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আমরাডির সরাডথ য�রাগ িরাও।

 যখন ২৫ বছর আেগ এম এ� িট ব�াংেকর সােথ বােফােলা পাবিলক 

�ুল #৬৮ অংশ�হন কেরিছল তখন বােফােলার সব�িন  াথিমক 

িবদ�ালয়�েলােক সহেরর েসরা িবদ�ালইেয় �পা�র করার ি�য়া 

�� হয়। ওেয়�িম�টার কিমিনউিট চাট� ার �ুল উ� মােনর েক-৮ �ুল

িহসােব আিবভূ� ত হেয়েছ।

বােফােলা িমস েনইবার�ড এর অংশ িহসােব, ওেয়�িম�টার 

েদখায় েয িকভােব কিমিনউিট িশ�াথ�ীেদর সফলতা লাভ করেত 

সহায়তা করেছ। ওেয়�িম�টার — িসংেহর বািড় — এমন একিট 

জায়গা েযখােন গেব�র সিত�ই িকছু অথ� আেছ।

প্রাইে হে¡ একিট কিমিনউিট যা আমােদর �ুল েথেক বৃি£ পায়। 

 প্রাইে হে¡ িত িশ�াথ�ীর জন� সীমাহীন স¤াবনা। 

প্রাইে হে¡ চ�ােলি¥ং, িচ�ার উি§পক কািরকুলাম। 

প্রাইে হে¡ পুি¨ ও িফটেনেসর উপর িতিদন েফাকাস করা। 

প্রাইে হে¡ গিতশীল িশ�াগত যুি© ব�বহার করা। 

সবর্� যশখরা
িতিদন, আমরা ªাস�েমর বাইের সুেযাগ ৈতির কির। ে�ে¬র 
®মেণর মাধ�েম অনসু±ান, আিব²ার এবং বৃি£র সেুযাগ, হােত-সমৃি£ 
ো�াম এবং বৃি³মূলক অিভ´তা।

■ িব´ান ও যুি© ªাব
■ এম এ� িট ব�াংেকর ভলাি¶য়াস� সহ সপুারিহেরা এবং 

জিুনয়র অ�ািচভেম¶ পড়া
■ স·ীত, িশ¸, এবং নাটক
■ েমেয়েদর এবং েছেলেদর বাে�টবল এবং কুি¹ দল
■ রান এবং º�াক গাল�সেদর জন�
■ ছা¬ সংবাদপ¬
■ ে�ড ৭-৮-এর জন� ইন-�ুল ই¶ারন�াশপস
■ িবগ ¼াদাস� িবগ িস�াস�
■ নথ�ওেয়� আফটার �ুল ো�াম
■ শিনবার একােডমী

�রাস্থ� এবং সখু
½া¾� এবং সুখ পুি¿ এবং িফটেনস আমােদর ছা¬েদর সাফেল�র 
একিট ��Àপূণ� ভূিমকা পালন কের। ওেয়�িমন�ার দৃঢ় সং¾া, 
শি©শালী মেনর এবং শি©শালী চির¬ গঠন করেত সাহায� কের।

■ আমােদর অন-সাইট গােড� ন, এবং ¾ানীয় খামার�িল 
েথেক উৎপাদেনর মাধ�েম ৈতির করা-েথেক-Ä�াচ খাদ� 
পিরেষবা ো�াম

■ ওেয়লেনস্  �ম এবং রক ওয়াল
■ কালাইডা েহলথ িªিনক
■ েনইবার�ড ো�ােমর জন� ভাল  ইি�েপে�¶ 

েহলথ ফাউে�শন
■ ৭িট সখুী িশ� চির¬ উÇয়ন ো�ােমর অভ�াস
■ ইউিব েড¶াল ো�াম

পদরবরারগু�লর ব�রাপরার
প�াের¶ এিচভেম¶ েজান (িপএ িয) একিট উÈাবনী ো�াম যা 
আিথ�ক সাফল� অজ� েন, নতুন প�ােরি¶ং েকৗশল�িল েশখার 
এবং িশ�া, িশ�ণ এবং কম�জীবেনর সেুযাগ�িল অ�ােÊস করার 
জন� অন-সাইট সমথ�েনর সােথ পিরবােররেক দান কের। �ুল 
ো�ােমর আেগ এবং পের, এিট ওেয়�িমন�ার পিরবার�িলর জন� 
একিট বা¹ব পাথ�ক� করেত পাের।

আমরাডির গজর্ ন শুননু  
ওেয়�িমন�ার এ, আমরা চ�ােলি¥ং ল�� িনধ�ারণ কেরিছ এবং 
তােদর অজ� ন করেত কেঠার পিরËম কেরিছ। একসােথ, আমরা 
িকছু আÌয�জনক িজিনস সÍÇ কেরিছ।

■ ৯৫% উপি¾িত হার–েয েকানও বােফােলা পাবিলক িপ 
েক –8 �ুল উ�তম ।

■ ৮ম ে�িডং এর Ðাতকরা  ৯২% কেলজ Ñিতমূলক িত¨ােনর 
মেধ� নাম নিথভু© ।

■ ২0১৪ সাল েথেক, ৮ম ে�ড িশ�াথ�ী Ðাতেকা³র ২৫ জন 
েবসরকাির ও প�ােরািচয়াল হাই�ুল�িলেত েযাগদান করার 
জন� িব.িপ.এন বৃি³ েপেয়েছ।

একরাডেদমক শ�ক্ত
ওেয়�িমন�ােরর কিমউিনিটেত অসাধারণ ত�ণ ছা¬েদর িবিভÇ Ôপ 
রেয়েছ। আমরা িনিÌত কির েয তারা তােদর সফল হবার সকল 
সর¥াম�িল পায়। আমরা িবেশষ িশ�া চািহদা এবং ইংেরিজ ভাষা 
িশ�াথ�ীেদর সােথ িশ�াথ�ীেদর জন� বিধ�ত িশ�ার সেুযাগ দান কির।

■ সহজবশ�, সমা�রাল গিণত িনেদ� শনা
■ অিতির© গিণত এবং িরিডং এর সময় দান
■ সমৃ£ িশ�েদর সািহেত� েবশ  
■ িতিট িশ�াথ�ীেদর জন� আই প�াড (ে�ড েক-২)
■ �ম বুক্ স  (ে�ড ৩-৮)
■ সাØিতক েকার এবং পরবত� ী জেÙর িব´ান মান�িল 

সমিÚত উÇত পাঠ��ম
■ Û�ািনশ এবং বীজগিণত অফার করা হয়
■ িব´ান, যুি©, েকৗশল, গিণত (এস িট  ই এম ) 

ইউিব সে· অংশীদািরÀ
■ আেমিরকপ�স্  দেলর সদস�

■ িশ¸ �Üাগােরর িমিডয়া েস¶ার রাজ�
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■ ওেয়লেনস্  �ম এবং রক ওয়াল
■ কালাইডা েহলথ িªিনক
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প্রাইডে 
য�রাগ দিন

ওডয়স্টদমনস্টরার �নবর্রাচন  করুন
ওেয়�িম�টার কিমিনউিট চাট� ার �ুল আপনার পিরবােরর জন� একিট

ে�ট িফট মেন হেল, আজই আেবদন �ুন। আেরা তেথ�র জন� বা একিট

অ�ািÝেকশন ডাউনেলাড করার জন�, www.WestminsterCCS.org—
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আমরাডির সরাডথ য�রাগ িরাও।

 যখন ২৫ বছর আেগ এম এ� িট ব�াংেকর সােথ বােফােলা পাবিলক 

�ুল #৬৮ অংশ�হন কেরিছল তখন বােফােলার সব�িন  াথিমক 

িবদ�ালয়�েলােক সহেরর েসরা িবদ�ালইেয় �পা�র করার ি�য়া 

�� হয়। ওেয়�িম�টার কিমিনউিট চাট� ার �ুল উ� মােনর েক-৮ �ুল

িহসােব আিবভূ� ত হেয়েছ।

বােফােলা িমস েনইবার�ড এর অংশ িহসােব, ওেয়�িম�টার 

েদখায় েয িকভােব কিমিনউিট িশ�াথ�ীেদর সফলতা লাভ করেত 

সহায়তা করেছ। ওেয়�িম�টার — িসংেহর বািড় — এমন একিট 

জায়গা েযখােন গেব�র সিত�ই িকছু অথ� আেছ।

প্রাইে হে¡ একিট কিমিনউিট যা আমােদর �ুল েথেক বৃি£ পায়। 

 প্রাইে হে¡ িত িশ�াথ�ীর জন� সীমাহীন স¤াবনা। 

প্রাইে হে¡ চ�ােলি¥ং, িচ�ার উি§পক কািরকুলাম। 

প্রাইে হে¡ পুি¨ ও িফটেনেসর উপর িতিদন েফাকাস করা। 

প্রাইে হে¡ গিতশীল িশ�াগত যুি© ব�বহার করা। 

সবর্� যশখরা
িতিদন, আমরা ªাস�েমর বাইের সুেযাগ ৈতির কির। ে�ে¬র 
®মেণর মাধ�েম অনসু±ান, আিব²ার এবং বৃি£র সেুযাগ, হােত-সমৃি£ 
ো�াম এবং বৃি³মূলক অিভ´তা।

■ িব´ান ও যুি© ªাব
■ এম এ� িট ব�াংেকর ভলাি¶য়াস� সহ সপুারিহেরা এবং 

জিুনয়র অ�ািচভেম¶ পড়া
■ স·ীত, িশ¸, এবং নাটক
■ েমেয়েদর এবং েছেলেদর বাে�টবল এবং কুি¹ দল
■ রান এবং º�াক গাল�সেদর জন�
■ ছা¬ সংবাদপ¬
■ ে�ড ৭-৮-এর জন� ইন-�ুল ই¶ারন�াশপস
■ িবগ ¼াদাস� িবগ িস�াস�
■ নথ�ওেয়� আফটার �ুল ো�াম
■ শিনবার একােডমী

�রাস্থ� এবং সখু
½া¾� এবং সুখ পুি¿ এবং িফটেনস আমােদর ছা¬েদর সাফেল�র 
একিট ��Àপূণ� ভূিমকা পালন কের। ওেয়�িমন�ার দৃঢ় সং¾া, 
শি©শালী মেনর এবং শি©শালী চির¬ গঠন করেত সাহায� কের।

■ আমােদর অন-সাইট গােড� ন, এবং ¾ানীয় খামার�িল 
েথেক উৎপাদেনর মাধ�েম ৈতির করা-েথেক-Ä�াচ খাদ� 
পিরেষবা ো�াম

■ ওেয়লেনস্  �ম এবং রক ওয়াল
■ কালাইডা েহলথ িªিনক
■ েনইবার�ড ো�ােমর জন� ভাল  ইি�েপে�¶ 

েহলথ ফাউে�শন
■ ৭িট সখুী িশ� চির¬ উÇয়ন ো�ােমর অভ�াস
■ ইউিব েড¶াল ো�াম

পদরবরারগু�লর ব�রাপরার
প�াের¶ এিচভেম¶ েজান (িপএ িয) একিট উÈাবনী ো�াম যা 
আিথ�ক সাফল� অজ� েন, নতুন প�ােরি¶ং েকৗশল�িল েশখার 
এবং িশ�া, িশ�ণ এবং কম�জীবেনর সেুযাগ�িল অ�ােÊস করার 
জন� অন-সাইট সমথ�েনর সােথ পিরবােররেক দান কের। �ুল 
ো�ােমর আেগ এবং পের, এিট ওেয়�িমন�ার পিরবার�িলর জন� 
একিট বা¹ব পাথ�ক� করেত পাের।

আমরাডির গজর্ ন শুননু  
ওেয়�িমন�ার এ, আমরা চ�ােলি¥ং ল�� িনধ�ারণ কেরিছ এবং 
তােদর অজ� ন করেত কেঠার পিরËম কেরিছ। একসােথ, আমরা 
িকছু আÌয�জনক িজিনস সÍÇ কেরিছ।

■ ৯৫% উপি¾িত হার–েয েকানও বােফােলা পাবিলক িপ 
েক –8 �ুল উ�তম ।

■ ৮ম ে�িডং এর Ðাতকরা  ৯২% কেলজ Ñিতমূলক িত¨ােনর 
মেধ� নাম নিথভু© ।

■ ২0১৪ সাল েথেক, ৮ম ে�ড িশ�াথ�ী Ðাতেকা³র ২৫ জন 
েবসরকাির ও প�ােরািচয়াল হাই�ুল�িলেত েযাগদান করার 
জন� িব.িপ.এন বৃি³ েপেয়েছ।

একরাডেদমক শ�ক্ত
ওেয়�িমন�ােরর কিমউিনিটেত অসাধারণ ত�ণ ছা¬েদর িবিভÇ Ôপ 
রেয়েছ। আমরা িনিÌত কির েয তারা তােদর সফল হবার সকল 
সর¥াম�িল পায়। আমরা িবেশষ িশ�া চািহদা এবং ইংেরিজ ভাষা 
িশ�াথ�ীেদর সােথ িশ�াথ�ীেদর জন� বিধ�ত িশ�ার সেুযাগ দান কির।

■ সহজবশ�, সমা�রাল গিণত িনেদ� শনা
■ অিতির© গিণত এবং িরিডং এর সময় দান
■ সমৃ£ িশ�েদর সািহেত� েবশ  
■ িতিট িশ�াথ�ীেদর জন� আই প�াড (ে�ড েক-২)
■ �ম বুক্ স  (ে�ড ৩-৮)
■ সাØিতক েকার এবং পরবত� ী জেÙর িব´ান মান�িল 

সমিÚত উÇত পাঠ��ম
■ Û�ািনশ এবং বীজগিণত অফার করা হয়
■ িব´ান, যুি©, েকৗশল, গিণত (এস িট  ই এম ) 

ইউিব সে· অংশীদািরÀ
■ আেমিরকপ�স্  দেলর সদস�

■ িশ¸ �Üাগােরর িমিডয়া েস¶ার রাজ�



প্রাইডে 
য�রাগ দিন

ওডয়স্টদমনস্টরার �নবর্রাচন  করুন
ওেয়�িম�টার কিমিনউিট চাট� ার �ুল আপনার পিরবােরর জন� একিট

ে�ট িফট মেন হেল, আজই আেবদন �ুন। আেরা তেথ�র জন� বা একিট

অ�ািÝেকশন ডাউনেলাড করার জন�, www.WestminsterCCS.org—

এ যান, বা �ুেল একিট সফর িনধ�ারণ করার জন� আমােদর ৮১৬-৩৪৫০

এ কল ক�ন। একসে·, আমরা িনিÌত করেত পাির েয আমােদর 

বা�ারা েযেকােনা সুেযােগর াপ�তা পায়।
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