
 
 Thomas Jefferson Middle School 

আইিব এমওয়াইিপ েসে��র িনউজেলটার 
আমােদর িনেজেদরেক, আমােদর ভিবষয্ এবং আমােদর পৃিথবীেক বুঝে্ এবং উ�্ করে্ একে� 

িশ�ালাভ করা৷ 
 

মােসর িশ�াথ� ে�াফাইল অযািিিিবউ: সাম�সয্পূ ণ 
 
আইিব িশ�াথ� িহসােব আমরা সবাই 

সাম�সয্পূ ণ  হেত চাই িশ�াগ্, 
শারীিরক ও মানিসকভােব। আমােদর ল�য 

হল িশশেক সামি�কভােব িশি�্ করা। 
ইি্মেধয েবশ কেয়কজন িশ�াথ� ্াঁেদর 
বয্ জীবেন সাম�সয বজায় রাখার দদুর াা দ�্া েদখায়। 
আমােদর শীষর সাম�সযপপ রূ শী�াথ�রা হেলন ডলিফনস - েিলা েদি�ি�, 

�াগনস - এমা আ�ামসন, ঈগলস-েজািসয়া িযাির, েগউরস - শােয়ন 
ে�্ার, মনাকণ  - মযাা থ�সন, আবল - হা�া নীলাম, ে্�ইুনস - 

েজসন হানণােেজ, িফিনা - এেলন চু এিং ি�ংেরজ - এমির লিফ। 
উৎস: https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/  

িলিখত ্াঠয্ম 
 
আমােদর িব�ান �াসগিল, অনযানযগিলর মেধয, এই বছর ন্ুন িকছু 

েচ�া করেছ: এমওয়াইিপ মপলযায়নেক আমােদর এিপএস ে�িডং নীি্র সােথ 
স�প রূ্েপ সংযু� করেছ। আমরা সংি�� মপলযায়নগিলর এক বযাপক 

দায়রার সােথ বছরর প�াি��্� পিরক�না করা িদেয় শ কির। 
্ারপর, �ি্ ইউিনেটর সংি�� মপলযায়ন(গিল) েথেক পাঠগিলর 
প�াি��্� পিরক�না কির। 
 
িব�ান শাখায় সম্ িবষয়ব�, দ�্া এবং মপলযায়নগিল িন�িলিখ্ 

মানদ�গিলর সােথ সংযু�: ক-জানা এবং েবাঝা, খ-�� এবং িডজাইন করা, 
গ-�ি�য়াকরূ এবং মপলযায়ন করা, এবং ঘ-িব�ােনর �ভাবগিলর উপর 
িবচার করা। ধারূা হল েয পিরিচ্ মানদ�গিলর িভিতে্ ে�ড ৈ্ির 
করার মাধযেম সম্ ে�ড ্রগিল জেুড়, ে�িডং আরও সুসংগ্, �� এবং 
সবার জনয নযাযয হেয় উঠে্ পাের। 

একি আইিি নীিত িযাখযা করা হেয়েছ: মপলযায়ন 
 
সম্ আইিব িবদযালয়গিলর চার �েয়াজনীয় 

নীি্ রেয়েছ যার সম� �ুল েথেক ইনপুট �া� করা 
উিচৎ: িশ�াগ্ স্্া, মপলযায়ন, অাভুর ি� এবং 
ভাষা। �ে্যক নীি্ গ্ বছর পযরােলাচনা করা 

হেয়িছল অথবা ন্ুন কের েলখা হেয়িছল। েয 
নীি্র �ি্ সবেচেয় েবিশ মেনােযাগ েদওয়ার �েয়াজন েস হল আমােদর 
মপলযায়ন নীি্, েয ব র্ মােন েবশ কেয়ক এমওয়াইিপ আবশযক্াগিল 
পপরূ কের না। 
 
অ্এব, আমােদর ে�িডং অনুশীলনগিল যাে্ ধারাবািহক, �� এবং সু�ু 

হয় ্া িনি�্ করার জনয েজ কম�েদর এক কিম এক ন্ুন 
নীি্মালা ৈ্ির করার িবষেয় এই মােস কাজ শ করেব। এই �ি�য়াে্ 
সময় লাগেব, ্েব আমরা চাই আমােদর ে�ডগিল সবার জনয ে��� এবং 
সম্া উ�ী্ কের। 
উৎস: pixbay.com 

এমওয়াইি্ ে�ূীক� এিং �কৃত মপলযায়ন 
 
আমােদর 8 ম ে�ড পারফিমরং আেটর র 

িশ�াথ�রা ইি্মেধয িশেখ েগেছন কীভােব 
এক েশা করা যায়! অবশযই, ্াঁেদর 
দ�্াগিলে্ পারদশ� হেয় ওঠার জনয 
্াঁেদরেক আরও অেনক কাজ করে্ হেব, 
্েব ্াঁরা ইি্মেধযই ্াঁেদর নাচ এবং েঠাঁেটর িসি�ং পারফরমযাাগিল 
ম�� করার িবষেয় সংক�, সৃজনশীল্া এবং �ি্ভা �দশরন করেছন। 
ি্ন �ােসর মেধয পাঁচ দল চার েথেক পাঁচজন িবচারেকর সামেন 
�ি্েযািগ্ায় ঊতী রূ হেয়িছল। �ায়শই ফলাফলগিল খুব, খুব কাছাকািছ 

িছল। �ি্ �াস সমা� না হওয়া পযরা ে�ারগিল েঘাষূা করা হয়িন। 
 
ক-জানা এবং েবাঝা, এবং গ-সৃজনশীলভােব িচাাভাবনা করা, এই দু 

এমওয়াইিপ আটর স মানদ� �েয়াগ কের এই মপলযায়নর ে�ার েদওয়া 
হেয়িছল। এ �ি্ িশ�াথ�র জনয এক উপেভাগেযাগয চযােল� িছল। 
আেলাকিচ�: � মযািলেনাি�। 

েগা�ী �ক� 
 
েগা�ী �ক�, আমােদর কযাপেোন 

আইিব �ক�, 8 ম ে�েডর সম্ িশ�াথ�র 
জনয চালু কেরেছ। এই বছর আমােদর 
িশ�াথ�রা ্াঁেদর েগা�ী �কে�র ্দা 
এবং পিরক�নার পযরায়গিল স�প রূ করে্ ওয়াইেজিপ-ে্ কাজ করেবন। 
িশ�াথ�রা েয পিরেষবা স�প রূ করার িস�াা েনেবন ্াঁরা ্ার উপর 

অনুস�ান করেবন, পিরক�না বানােবন, পদে�প �হূ করেবন এবং 
উপ�াপনা ��্ করেবন। িশ�াথ�েদর ইি্মেধয মেনািনেবশ করার জনয 

এক েগা�ী ল�য িনবরাচন কের েফলা উিচ্। সবরািধক জনি�য় িনবরািচ্ 

�েয়াজনীয়্া হল জলবায়ু পিরব র্ ন। সম্ সং�ানগিল 8 ম ে�ড এ 

কযানভােস রেয়েছ। এখােন েগা�ী �ক� স�েকর  আরও জানুন। উৎস: 
pixbay.com 

আ�জণ ািতক ইেভ�স 
 
হািরেকন ডিরয়ান বাহামাস �ংস করার পের, 

েজফারসন িশ�াথ�রা সাহােযযর জনয পদে�প 
িনে�ন। এসিসএ �ারা �নসর করা মধযাােভাজেনর 
সময় বাহামােসর সাহাযযােথর আমরা অনুদান েদওয়ার 
জনয বলিছ। ডানিদেকর �াইয়ার আমােদর এক 
িশ�াথ�, আেয়ােদিজ ওিবেকায়া িডজাইন 
কেরিছেলন। সংগৃহী্ সম্ অথর বাহামােসর েরড 

�সেক দান করা হেব। 
 
এছাড়াও, বাহামাস েথেক আমােদর েবশ কেয়কজন িশ�াথ� রেয়েছন যাঁরা 

্াঁেদর েগা�ী �ক�েক �ীপপু�েক সাহাযয করার উপর িনযু� করে্ 
চেলেছন। 

https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/
https://jefferson.apsva.us/ib/policies-program-access/academic-honesty-policy/
https://jefferson.apsva.us/ib/policies-program-access/assessment-policy/
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Draft-Inclusion-Policy-Special-Needs-Policy-Updated-2019-2.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2018/11/Thomas-Jefferson-Language-Policy-Nov-2018.pdf
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/
https://jefferson.apsva.us/ib/community-project/
https://pixabay.com/illustrations/fax-white-male-3d-model-isolated-1889009/


সমােজ েজফারসন 
 
সম্ েজফারসন িশ�াথ�েদর কাছ েথেক 

পিরেষবা িশ�েূর সােথ যু� থাকার �্যাশা 
করা হয়। 6 � এবং 7 ম ে�ূীর িশ�াথ�েদর 
জনয এর অথর হল ্াঁেদরেক দু আ�েহর 

ে�� েবেছ িনে্ হেব। িশ�াথ�েদর �ি্ ে�ে� পিরেষবা িশ�েূর 

সময়গিলে্ অংশ�হূ করে্ হেব। েজফারসেন অেনকগিল পিরেষবার 
সুেযাগ �দান করা হেব, েযমন স�দায় উদযােন কাজ করা, অনুদান করা 
অথবা পড়ােনা। এখােন পিরেষবা িশ�েূর িবষেয় অি্ির�  আেলাকিচ�: 

�মি্ েজন�। 

আস� তািরখ/্িরেষিা �েয়াজনীয়তা 
 

● �ি্ ম�লবার স�যা 5 টায় িফিন� বাইেক বাইক েমরাম্ করে্ 
ে��ায় েসবা �দান, 909 এস ডুইনিড ি�ট (স�প রূ িববরূ 
এখােন) 

● �ি্ বুধবার স�যা 6:30 টায় এএফএিস-ে্ মুরিগর মাংস বযােগ 
ভরে্ ে��ায় েসবা �দান, 2708 এস েনলসন ি�ট, (স�প রূ 
িববরূ এখােন) 

● এক ফুড বােসর সােথ সম�য় সাধন করে্ েযাগােযাগ কন � 
মযািলেনাি�। 

● 8 ম ে�ডাররা েগা�ী �ক� ল�য চপড়াা কের  

 

http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/SERVICE-INTEREST-AREAS.pdf
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2017/11/SERVICE-INTEREST-AREAS.pdf
https://jefferson.apsva.us/ib/community-project/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf
mailto:kip.malinosky@apsva.us
mailto:kip.malinosky@apsva.us
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