Thomas Jefferson Middle School
আমাদের নিদজদেরদে, আমাদের ভনিযত এিং আমাদের পৃনথিীদে িুঝদত এিং উন্নত েরদত এেদে নলক্ষাাভ েরা৷

শুভেচ্ছা Jefferson Middle School শলক্ষার্থী ও পশরবারবর্গ ,

এটি অনিশ্বায াগদছ যয আমরা 2019-20 নলক্ষািদের জিয Jefferson Middle School উদ্ঘাটি েরার যথদে
মাে েু'প্তা েূদর— িৃস্পনতিার, 29 আগস্ট, 2019 ওনরদেদেলি নেদে শুরু ও মঙ্গিার, 3 যদেম্বর, 2019 এ
স্কুদর প্রথম নেি। আমরা Alice West Fleet Elementary School-এ আমাদের অল্পিেস্ক প্রনতদিলীদের তাদের
িতু ি ভিদি যাওোর াদথ াদথ স্বাগত জািাদত এিং 19 আগস্ট, 2019 এর প্তাদ আমাদের নিজস্ব Jeffersonএর নলক্ষে এিং েমীরা নিদর এদ তাদের াদথ াক্ষাত েরদত উেগ্রীি । এই তানরখগুন অিনি, আমরা েৃদলযর
নপছদি এিং ম্প্রোেগুনর মদিয িযস্ত থানে, এেটি মৃণ রূপান্তর নিনিত েরদত আমরা মস্ত নেদে োজ েনর।
আনম টিদজএমএ (TJMS) এর মূ ের প্রদিলদ্বার ও তার পালাপানল আমাদের িযনিগত যগ্রড স্তদরর
প্রদিলদ্বারগুন পুিরাে উদ্ঘাটি েরার েথা যঘাণা েরদত যপদর আিনিত! স্কুদর িাগুন আমাদের মূ
প্রদিলদ্বাদরর োদছ আমাদের িতু ি িা যদি উঠিদে যিদি এিং িানমদে যেদি। এছাডাও, এ. ওল্ড নিি যরাদড
Alice West Fleet Elementary School ংগ্ন এেটি িতু ি নপতামাতা/অনভভািেদের িামাদিা এিং তু দ
যিওোর যি রদেদছ। নলক্ষাথীরা তাদের যগ্রড স্তদরর প্রদিলদ্বারগুন অযাদে েরার জিয িা এিং নপতামাতার
িামাদিা এিং উঠিদে যিোর স্থাি যথদে াাঁটাপথগুন িযিার েরদি। িাইে চােরা িাইেগুন ুরনক্ষত রাখদত
প্রিাি ম্মুখস্থ প্রদিলদ্বাদরর োদছ অিনস্থত িাইে র্যােগুন িযিার েরদত পাদরি। আগমদি, নলক্ষাথীরা
তাদের যগ্রড অিুযােী স্কু ভিদি প্রদিল েরদি।
» ষ্ঠ যগ্রড – েরজা 17
» প্তম যগ্রড – েরজা 16
» অষ্টম যগ্রড – েরজা 15
স্কু ছু টিদরর মে, নলক্ষাথীরা তাদের যথাযথ যগ্রড স্তদরর দ্বারগুন নেদে যিনরদে যাদিি।
পনরিারগুনদে 1ম নেদির জিয প্রস্তুত দত ােতা েরার জিয আমরা 2019-20 াদর জিয Thomas
Jefferson Middle School নলক্ষাথীদের স্কুদ আা ও স্কু ছু টির পদ্ধনত গদড তু দত Arlington Public
Schools পনরিি অনি এিং আনেংটি োউনে পনরিি নিভাদগর াদথ োজ েদর যানি। আমরা আপিাদে
আপিার ুনিিা অিুযােী যত লীঘ্র ম্ভি এই নিস্তৃত িনথ এিং অিযািয ংস্থািগুনদে অিাইদি পযোদাচিা
েরদত প্রদরানচত েনর।

আপিাদের মথেদির জিয আমরা আমাদের শপতামাতা-শলক্ষক ংঘ (PTA) এিং মগ্র Jefferson ম্প্রোেদে
িিযিাে জািাই। 2019-20 নলক্ষািদের এেটি ি আরম্ভ নিনিত েরদত আমরা গ্রীদের অিনলষ্ট প্তাগুনদত
নলক্ষাথী, পনরিার এিং েমীদের াদথ এেদে োজ েরার প্রতযালাে রদেনছ।

অিযক্ষ যেইলা যিাগাি
keisha.boggan@apsva.us

JEFFERSON MIDDLE SCHOOL
2019-20 পশরবন আপভেট
স্কু ভর প্রর্থম শিনটি শলক্ষার্থীভির বাশ়ি থর্থভক থবভরাভনার শমশনভটর মভযেই শুরু ভে যাে, তাই
শলক্ষার্থীরা বাভ, থেঁ ভট অর্থবা বাইভক যাভতই আুন না থকন, মভের আভর্ যাত্রাটি পশরকল্পনা এবং
পরীক্ষা করা পশরবাভরর পভক্ষ গুরুত্বপূর্গ। আপনার যাতাোত পশরকল্পনাভক মর্থগ ন করার জনে, এই
2019-20 পশরবন আপভেটটির মভযে অন্তেুগ ক্ত রভেভে শলক্ষার্থীভির স্কু ভ আা ও স্কু  েু টির পদ্ধশতর
াইাইট ও Jefferson Middle School যাতাোভতর জনে পশরবন শবেক অনোনে জানার জনে
প্রভোজনীে তর্থে, পশরবভনর প্রকার দ্বারা শনশিগ ষ্ট ংস্থান এবং কভর জনে পশরবন ুরক্ষা
রঞ্জাম এবং উপভিলমূ।
স্কু ভর বা
Jefferson-এর িাদর যযাগযতা অঞ্চদ (িাদর যযাগযতা অঞ্চদর মািনচদের তামাদট রদঙর অংলটি যেখুি) িিাোরী মস্ত
নলক্ষাথীদে স্কু দর িা নিদোগ েরা দি এিং তাদেরদে স্কু দর িাটি নিদত উৎানত েরা ে।


2019-20 এর জিয স্কু দর িা নিদোগগুন 22 ই আগস্ট, িৃস্পনতিাদরর মদিয পনরিারগুনর োদছ যম েদর পাঠিদে
যেওো দি। নিদোগগুন ParentVueযতও উপব্ধ দি।



Jefferson-এর নলক্ষাথীরা যারা তাদের িানডর আদলপাদলর স্কু গুন যথদে স্থািান্তনরত দেদছি তাদেরদে যেন্দ্রীভূ ত "াি
স্টপ" অিস্থাি অথিা Jefferson-এর ীমািার মদিয নিেটস্থ িা স্টপগুন নিদোনজত েরা দি। নলক্ষাথীদেরদে তাদের
িানডর নিেটতম স্টপ নিদোনজত েরা দি। াি স্টপগুন ম্পদেে আরও তথয অিাইদি উপব্ধ।



2019-20 াদর জিয APS স্কু দর িা পনরিি ম্পনেে ত ািারণ তথয অিাইদি যপাস্ট েরা দেদছ।



Jefferson স্কু দর িাদর িানমদে যেওো, োাঁডাদিা এিং উঠিদে যিওোটি মূ প্রদিদলর প্লাজার ামদি েযাম্পাদর উত্তরপনিম যোদণ অিনস্থত িাদর ুদপ ঘটদি। নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি পদ্ধনতর 4 িম্বর পৃষ্ঠাে মািনচে A যেখুি।



আরও নিনেে ষ্ট নিিরদণর জিয Jefferson-এর নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি পদ্ধনতর স্কু ভর বা নিভাগটি (পৃষ্ঠা 2)
যেখুি।

ােঁটা/বাইক চাাভনা
িা পনরদিার জিয অঞ্চভু ি েরা েনি Jefferson-এর আদলপাদলর এমি অঞ্চগুনদত িারত নলক্ষাথীদেরদে (িা যযাগযতা
অঞ্চদর মািনচদের যগাাপী অংলটি যেখুি) াাঁটা অথিা িাইদে েদর আার জিয যপ্রাৎানত েরা ে। আপিাদে পনরেল্পিা
েরদত ােতা েরার জিয এখাদি েদেেটি ংস্থাি রদেদছ:


নিদল নিদেে নলোগুন নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি পদ্ধনতর স্কু ভ থেঁ ভট এবং বাইক চাশভে যাওো ভাগটিদত (পৃষ্ঠা
1) যরখানিত েরা রদেদছ।



িাইে র্যােগুন েযাম্পাদর এোনিে স্থাদি উপব্ধ। র্যােগুনর অিস্থাদির জিয নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি
পদ্ধনতটির 4 িম্বর পৃষ্ঠাে মািনচে A যেখুি।

পাশরবাশরক যানবান
APS পনরিারগুনদে স্কু দ যাতাোদতর জিয মস্ত ম্ভািয নিেল্পগুন অদেণ েরদত এিং যথাম্ভি স্বাস্থযের, িুজ পনরিণ
পদ্ধনত িযিার েরদত যপ্রাৎানত েদর। আপিাদে যনে নতযই গানড চানদে আদত ে তাদ অিুগ্র েদর মদি রাখদিি যয:


পানরিানরে যািিাি ানরিদ্ধভাদি রাখা এিং প্রচি াউথ ওল্ড নিি যরাড িরাির ঞ্চানত দি। Jefferson-এর
নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি পদ্ধনতটির 5 িম্বর পৃষ্ঠাে মািনচে B যেখুি।



পানরিানরে যািিাি দ্বারা নলক্ষাথীদের িামাদিা এিং উঠিদে যিওোর োজটি যেিমাে িাাঁে িরাির এিং মদিািীত
িামাদিা এিং উঠিদে যিওোর অঞ্চদই ঞ্চানত দত দি। নলক্ষাথীদের রাস্তার উপদর যািিাি যথদে যিদম যাওোর
অিুমনত যিই।



স্কু দ আা ও স্কু  ছু টির মে যািজট এডাদত / েমাদত পনরিারগুন যযখাদি ম্ভি যখাদি োরপুনং েদর এিং/অথিা
স্কু দর নিেটস্থ েূরিতী িামাদিা এিং উঠিদে যিওোর অঞ্চ নচনিত েদর ােতা েরদি (2017-19 াদ নিমোদণর মে
অদিে পনরিার যযমি েদরনছদি)।



অনতনথ পানেে ং: এেটি ঝটিো থামার জিয ভিদির মদিয প্রদিল েরা (আপিার নলক্ষাথীদে উঠিদে যিওো অথিা যোদিা
নেছু িামাদিার জিয) অথিা যোদিা ভা িা নিেযাদের োযেক্রদম অংল যিওো, যাই যাে িা যেি অিুগ্র েদর
নিম্নননখত পানেে ং নিেল্পগুন িযিার েরুি। ো 9:00 টার আদগ 2িম্বর নিট িরাির অথিা নিেটিতী স্থাদি এিং
ো 9:00 টা যথদে েুপুর 2 টার মিযিতী মেোদ এ. ওল্ড নিি যরাদড পােে েরুি। যনে িাাঁো স্থাি উপব্ধ থাদে
তাদ অভযাগতরা নিদে ৪ টার পদর গযাদরদজ পােে েরদত স্বাগত। Thomas Jefferson Middle School এর
নথদেটাদরর নেদে এনডএ-ম্মনতযুি পানেে ং স্থাি উপব্ধ। এছাডাও, যটনি যোটে ংগ্ন স্থাদিও জিগদণর জিয পানেে ং
উপব্ধ।



গুরুত্বপূণে নিদেে নলোগুন Jefferson নলক্ষাথী আগমি এিং নিরি পদ্ধনতর শনজস্ব যানবান মাযেভম নামাভনা এবং
উঠিভে থনওো নিভাগটির (পৃষ্ঠা 2-3) মদিয যরখানিত েরা আদছ।

পশরবন ও ুরক্ষা মর্থগ ন
আমাদের নিতযযােী নলক্ষাথী এিং পনরিারদের ােতা েরার জিয Jefferson নিম্নননখতদের োছ যথদে ােতা াভ েরদি:


আমাদের আিনতে তমাি আনেংটি োউনে পুনল নিভাদগর ক্রনং গাডে, যাদেরদে াউথ ওল্ড নিি যরাড এিং 2 িম্বর
াউথ যরাদডর যমাদর প্রনতনেি স্কু দ আা ও স্কু  ছু টির মে োাঁড েনরদে রাখা দিl



আমাদের স্কু  পনরিি মেেোরী দি যজদরনম নদগ, যাদে 703-228-5904 িম্বদর যযাগাদযাগ েরা যযদত পাদর।

আইন প্রভোভর্ ােতা
নিম্নননখত মািযদম APS আনেংটি োউনে পুনদলর াদথ পনরিি ুরক্ষা প্রদোজিীেতাগুন পূিোণুমাি এিং মথেি েরার জিয
োজ েরদছ:


স্কু  যখাার নিদে িাতে া োদর চােদের তেে েরদত োউনেিযাপী এোনিে স্থাদি পনরিতে িলী িাতে া-নচি স্থাপি
েদর (অরনংটি োউনে যিোদরর পদর আগদস্ট শুরু দি)



স্কু  যখাার আদগ যথদে প্রদোদগর প্রদচষ্টা পনরচািা েদর (আগদস্ট শুরু)



স্কু দর প্রথম প্তাদ মূ যচৌরাস্তাে অনিোরীদের নিযুি েদর

পশরবন ুরক্ষা উপভিলমূ
স্কু দ, স্কু  যথদে এিং তার োছাোনছ যাওোর মে, অিুগ্র েদর নিম্নননখতগুন মদি রাখদিি:


গানড চাাি, াাঁটুি িা াইদে চাাি, যাই েরুি িা যেি তেে থাকুি এিং আপিার চারপাদল মদিাদযাগ নেি



আপিার যমািাই নডভাইটি যথদে ংদযাগ নিনিন্ন েরুি এিং ইোরিাডগুন নরদে নেি



নচনিত ক্রওোেগুন নেদে রাস্তা পার েরুি



মস্ত নিেন্ত্রে নচি এিং ট্র্যানিে াইটগুন যমদি চুি

মস্ত প্রোরগুনর জিয ুরক্ষা উপদেলমূ এিং নক্রে পনরিি ংস্থাদির এেটি ম্পূণে তানোর জিয APS স্কু ভ যাওোর
ুরশক্ষত পর্থমূ অভেবপৃষ্ঠাটিভত যাি।
স্কু  যখাার পর Peachjar মািযদম আগত অনতনরি APS এিং স্কু দ যাওোর ুরনক্ষত পথমূ ুরক্ষা ামগ্রীগুনর জিয
অদপক্ষারত থাকুি।
পশরবন ুরক্ষা ংস্থান এবং রঞ্জামমূ
ুরক্ষা  আমাদের প্রথম অগ্রানিোর। নিম্নননখত ংস্থািগুন উপব্ধ এিং আমরা আপিাদে যগুন িযিার েরদত যপ্রাৎানত
েনর:
অনাইন ংস্থানমূ (উপব্ধতা অনুাভর Jefferson-এর ওভেবাইভট থপাস্ট করা)
o Jefferson-এর িা যযাগযতা অঞ্চ মািনচে
o স্কু  িা ানরিদ্ধভাদি োাঁডাদিা িামাদিা/মািনচে A
o েযাম্পাদ যাওোর পদথ াাঁটা/িাইদের অযাদে এিং িাইে পােে েরার অিস্থািমূ /মািনচে A
o পানরিানরে যািিাি মািযদম িামাদিা / উঠিদে যিওোর মািনচে / মািনচে নি
o স্কু দ যাওোর ুরনক্ষত পথমূ (SRTS) ংস্থাি
o পথচারীদের নিরাপত্তা

o িাইে নিরাপত্তা
o াাঁটা পদথ স্কু দর িাদর তথয (মিয নিেযাদের জিয অনভদযাজয)
o িাইে যট্র্ি তথয (মিয নিেযাদের জিয অনভদযাজয)
o অদথের ুদযাগুনিিা (এআরটিএ ংনক্ষপ্ত-অিুোি)
রঞ্জাম এবং রবরা
েমী / নপতামাতা যস্বিাদিীদের জিয প্রনতিিোরী যপালাে
পনরিার/েমেচারীদের জিয ইংদরনজ এিং স্পযানিল ভাাে ShareVaRoads পদেট নিদেে নলো
অশিম প্রস্তুশত
APS Jefferson-এর পনরিার, েমী এিং ম্প্রোদের াদথ আমাদের 2019-20 নলক্ষািদে যতটা ম্ভি নিনিেদে রূপান্তর েরদত,
Alice West Fleet Elementary School ওদেস্ট নিট প্রাথনমে নিেযাদের উদদ্বািিদে মথেি েরার জিয এিং আমাদের মস্ত
নলক্ষাথী নিরাপদে স্কু দ আগত এিং নিনিত েরার জিয প্রনতশ্রুনতিদ্ধ।
আমরা Fleet Elementary School এর প্রলাে, েমেচারী এিং পনরিারগুনর াদথ আগমি এিং নিরি পদ্ধনতগুনদে
যথাযথভাদি গদড তু দত এিং আমাদের যলোর েদর যিওো পনরিি ংস্থাি এিং স্থািগুনরর িযিাদর ােতা প্রোদির জিয
নিনিডভাদি োজ েদর যানি। পনরেল্পিার উদেদলয অিুগ্র েদর নিট স্কু  নেিদর মেূচীটি যিাট েরুি:

ািারণ স্কু নেি: ো 9:00 টা – েুপুর 3:41
লীঘ্র ছু টি: েুপুর 1:26
েুই ঘণ্টা নিম্ব: ো 11:00 টা
িনিেত নেি েমেূনচ:
ো ো 7:00 টা – ো 8:45
েুপুর

েুপুর 3:41 – ন্ধ্যা 6:00 টা

স্কু পরিতী ক্লাি/মািনিে উন্নেি: নিো 3:45 – নিো 4:45

ুরক্ষার কর্থা এভ, আমাভির কভরই একটি েূশমকা রভেভে এবং আমরা অশিম প্রস্তুশতর গুরুভত্বর উপর আর কতই
বা থজার শিভত পাশর। আপনার এবং আপনার শলক্ষার্থীর পভক্ষ বভচভে ো শক তা আপশন জাভনন, তাই আমরা
আপনাভক পাভে থেঁ ভট, বাইভক অর্থবা স্কু ভর বাভ, যাই থাক না থকন আপনার শলক্ষার্থীর স্কু ভ যাতাোভতর মানশচত্র
ততশর করভত ামভনর প্তাগুশভত এই পশরবন ংস্থান এবং ুভযার্গুশর দ্বেবার করভত থপ্রাৎাশত কশর।

