
ই   �মইেলর   িবষয়:   অিভভাবকেদর   সে�   �দখা   ক�ন। 
 
���   সেয়�   পিরবার, 
আশা   কির   আপনারা   এবং   আপনােদর   স�ানরা   িতন   িদেনর   ছু�   উপেভাগ   করেছন। 
 
এ   স�ােহ   আপনারা   যখন   একটু   সময়   পােবন,   দয়া   কের   ক�ােল�ার   এ   অে�াবর   ১৮   বধুবার   দািগেয়   রাখেবন-   এটা 
পরবত�   িপএ   িম�ংেয়র   তািরখ।   অন�ুহ   কের   িম�ংেয়   �যাগ   �দওয়ার   ব�ব�া   কের   রাখেবন।   আমরা   অিভভাবকেদর   মধ� 
�থেক   নতুন   �নতৃ�   িনব�াচন   করব   এবং   কেলজ   সং�া�   মলূ�বান   ব�ব�   �নব   সােবক   ইউেপন   এডিমশন   অিফসার   সারা 
হারবারসেনর   কােছ   (িনেচ   িব�ািরত   �দখুন)।   ভ�েলা   বাস   মানহাটান   এবং   �ই�   �থেক   ি�েত   যা�ী   আনা-�নওয়া   করেব। 
আপনার   িসট   সংর�েণর   জন�   এখােন   �প   িদন। 
 
১২   জন   নবাগত   অিভভাবক   ৮�   পেদর   জন�   �িত��ীতা   করেবন   (৩   জন   িপএ   িনব�াহী   �বাড�    এবং   একজন   �ুল 
িলডারিশপ   দল)।   সকল   �াথ�   িনেজেদর   সংি��   পিরিচিত   িদেয়েছন   যােত   আপনারা   তােদর   স�েক�    জানেত   পােরন।   তােদর 
স�েক�    জানেত   এখােন   পড়ুন;   আমরা   িনি�ত   �য   আপিন   ম�ু   হেবন!   আপনােদর   তােদর   িনেজেদর   মেুখ   কথা   �শানার 
সুেযাগ   পােবন   অে�াবর   ১৮   �ত।   মেন   রাখেবন   সামেন   উপি�ত   �থেক   �ভাট   িদেত   হেব,   তাই   আসুন   এবং   �ভাট   িদন। 
অে�াবর   ১৮   �ত   �দখা   হেব। 
 
এিলজােবথ   ল�াংউইথ   এবং   মিনকা   টিরেয়লও 
িপএ   �কা   ��িসেড�দয় 
 
সারা   হারবারসন   এর   সে�   ি�   �সশন   িজেত   িনন 
সারা   হারবারসন   গত   বছর   কথা   বেলেছন   এবং   আমােদর   আ�েহর   কারেণ   জন�   এবছর   ও   আসেছন।   কেলজ   ভিত� র 
সমসামিয়ক   �যিদক�েলা   ���   সােয়�   িশ�াথ�েদর   �ভািবত   করেছ   �স   িবষেয়   কথা   বলেবন।   িবতক�    আেছ   এমন   িবষয় 
িনেয়   িতিন   অকপেট   কথা   বলেবনঅ   �যমন   ধ�ন-   কেলজ   ভিত� েত   �যমন   বণ�   �বষম�   এবং   �লি�ক   প�পাত।   সারা'র   সে� 
��-উ�র   অংেশর   জন�   এখােন   �প   িদন।   তার   উপেদশ   সকল   ��ণীর   ���   সােয়�   অিভভাবকেদর   জন�   �াসি�ক,   তা   �স 
নবাগত   �হাক   বা   িবদায়ী   । 
 
উপি�ত   অিভভাবকরা   কেলজ   ভিত�    স�েক�    �ধু   দরকাির   খবরই   পােবন   না;   �সইসে�   িতন   হাজার   ডলার   মলূ�মােনর 
ব�ি�গত   �সশন   এর   সুেযাগও   �পেত   পােরন।   সারা   লটািরর   মাধ�েম   িনধ�ারণ   করেবন   কােক   ি�   �সশন   �দেবন।   সারা   িবজয়ী 
িশ�াথ�র   ভিত�    স�া�   কাগজপ�   িবে�ষণ   কের   তােক   কেলজ   ভিত�    সং�া�   স�ক   িনেদ�শনা   �দেবন। 
 
�ফইসবকু   লাইভ-এ   “কেলজ   এডিমশন   ১০১”   নােম   সারা'র   কেলজ   ভিত�    িবষেয়   কথা   �নেত   এখােন   �প   িদন।   তারপর 
উনার   সে�   �দখা   করেত   এবং   কথা   বলেত   অে�াবর   ১৮-�ত      আসুন। 
 
আপনার   দান   করা   টাকা:   �ছাট-বড়   অেনক   কােজ   লাগেব 
বড়   �য   কাজ�েলার   জন�   টাকা   লাগেছ   (�যমন:   �ুল   এর   পের   �াব,   পড়ােশানা   িবষয়ক   এবং   �ীড়া   িবষয়ক   দল,   �নিভয়া� 
এবং   �যুি�   উ�য়ন)।   ���   সােয়�   িপএেত   আপনার   �দওয়া   টাকা   অেনক   �ছাট   িক�   ���পূণ�   কােজ   ব�য়   করা   হে�।   গত 
কেয়ক   স�াহ   িপএ   �য   �য   খরচ   করেত   সহায়তা   কেরেছ:   বােয়ালিজ   িবভােগ   মহামাির   সং�া�   বইেয়র   �সট   িকেন   িদেয়েছ, 
নবাগতেদর   জন�   না�ার   ব�ব�া,   ম�নয়ুাল   এবং   টুল   ব�,   সমাজ   িব�ান   িশ�ার   গেবষণা   ��া�ােম,   িশ�কেদর   জন�   পািন 
(যােত   আমােদর   কেঠার   পির�মী   িশ�করা   সু�   থাকেত   পােরন   সারািদন!)   সােয়�   ল�ােব      িতন�   �লসার   কা�ং   �মিশন 
�মরামত   করেত,   এবং   জ�া�   িঝিঝ   �পাকা   ও   অন�ান�   �পাকা   িকনেত   (প�পািখেদর   খওয়ােনার   জন�   অবশই!) 
 



আপনার   দান   করা   টাকা   ���   সােয়�   িশ�াথ�েদর   িশ�ার   ��ে�   অত��   ���পূণ�   ভূিমকা   রােখ।   �য   সকল   পিরবার   এ 
বছর   দান   কেরেছন   তােদর   সকলেক   ধন�বাদ।।   আপিন   যিদ   এখনও   না   িদেয়   থােকন-   অথবা   আেরকবার   িদেত   চান!- 
অন�ুহ   কের   এখােন   �প   িদন।   �য   �কােনা   পিরমাণ   অত��   আনে�র   সে�   �হণ   করা   হেব।   এই   িপএ   নন   �িফট   ৫০১(িস)(৩) 
সংগঠন   এবং   আপনার   দােনর   টাকাও   ওপর   স�বত   কর   মও�ফ   পােবন। 
 
���   বেরা   হাই   �ুল   �মলা:   ���ােসবী   �েয়াজন 
আগামী   স�ােহ   �াস   ৮   এর   �ছেল   �মেয়রা   ���   হাই   �ুল   এর   �মলায়   আসেবন   ।   আমােদর   ���ােসবী   অিভভাবক   দরকার 
অভ�াগত   পিরবারেদর   উ�   �াগত   জানােনার   জন�   এবং   আমােদর   �ুল�   �য   কেতা   চমৎকার   �স�   তােদর   জানােত। 
�মলা�   হেব   িডউইট   ি�নটন   হাই   �ুেল,   ���   সােয়�-এর   একদম   কােছ।   ���ােসবী   �েয়াজন   সকাল   ১১টা   �থেক   িবকাল 
৩টা   পয��,   অে�াবর   ১৪   শিনবার   এবং   অে�াবর   ১৫   �রাববাের।   আপিন   যিদ   ২   ঘ�া   সময়ও   িদেত   পােরন,   ি�জ 
���ােসবী   �হান।   �কানও   িনিদ��   িবষেয়   জানা   বা   অিভ�তা   জ�রী   নয়;   ���   সােয়�-এর   দ�   সদস�রাও   �সখােন 
থাকেবন।   আপিন   সাহায�   করেত   পারেল   এখােন   �প   িদন। 
 
ফল   ওেপন   হাউস   ���ােসবীেদর   ধন�বাদ। 
�াস   ৮-এর   পিরবারেদর   জন�   ���   সােয়�   গত   বধুবার   আম�ণ   জািনেয়িছেলা!   এবং   অেনক   ���ােসবী   অিভভাবক 
তােদর   হািসমেুখ   �াগত   জািনেয়েছন।   ধন�বাদ   �সসকল   অিভভাবকেদর   যারা   আ�হী   পিরবারেদর   �াগত   জািনেয়েছন   এবং 
অ�   সমেয়র   জন�   হেলও   ���   সােয়�-এর   একজন   হেত   পারার   অিভ�তা   �পেয়েছন। 
 

 
(���   সােয়�-এর   একজন   অিভভাবক   �কভরক   ি�িময়ান   ওেপন   হাউেস   আগত   অিতিথেদর   সে�   কথা   বলেছন) 

 
এিলস   একারম�ান 
�রেবকা   বােররাস 
জিজ� য়া   বিন�য়াস 
আিরন   চ�াপম�ান 
এিম   �ডিভডসন   (�কা   �চয়ার) 
ওেয়ি�   �ফ�ম�ান   ওেয়ইনােপল 
�হেলন   গাের 
প�াম   গডউইন   (�কা   �চয়ার) 

�জিনফার   গং 
সুসান   কাপ� 
�কভরক   ি�িময়ান 
অ�ান   মাির   �স 
লেরইন   �ও 
�জিনফার   িল 
এিলস   লটুজ 
হাং   ল ু

িমশ   িমেশাউ 
সু   নােড়েন 
ক�াথিরন   পাক�  
আইেভট   �পেরজ 
িলসা   টারা� 
সািন   ওং 
সুজান   ওং 
ডায়ানা   উ 

 



এ   বছর   ���   সােয়�   আরও   দবুার   ওেপন   হাউস   আেয়াজন   করেব:   একটা   মাচ�    মােস   িনব�ািচত   িশ�াথ�েদর   জন�,   আেরকটা 
জনু-এ   �াস   ৭   এর   জন�।   সময়   আসেল   আপিন   �সই   ইেভ��েলায়   ���ােসবী   হেবন   আশা   কির। 
 
 
 






