েু স াগ পাওয়া আিাসদর কাসে েপ্রতযই একপ্রি চিৎকার
উপহার। এই উদ্দীপিািয় নিোর পপ্ররসবসির অংি হসত নপসর আিরা অতযন্ত ভাগযবাি এবং P.S. 169 স্কুল কপ্রিউপ্রিপ্রির অবযাহত নপিাগত উন্নপ্রতসত েহায়তা
করসত নপসর আিরা েম্মািীত নবাধ্ করপ্রে। P.S. 169-এর িসতযক ো েদেযসক নপিাগত উন্নপ্রতসত তাসদর অবযাহত অঙ্গীকাসরর িসিয ধ্িযবাদ। আপপ্রি
প্রদ প্রিক্ষাপ্রিসদেিিার নিতৃত্বদািকারী দল েম্পসকে আসরা িািসত চাি, তসব প্রিসজ্ঞে করসত প্রিধ্া করসবি িা।
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