Newcomer
Learning
Academy
(NLA)
স্কু লের প োশোক
স্কুলের জন্য:
গোঢ় নীে রলের কেোর যুক্ত জোমো
খোাঁকক (তোম্রবর্ণ) ও কোলেো প্যোন্ট / স্কোর্ণ
শোরীর কশক্ষোর জন্য:
FLC টি-শোর্ণ:
ফু েপ্যোন্ট বো হোফপ্যোন্ট
প োশোক নো লর এলে = $5

করচয় ত্র
কশক্ষোেীলদরলক সবণদো
তোলদর

করচয় ত্র

রোখলত হলব।

কনলজর

করচয় ত্র নষ্ট করলব
নো।

করচয় ত্র ভু লে

পগলে = $1
করচয় ত্র হরোলে
= $5

স্কু লের সরবরোহ
োাঁচ (5) 1-কবষলয়র পনোর্বই
প কন্সে / প ন

পফোল্ডোর

Translation and Interpretation Center (7/2017)

স্কুলের সময়
পেকফোলস্টর জন্য স্কুে পখোলে:
সকোে 7:15 – 7:45
ক্লোস শুরু: সকোে 7:55 র্োয়
ক্লোস পশষ: দু ুর 2:59 র্োয়

(পসোমবোর, মঙ্গেবোর, বৃহস্পকতবোর,
শুক্রবোর)
ক্লোস পশষ: দু ুর 1:59 র্োয় (বুধবোর)

কবনোমূলের পেকফোস্ট
কবনোমূলের েোঞ্চ
কবনোমূলের SEPTA ট্র্যোন্স োস
(বোস / ট্র্কে / সোবওলয়)

স্কু ে পেলক 1.5+ মোইলের
পবশী দূলর েোকলে

বুধবোর/বৃহস্পকতবোর/শুক্রবোলরর
অ্যোডভোইজকরর সময় ট্র্যোন্স োস সংগ্রহ
কলরো

করল োর্ণ কোলডণর তোকরখ:
20 -22 নলভম্বর, 2017
14-16 পফব্রুয়োরী 2018
2- 4 পম 2018
20 জুন 2018
অ্নুবোদ / পদোভোষী সহোয়তো
215-400-4180, এক্সলর্নশন #4

Franklin Learning
Center (FLC)


616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570
কফেোলডেকফয়োর বহুভোকষক
োঠ্যক্রলমর অ্কফস এবং
পরোগ্রোম স্কু ে কডকিক্ট /
215-400-4240

Newcomer Learning Academy Brochure (Bengali)

FLC এর NLA পত স্বোগতম

NLA/FLC এর কনয়ম
নতু ন বন্ধু করো, কচন্তো করো, রশ্ন
করো ও পশখো এখোলন অ্নুলমোকদত!
ক্লোলব, গোলনর দলে পযোগদোন ও
পখেোয় অ্ংশগ্রহর্ এখোলন
অ্নুলমোকদত!

Newcomer Learning Academy (NLA) পসইসব কশক্ষোেীলদর
জন্য যোলদর:


বয়স 14 পেলক 20 বছলরর মলে,



সম্প্রকত মোককণ ন যুক্তরোলে এলসলছ এবং



মোতৃ ভোষো ইংলরকজ নয়।

স্কু লে কদলত হলব। কশক্ষোেীর বয়স 18 বছলরর পবশী নো হওয়ো যণন্ত তোর
ক তোমোতো/অ্কভভোবকলক স্কু ে পেলক তোলক কনলয় আসলত হলব। তোলদর

স্কু লে পকোলনো র্ু ক
বো হুকড ড়ো যোলব
নো

কোলছ স্বকচত্র করচয় ত্র েোকো আবশ্যক।

Center, MAC) দ্বোরো নকেভু ক্ত কশক্ষোেীরো: 215-400-4240 (কবকল্প
1)। যকদ পকোলনো কশক্ষোেীর কোলছ হোই স্কু লের রকতকেক েোলক, তোহলে তো
FLC রুস্টোর অ্কফস বো MAC এ কদলত হলব।
কফেোলডেকফয়োর স্কু ে কডকিলক্টর গ্রযোজুলয়শলনর আবশ্যকতো হে 23.5
পক্রকডর্: ইংলরকজ (4), ইকতহোস/সমোজ কবজ্ঞোন (4), গকর্ত (3-4),
কবজ্ঞোন (3-4), মোনকবক (2), ঐকিক (4), শোরীর কশক্ষো (1) স্বোস্থ্য (.5),
ও একটি কবশ্ব ভোষো (2)।
উ কস্থ্কত খুব গুরুত্ব ূর্ণ। স্কু লে কশক্ষোেী অ্নু কস্থ্ত েোকলে তোর জন্য
তোলক ক তোমোতো/অ্কভভোবলকর সই করো একটি পনোর্ (কচঠি) স্কু লে কদলত
হলব। যকদ পকোলনো কশক্ষোেী 3 কদলনর পবশী সময় ধলর অ্নু কস্থ্ত েোকলে
ডোক্তোলরর পেলক একটি পনোর্ স্কু লে কদলত হলব। পযসব পক্ষলত্র অ্নু কস্থ্কত
বো

ধমীয় ছু টি। কশক্ষোেীর পকোলনো রশ্ন েোকলে, তোলক কনজ অ্যোডভোইজকর
কশক্ষলকর সলঙ্গ কেো বেলত হলব।

যকদ কশক্ষোেীলক “আলগ চলে পযলত” (স্কু ে পশলষর সমলয়র আলগ)
হয় তোহলে তোলক ক তোমোতো/ অ্কভভোবলকর পেলক একটি পনোর্ (কচঠি)

বহুভোকষক মূেোয়ন পকন্দ্র (Multilingual Assessment

“মোফ করো” হয় তো হে অ্সুস্থ্তো, োকরবোলর কোরও মৃতুয,স্কু ে কট্র্

ক্লোলস পমোবোইে
ব্যবহোর করো
যোলব নো

কশক্ষোেী অ্সুস্থ্ হলে তোর কশক্ষকলক তো জোনোলত হলব। কশক্ষোেী
ওষুধ কনলে, পসই ওষুধ 111 নং রুলমর নোসণ অ্বশ্যই কদলত হলব।
NLA এর রলয়লছ 8 জন কশক্ষক, পদোভোষী কোউলন্সকেং

ধূম োন, মদ্য োন বো মোদক পনওয়ো
যোলব নো

অ্যোকসসলর্ন্ট (Bilingual Counseling Assistants, BCA)। একজন
স্কু ে FLC স্কু ে কোউলন্সের কলেজ এবং কমণজীবন করকল্পনো এবং
সোমোকজক/মোনকসক সহোয়তো কদলয় সোহোয্য করলব। BCA অ্নুবোদ,
সমোজ করলষবো ও ককমউকনটি সহোয়তো কদলয় সোহোয্য করলব।
অ্ভদ্র আচরলর্র জন্য “আর্ক অ্বস্থ্োর” সম্মুখীন হলত হলব। আর্ক
অ্বস্থ্ো হে স্কু লের কনকদণ ষ্ট সমলয়র র অ্কতকরক্ত সময় ধলর েোকো,
এইসব কশক্ষোেীলদর পক্ষলত্র রলযোজয:


যোরো স্কু লে বো ক্লোলস পদকর কলর আলস,



ক্লোস “ফোাঁকক” পদয় (ক্লোলস যোয় নো) এবং/অ্েবো



ক্লোলস, স্কু লের হলে, েোঞ্চরুলম, স্কু লের ভ্রমলর্, স্কু ে
যোওয়ো ও আসোর সময় অ্ভদ্র (খোরো ) আচরর্
কলর।

পকোলনো সরঞ্জোম ও অ্স্ত্র আনো
যোলব নো

