প্রাইডে
য�োগ দিন

আমরাডির গজর্ ন শুনুন
যখন ২৫ বছর আেগ এম এন্ড িট ব্যাংেকর সােথ বােফােলা পাবিলক
স্কুল #৬৮ অংশগ্রহন কেরিছল তখন বােফােলার সবর্িনম্ন প্রাথিমক

ওেয়স্টিমনস্টার এ, আমরা চ্যােলিঞ্জং লক্ষ্য িনধর্ারণ কেরিছ এবং
তােদর অজর্ ন করেত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ। একসােথ, আমরা
িকছু আশ্চযর্জনক িজিনস সম্পন্ন কেরিছ।
■

িবদ্যালয়গুেলােক সহেরর েসরা িবদ্যালইেয় রূপান্তর করার প্রিক্রয়া
শুরু হয়। ওেয়স্টিমন্সটার কিমিনউিট চাটর্ ার স্কুল উচ্চ মােনর েক-৮ স্কুল
িহসােব আিবভূর্ ত হেয়েছ।

■

■

৯৫% উপিস্থিত হার– েয েকানও বােফােলা পাবিলক িপ
েক –8 স্কুল উচ্চতম।
৮ম েগ্রিডং এর স্নাতকরা ৯২% কেলজ প্রস্তুিতমূলক প্রিতষ্ঠােনর
মেধ্য নাম নিথভু ক্ত ।
২0১৪ সাল েথেক, ৮ম েগ্রড িশক্ষাথর্ ী স্নাতেকাত্তর ২৫ জন
েবসরকাির ও প্যােরািচয়াল হাইস্কুলগুিলেত েযাগদান করার
জন্য িব.িপ.এন বৃিত্ত েপেয়েছ।

বােফােলা প্রিমস েনইবারহুড এর অংশ িহসােব, ওেয়স্টিমন্সটার
েদখায় েয িকভােব কিমিনউিট িশক্ষাথর্ ীেদর সফলতা লাভ করেত
সহায়তা করেছ। ওেয়স্টিমন্সটার — িসংেহর বািড় — এমন একিট
জায়গা েযখােন গেবর্র সিত্যই িকছু অথর্ আেছ।

একরাডেদমক শ�ক্ত
প্রাইে হেচ্ছ একিট কিমিনউিট যা আমােদর স্কুল েথেক বৃিদ্ধ পায়।
প্রাইে হেচ্ছ প্রিত িশক্ষাথর্ ীর জন্য সীমাহীন সম্ভাবনা।

ওেয়স্টিমনস্টােরর কিমউিনিটেত অসাধারণ তরুণ ছাত্রেদর িবিভন্ন গ্রুপ
রেয়েছ। আমরা িনিশ্চত কির েয তারা তােদর সফল হবার সকল
সরঞ্জামগুিল পায়। আমরা িবেশষ িশক্ষা চািহদা এবং ইংেরিজ ভাষা
িশক্ষাথর্ ীেদর সােথ িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য বিধর্ত িশক্ষার সুেযাগ প্রদান কির।
■
■

প্রাইে হেচ্ছ চ্যােলিঞ্জং, িচন্তার উিদ্দপক কািরকু লাম।
প্রাইে হেচ্ছ পুিষ্ঠ ও িফটেনেসর উপর প্রিতিদন েফাকাস করা।
প্রাইে হেচ্ছ প্রগিতশীল িশক্ষাগত প্রযুিক্ত ব্যবহার করা।

■
■
■
■

■
■

■

আমরাডির সরাডথ য�রাগ িরাও।

■

সহজবশ্য, সমান্তরাল গিণত িনেদর্শনা
অিতিরক্ত গিণত এবং িরিডং এর সময় প্রদান
সমৃদ্ধ িশশুেদর সািহেত্য প্রেবশ
প্রিতিট িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য আই প্যাড (েগ্রড েক-২)
ক্রম বুক্স (েগ্রড ৩-৮)
সাম্প্রিতক েকার এবং পরবতর্ ী প্রজেন্মর িবজ্ঞান মানগুিল
সমিন্বত উন্নত পাঠ্যক্রম
স্প্যািনশ এবং বীজগিণত অফার করা হয়
িবজ্ঞান, প্রযুিক্ত, প্রেকৗশল, গিণত (এস িট ই এম )
ইউিব সেঙ্গ অংশীদািরত্ব
আেমিরকপর্ স্ দেলর সদস্য
িশল্প গ্রন্থাগােরর িমিডয়া েসন্টার রাজ্য

আমরাডির গজর্ ন শুনুন
যখন ২৫ বছর আেগ এম এন্ড িট ব্যাংেকর সােথ বােফােলা পাবিলক
স্কুল #৬৮ অংশগ্রহন কেরিছল তখন বােফােলার সবর্িনম্ন প্রাথিমক

ওেয়স্টিমনস্টার এ, আমরা চ্যােলিঞ্জং লক্ষ্য িনধর্ারণ কেরিছ এবং
তােদর অজর্ ন করেত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ। একসােথ, আমরা
িকছু আশ্চযর্জনক িজিনস সম্পন্ন কেরিছ।
■

িবদ্যালয়গুেলােক সহেরর েসরা িবদ্যালইেয় রূপান্তর করার প্রিক্রয়া
শুরু হয়। ওেয়স্টিমন্সটার কিমিনউিট চাটর্ ার স্কুল উচ্চ মােনর েক-৮ স্কুল
িহসােব আিবভূর্ ত হেয়েছ।

■

■

৯৫% উপিস্থিত হার– েয েকানও বােফােলা পাবিলক িপ
েক –8 স্কুল উচ্চতম।
৮ম েগ্রিডং এর স্নাতকরা ৯২% কেলজ প্রস্তুিতমূলক প্রিতষ্ঠােনর
মেধ্য নাম নিথভু ক্ত ।
২0১৪ সাল েথেক, ৮ম েগ্রড িশক্ষাথর্ ী স্নাতেকাত্তর ২৫ জন
েবসরকাির ও প্যােরািচয়াল হাইস্কুলগুিলেত েযাগদান করার
জন্য িব.িপ.এন বৃিত্ত েপেয়েছ।

বােফােলা প্রিমস েনইবারহুড এর অংশ িহসােব, ওেয়স্টিমন্সটার
েদখায় েয িকভােব কিমিনউিট িশক্ষাথর্ ীেদর সফলতা লাভ করেত
সহায়তা করেছ। ওেয়স্টিমন্সটার — িসংেহর বািড় — এমন একিট
জায়গা েযখােন গেবর্র সিত্যই িকছু অথর্ আেছ।

একরাডেদমক শ�ক্ত
প্রাইে হেচ্ছ একিট কিমিনউিট যা আমােদর স্কুল েথেক বৃিদ্ধ পায়।
প্রাইে হেচ্ছ প্রিত িশক্ষাথর্ ীর জন্য সীমাহীন সম্ভাবনা।

ওেয়স্টিমনস্টােরর কিমউিনিটেত অসাধারণ তরুণ ছাত্রেদর িবিভন্ন গ্রুপ
রেয়েছ। আমরা িনিশ্চত কির েয তারা তােদর সফল হবার সকল
সরঞ্জামগুিল পায়। আমরা িবেশষ িশক্ষা চািহদা এবং ইংেরিজ ভাষা
িশক্ষাথর্ ীেদর সােথ িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য বিধর্ত িশক্ষার সুেযাগ প্রদান কির।
■
■

প্রাইে হেচ্ছ চ্যােলিঞ্জং, িচন্তার উিদ্দপক কািরকু লাম।
প্রাইে হেচ্ছ পুিষ্ঠ ও িফটেনেসর উপর প্রিতিদন েফাকাস করা।
প্রাইে হেচ্ছ প্রগিতশীল িশক্ষাগত প্রযুিক্ত ব্যবহার করা।

■
■
■
■

■
■

■

আমরাডির সরাডথ য�রাগ িরাও।

■

সহজবশ্য, সমান্তরাল গিণত িনেদর্শনা
অিতিরক্ত গিণত এবং িরিডং এর সময় প্রদান
সমৃদ্ধ িশশুেদর সািহেত্য প্রেবশ
প্রিতিট িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য আই প্যাড (েগ্রড েক-২)
ক্রম বুক্স (েগ্রড ৩-৮)
সাম্প্রিতক েকার এবং পরবতর্ ী প্রজেন্মর িবজ্ঞান মানগুিল
সমিন্বত উন্নত পাঠ্যক্রম
স্প্যািনশ এবং বীজগিণত অফার করা হয়
িবজ্ঞান, প্রযুিক্ত, প্রেকৗশল, গিণত (এস িট ই এম )
ইউিব সেঙ্গ অংশীদািরত্ব
আেমিরকপর্ স্ দেলর সদস্য
িশল্প গ্রন্থাগােরর িমিডয়া েসন্টার রাজ্য

যখন ২৫ বছর আেগ এম এন্ড িট ব্যাংেকর সােথ বােফােলা পাবিলক
স্কুল #৬৮ অংশগ্রহন কেরিছল তখন বােফােলার সবর্িনম্ন প্রাথিমক

আমরাডির গজর্ ন শুনুন

সবর্� যশখরা

ওেয়স্টিমনস্টার এ, আমরা চ্যােলিঞ্জং লক্ষ্য িনধর্ারণ কেরিছ এবং
তােদর অজর্ ন করেত কেঠার পিরশ্রম কেরিছ। একসােথ, আমরা
িকছু আশ্চযর্জনক িজিনস সম্পন্ন কেরিছ।

প্রিতিদন, আমরা ক্লাসরুেমর বাইের সুেযাগ ৈতির কির। েক্ষেত্রর
ভ্রমেণর মাধ্যেম অনুসন্ধান, আিবষ্কার এবং বৃিদ্ধর সুেযাগ, হােত-সমৃিদ্ধ
েপ্রাগ্রাম এবং বৃিত্তমূলক অিভজ্ঞতা।

■

িবদ্যালয়গুেলােক সহেরর েসরা িবদ্যালইেয় রূপান্তর করার প্রিক্রয়া
শুরু হয়। ওেয়স্টিমন্সটার কিমিনউিট চাটর্ ার স্কুল উচ্চ মােনর েক-৮ স্কুল
িহসােব আিবভূর্ ত হেয়েছ।

■

■

৯৫% উপিস্থিত হার– েয েকানও বােফােলা পাবিলক িপ
েক –8 স্কুল উচ্চতম।
৮ম েগ্রিডং এর স্নাতকরা ৯২% কেলজ প্রস্তুিতমূলক প্রিতষ্ঠােনর
মেধ্য নাম নিথভু ক্ত ।
২0১৪ সাল েথেক, ৮ম েগ্রড িশক্ষাথর্ ী স্নাতেকাত্তর ২৫ জন
েবসরকাির ও প্যােরািচয়াল হাইস্কুলগুিলেত েযাগদান করার
জন্য িব.িপ.এন বৃিত্ত েপেয়েছ।

■
■

■
■
■
■
■
■
■

বােফােলা প্রিমস েনইবারহুড এর অংশ িহসােব, ওেয়স্টিমন্সটার

■

িবজ্ঞান ও প্রযুিক্ত ক্লাব
এম এন্ড িট ব্যাংেকর ভলািন্টয়াসর্ সহ সুপারিহেরা এবং
জুিনয়র অ্যািচভেমন্ট পড়া
সঙ্গীত, িশল্প, এবং নাটক
েমেয়েদর এবং েছেলেদর বােস্কটবল এবং কু িস্ত দল
রান এবং ট্র্যাক গালর্সেদর জন্য
ছাত্র সংবাদপত্র
েগ্রড ৭-৮-এর জন্য ইন-স্কুল ইন্টারন্যাশপস
িবগ ব্রাদাসর্ িবগ িসস্টাসর্
নথর্ ওেয়স্ট আফটার স্কুল েপ্রাগ্রাম
শিনবার একােডমী

েদখায় েয িকভােব কিমিনউিট িশক্ষাথর্ ীেদর সফলতা লাভ করেত

�রাস্থ� এবং সুখ

সহায়তা করেছ। ওেয়স্টিমন্সটার — িসংেহর বািড় — এমন একিট
জায়গা েযখােন গেবর্র সিত্যই িকছু অথর্ আেছ।

একরাডেদমক শ�ক্ত
প্রাইে হেচ্ছ একিট কিমিনউিট যা আমােদর স্কুল েথেক বৃিদ্ধ পায়।
প্রাইে হেচ্ছ প্রিত িশক্ষাথর্ ীর জন্য সীমাহীন সম্ভাবনা।

ওেয়স্টিমনস্টােরর কিমউিনিটেত অসাধারণ তরুণ ছাত্রেদর িবিভন্ন গ্রুপ
রেয়েছ। আমরা িনিশ্চত কির েয তারা তােদর সফল হবার সকল
সরঞ্জামগুিল পায়। আমরা িবেশষ িশক্ষা চািহদা এবং ইংেরিজ ভাষা
িশক্ষাথর্ ীেদর সােথ িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য বিধর্ত িশক্ষার সুেযাগ প্রদান কির।
■
■

প্রাইে হেচ্ছ চ্যােলিঞ্জং, িচন্তার উিদ্দপক কািরকু লাম।
প্রাইে হেচ্ছ পুিষ্ঠ ও িফটেনেসর উপর প্রিতিদন েফাকাস করা।
প্রাইে হেচ্ছ প্রগিতশীল িশক্ষাগত প্রযুিক্ত ব্যবহার করা।

■
■
■
■

■
■

■

আমরাডির সরাডথ য�রাগ িরাও।

■

সহজবশ্য, সমান্তরাল গিণত িনেদর্শনা
অিতিরক্ত গিণত এবং িরিডং এর সময় প্রদান
সমৃদ্ধ িশশুেদর সািহেত্য প্রেবশ
প্রিতিট িশক্ষাথর্ ীেদর জন্য আই প্যাড (েগ্রড েক-২)
ক্রম বুক্স (েগ্রড ৩-৮)
সাম্প্রিতক েকার এবং পরবতর্ ী প্রজেন্মর িবজ্ঞান মানগুিল
সমিন্বত উন্নত পাঠ্যক্রম
স্প্যািনশ এবং বীজগিণত অফার করা হয়
িবজ্ঞান, প্রযুিক্ত, প্রেকৗশল, গিণত (এস িট ই এম )
ইউিব সেঙ্গ অংশীদািরত্ব
আেমিরকপর্ স্ দেলর সদস্য
িশল্প গ্রন্থাগােরর িমিডয়া েসন্টার রাজ্য

স্বাস্থ্য এবং সুখ পুিষ্ট এবং িফটেনস আমােদর ছাত্রেদর সাফেল্যর
একিট গুরুত্বপূণর্ ভূ িমকা পালন কের। ওেয়স্টিমনস্টার দৃঢ় সংস্থা,
শিক্তশালী মেনর এবং শিক্তশালী চিরত্র গঠন করেত সাহায্য কের।
■

■
■
■

■
■

আমােদর অন-সাইট গােডর্ ন, এবং স্থানীয় খামারগুিল
েথেক উৎপাদেনর মাধ্যেম ৈতির করা-েথেক-স্ক্র্যাচ খাদ্য
পিরেষবা েপ্রাগ্রাম
ওেয়লেনস্ রুম এবং রক ওয়াল
কালাইডা েহলথ িক্লিনক
েনইবারহুড েপ্রাগ্রােমর জন্য ভাল ইিন্ডেপেন্ডন্ট
েহলথ ফাউেন্ডশন
৭িট সুখী িশশু চিরত্র উন্নয়ন েপ্রাগ্রােমর অভ্যাস
ইউিব েডন্টাল েপ্রাগ্রাম

পদরবরারগু�লর ব�রাপরার
প্যােরন্ট এিচভেমন্ট েজান (িপএ িয) একিট উদ্ভাবনী েপ্রাগ্রাম যা
আিথর্ ক সাফল্য অজর্ েন, নতু ন প্যােরিন্টং েকৗশলগুিল েশখার
এবং িশক্ষা, প্রিশক্ষণ এবং কমর্জীবেনর সুেযাগগুিল অ্যােক্সস করার
জন্য অন-সাইট সমথর্ েনর সােথ পিরবােররেক প্রদান কের। স্কুল
েপ্রাগ্রােমর আেগ এবং পের, এিট ওেয়স্টিমনস্টার পিরবারগুিলর জন্য
একিট বাস্তব পাথর্ ক্য করেত পাের।

ওডয়স্টদমনস্টরার �নবর্রাচন করুন
ওেয়স্টিমন্সটার কিমিনউিট চাটর্ ার স্কুল আপনার পিরবােরর জন্য একিট
েগ্রট িফট মেন হেল, আজই আেবদন ক্রুন। আেরা তেথ্যর জন্য বা একিট
অ্যািপ্লেকশন ডাউনেলাড করার জন্য, www.WestminsterCCS.org—
এ যান, বা স্কুেল একিট সফর িনধর্ারণ করার জন্য আমােদর ৮১৬-৩৪৫০
এ কল করুন। একসেঙ্গ, আমরা িনিশ্চত করেত পাির েয আমােদর
বাচ্চারা েযেকােনা সুেযােগর প্রাপ্যতা পায়।

২৪ ওেয়স্টিমন্সটার এিভিনউ
৭১৬-৮১৬-৩৪৫০

|

|

বােফােলা, িনউ ইয়কর্ ১৪২১৫

www.WestminsterCCS.org

এক�ট বরাডফরাডলরা প্দমস যনইবরারহুে স্কুল

