
আপনার স'ােনর জন* এ বছের িক িক অেপ1া :2মইেলর িবষয়-ই 
করেছ। 

সুধী <ংস সাই> পিরবার, 
এই আশা কির চার িদেনর ছB C আপনারা উপেভাগ কেরেছন। 
আগামীেত িশ1াবষH ইিতমেধ*ই উেIজনাপূণH এবং ব*Lতাময়। 
আেরা অেনক িকছB  হেত থাকেব ছাOছাOী এবং অিভভাবক 2দর 
মেন রাখার জন* তািরখ Qেলা িনেচ উেRখ করা হেলা জন*।: 

এস এল C িমCং -০০ সTা:৬-৪৫:৩ ,2সেYমবর ২৬ 
০০ সTা িপএ িমCং:৯-০০:৭ ,2সেY]র ২৬ 
ব _̂ তা এবং িবতকH  Cেমর - ০০ সTা:৬ ,2সেY]র ২৭ 
অিভভাবক 2দর জন* বাধ*তামূলক িমCং। 
ফল কেলজ নাইট-০০:৯-০০:৭ ,2সেY]র ২৮ 
িcি>পােলর সেd -৩০সকাল:৯-৩০:৮ ,অেeাবর ৩ 
সকােলর নাLা )cাতরাশ) 
ভলাfয়ার ) ফল ওেপন হাউজ ,০০ সTা:৭-০০:৫ ,অেeাবর ৪ 
অিভভাবক cেয়াজন) 
hB ল বT ) কেলা]াস িদবস -০০:অেeাবর ৯) 

আমরা অধীর আiেহ অেপ1া করিছ আপনােদর অেনেকর সােথ 
এই িমCং এ 2যাগ 2দখা হেব আগািম মংগলবার িপএ িমCং এ। 
নবাগত িদেত ভ*েলা বাস এর 2খkাজ িনেত এখােন Cপ িদন। 



মংগলবার ,আপনােদর মেন কিরেয় িদেত চাই 2য ,অিভভাবক 
পযH' সময় আেছ চারজন অিভভাবকেক মেনানীত করেত পারেবন 
িতনC পদ িপএ অিভভাবক িলডারিশপ পেদর জন*। 
এিmিকউCভ 2বােডH র জন* এবং একC পদ hB ল িলডারিশপ Cম 
আপনার িনেজেক অথবা অন* নবাগত অিভভাবকেক এ। 
এখােন ইেমইল করnন ,মেনানীত করার তথ* 2পেত 
nominations@bxsciencepa.org   
এিলজােবথ ল*াংউইথ এবং মিনকা টিরএেলা। 
িপএ 2কা 2cিসডo  

অিভভাবক ভলাfয়ার cেয়াজন। :ফল ওেপন হাউজ  
আমােদর 2বিশর ভােগরই <pস সাইে> cথম আগমন ৮ 2iেডর 
2য ?মেন আেছ আপিন কত আনিqত িছেলন ওেপন হাউজ এ। 
সকল পিরবােরর স'ান হাই hB ল এ দরখাL করার crিত িনেs 
আমােদর cচB র 2সসকল পিরবার এর উপর ছাপ রাখেত পােরন। 
ফল ওেপন হাউজ ,ভলাfয়ার cেয়াজন তােদর tাগত জানােত 
2কান অিভuতা বা <ঙm সাই> সwেকH অেeাবর ৪। ,সTান 
আপিন 2কান cেxর উIর না জানেল 2সখােন u*ন জরnরী নয়। 
ভলাfয়ার অিভভাবক । আেরা অেনেকই থাকেবন যারা জােনন 
ভলাfয়ার হেত এখােন Cপ ৩০ সTা পযH'।:৭-৩০:cেয়াজন ৪ 
আপনােদর িভতর অেনেক হয়েতা জােনন <ঙm সাই> এ িদন। 
ছিব সহ 2দখেত । ভলাfয়ার হওয়া আনqপুণH এবং ফলcসূ 
চাইেল এই িনউজেলটার এর 2শষ পযH' পyB ন। 
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ফল কেলজ নাইট: 
আমােদর zাি'হীন কেলজ অিফস ফল কেলজ নাইট উপহার 
2সেY]র ২৮ hB ল ,০০:৯-০০:ব_ হ{িতবার সTা ৭ িদেত যােs। 
কেলাি]য়া , <*ানেডইস ইউিনভা|স}C অিডটিরয়াম এ। 
িভলােনাভা ইউিনভা|স}C এবং উইিলয়ামস কেলজ ,ইউিনভা|স}C 
2থেক কেয়কজন এডিমশন অিফসার আসেবন কেলেজ ভ|ত}র 
তােদর আেলাচনার পের িনয়মাবলী আেলাচনা করেত। 
অিভভাবক এবং িশ1াথী~ রা কেলজ সং�া' cx করেত পারেব। 
,সব <pস সাই> অিভভাবক 2দর 2যাগ 2দয়ার জন* tাগত জানাই 
িসিনয়র 2দর অিভভাবকেদর 2যাগ  িবেশষ কের জুিনয়র এবং 
িদেত উৎসািহত করা হেs।  
ভ*েলা বাস এই ইেভo এর জন* ি�েত ম*ানহাটন এবং কB ইনস 
বােস আপনার িসট সংর1ন 2থেক যাOী আনা 2নয়া করেব। 
বBধবার দুপুর এর মেধ* ভ*েলা ,করেত 2সেY]র ২৭ 
না]াের অনুiহ কের 2ফান করnন। ৭৬০০-৯৬১-৭১৮ 2ত  

িপএ িমCং সারাংশ জুন ২০১৭: 
cিতC িপএ িমCং এ আমরা 2ভােটর মাধ*েম িস�া' 2নই। 
মdলবার এর িপএ িমCং এ জুন মােস িমCং এ আেলািচত িবষয় 
আেরা জানেত Qেলার িনেয় 2ভােটর মাধ*েম িস�া' 2নেবা। 
এখােন Cপ িদন। 

ধন*বাদ! 



গত স�ােহ 2য অিভভাবকরা হাই hB ল 2মলােত cিতিনিধ� <pস 
সাই>েক গ|ব}ত কেরেছন তােদর আ'িরক ধন*বাদ: 

2হদার আহরাম 
ড*ান 2গাউ� 
আলবাটH  হ*ািরসন 
2কভকH  ি�িময়ান 
সুজান নািরন 
2বটিস িনউেবির 
�B য়াটH  2পিল 
িজওফ রডিক 
কািমলা �চাপার 

এই ছিবেত 2দখা যােs <pসসাই বাবা ড*ান 2গাউ� এবং 
আলবাটH  হ*ািরসন উপি�ত পিরবার 2দর সােথ মতামত 2সয়ার 
করেছন। 



এবং ধন*বাদ 2সই অিভভাবক 2দর যারা হািস মুেখ এ বছেরর 
িনেচর cেজe আেলাড়ন সহকাের সফল করেত সাহায* কেরেছন। 
ছিবেত 2দখBন। 

ইেভo 2চয়ার) পওলা সমু*) 
এিমিল 2চন 
িলিলয়ান 2চন 
ডরিথ 2চউং 
2হনির িচন 
িজং গাও 



প*াম 2গাডউইন 
উইিমন হং 
ক*ািথ ইসরােয়লিভ�চ 
2জিন িজন 
2জািড কB ল 
মাকH  লাম 
2হেলন িল 
এিম িল 
িলসা িল 
চাও িলউ 
ওেয়নহগ িলউ 
এগেনস 2মক 
কালHা ম*ািস 
কিন ম*াকিসয়া 
2বটিস িনউেবির 
িসইউয়ান কB *ই 
এিলস 2সজ 
লানিচ 2ভনাটর 
Qইিড ওয়ািম 
িজনচB ন ওয়াং 
ল*াম-বারবারা ই 
িজন জ*াং 
িলন 2ঝাউ 



 
উ�সাহী অিভভাবকেদর অংশ ,আমরা 2সৗভাগ*বান এমন কমHঠ 
আবার ধন*বাদ , সকল ভলাfয়ার 2দর হেত 2পের।!  
আমরা কেয়কজন চমৎকার অিভভাবক ভলানCয়ার 2পেয়িছ 
আগািম স�ােহ  স�ােহর �রnেত অিভভাবক ওিরেয়েoশেন। 
আমরা তােদর নাম উেRখ করেবা। 


