Thomas Jefferson Middle School
আইিব এমওয়াইিপ েসে��র িনউজেলটার

আমােদর িনেজেদরেক, আমােদর ভিবষয্ এবং আমােদর পৃিথবীেক বুঝেত এবং উ�ত করেত একে�
িশ�ালাভ করা৷

মােসর িশ�াথ� ে�াফাইল অয্াি�িবউ: সাম�সয্পূণ

িলিখত পাঠয্�

আইিব িশ�াথ� িহসােব আমরা সবাই
সাম�সয্পূণ হেত চাই িশ�াগত,

আমােদর িব�ান �াসগি, অনয্ানয্গ মেধয, এই বছর নতু ন িকছু
েচ�া করেছ: এমওয়াইিপ মূলয্ায়নে আমােদর এিপএস ে�িডং নীিতর সােথ

শারীিরক ও মানিসকভােব। আমােদর ল�য

স�ূণর্র সংযু� করেছ। আমরা সংি�� মূলয্ায়নগি একি বয্াপ

হল িশশিট সামি�কভােব িশি�ত করা।

দায়রার সােথ বছরিট প�াি��ত� পিরক�না করা িদেয় শ কির।

ইিতমেধয েবশ কেয়কজন িশ�াথ� তাঁেদর

তারপর, �িতি ইউিনেটর সংি�� মূলয্ায়(গি) েথেক পাঠগিল

বয্ জীবেন সাম�সয বজায় রাখার দুদর্া দ�তা েদখায়।

প�াি��ত� পিরক�না কির।

আমােদর শীষর সাম�সয্পূণ শী�াথ�রা হেলন ডলিফনস - েবলা েদি�ি�,
�াগনস - এমা আ�ামসন, ঈগলস-েজািসয়া বয্াি, েগটরস - শােয়ন
ে�পার, মনাকর - ময্া থ�সন, আউল - হা�া নীলাম, েপ�ুইনস েজসন হানর্াে�, িফিন� - এেলন চু এবং ি�ংেরজ - এমির লিফ।
উৎস: https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/

িব�ান শাখায় সম� িবষয়ব�, দ�তা এবং মূলয্ায়নগ িন�িলিখত
মানদ�গিল সােথ সংযু�: ক-জানা এবং েবাঝা, খ-�� এবং িডজাইন করা,
গ-�ি�য়াকরণ এবং মূলয্ায় করা, এবং ঘ-িব�ােনর �ভাবগিল উপর
িবচার করা। ধারণাি হল েয পিরিচত মানদ�গিল িভিত্ত ে�ড ৈতির
করার মাধয্ে সম� ে�ড �রগি জুেড়, ে�িডং আরও সুসংগত, �� এবং
সবার জনয নয্ায হেয় উঠেত পাের।

একি আইিব নীিত বয্াখয করা হেয়েছ: মূলয্ায়
সম� আইিব িবদয্ালয়গি চারি �েয়াজনীয়
নীিত রেয়েছ যার সম� �ু লি েথেক ইনপুট �া� করা
উিচৎ: িশ�াগত সততা, মূলয্ায়, অ�ভুর ্ি এবং
ভাষা। �েতয্ক নীিত গত বছর পযর্ােলাচন করা
হেয়িছল অথবা নতু ন কের েলখা হেয়িছল। েয
নীিতিট �িত সবেচেয় েবিশ মেনােযাগ েদওয়ার �েয়াজন েসি হল আমােদর
মূলয্ায় নীিত, েযি বতর ্মাে েবশ কেয়কি এমওয়াইিপ আবশয্কতাগ
পূরণ কের না।

এমওয়াইিপ ে�ণীক� এবং �কৃত মূলয্ায়
আমােদর 8 ম ে�ড পারফিমর্ আেটর্
িশ�াথ�রা ইিতমেধয িশেখ েগেছন কীভােব
একি েশা করা যায়! অবশয্, তাঁেদর
দ�তাগিলে পারদশ� হেয় ওঠার জনয
তাঁেদরেক আরও অেনক কাজ করেত হেব,
তেব তাঁরা ইিতমেধয্ তাঁেদর নাচ এবং েঠাঁেটর িসি�ং পারফরময্া�গ
ম�� করার িবষেয় সংক�, সৃজনশীলতা এবং �িতভা �দশর্ করেছন।
িতনি �ােসর মেধয পাঁচি দল চার েথেক পাঁচজন িবচারেকর সামেন
�িতেযািগতায় ঊত্তী হেয়িছল। �ায়শই ফলাফলগি খুব, খুব কাছাকািছ

অতএব, আমােদর ে�িডং অনুশীলনগি যােত ধারাবািহক, �� এবং সু�ু
হয় তা িনি�ত করার জনয িটে কম�েদর একি কিমি একি নতু ন

িছল। �িতি �াস সমা� না হওয়া পযর্ ে�ারগি েঘাষণা করা হয়িন।

নীিতমালা ৈতির করার িবষেয় এই মােস কাজ শ করেব। এই �ি�য়ািটে

ক-জানা এবং েবাঝা, এবং গ-সৃজনশীলভােব িচ�াভাবনা করা, এই দুি
এমওয়াইিপ আটর্ মানদ� �েয়াগ কের এই মূলয্ায়নি ে�ার েদওয়া

সময় লাগেব, তেব আমরা চাই আমােদর ে�ডগি সবার জনয ে��� এবং
সমতা উ�ীত কের।

হেয়িছল। এি �িতি িশ�াথ�র জনয একি উপেভাগেযাগয চয্ােল িছল।

উৎস: pixbay.com

আেলাকিচ�: � ময্ািলেনাি।

েগা�ী �ক�

আ�জর্ািত ইেভ�স

েগা�ী �ক�, আমােদর কয্াপে�া
আইিব �ক�, 8 ম ে�েডর সম� িশ�াথ�র

হািরেকন ডিরয়ান বাহামাস �ংস করার পের,
েজফারসন িশ�াথ�রা সাহােযয্ জনয পদে�প

জনয চালু কেরেছ। এই বছর আমােদর

িনে�ন। এসিসএ �ারা �নসর করা মধয্া�েভাজেন

িশ�াথ�রা তাঁেদর েগা�ী �কে�র তদ�

সময় বাহামােসর সাহাযয্ােথ আমরা অনুদান েদওয়ার

এবং পিরক�নার পযর্ায়গ স�ূণর করেত ওয়াইেজিপ-েত কাজ করেবন।

জনয বলিছ। ডানিদেকর �াইয়ারি আমােদর এক

িশ�াথ�রা েয পিরেষবাি স�ূণর করার িস�া� েনেবন তাঁরা তার উপর
অনুস�ান করেবন, পিরক�না বানােবন, পদে�প �হণ করেবন এবং

িশ�াথ�, আেয়ােদিজ ওিবেকায়া িডজাইন

উপ�াপনা ��ত করেবন। িশ�াথ�েদর ইিতমেধয মেনািনেবশ করার জনয

�সেক দান করা হেব।

একি েগা�ী ল�য িনবর্াচ কের েফলা উিচত। সবর্ািধ জনি�য় িনবর্ািচ

কেরিছেলন। সংগৃহীত সম� অথর বাহামােসর েরড

�েয়াজনীয়তাি হল জলবায়ু পিরবতর ্। সম� সং�ানগি 8 ম ে�ড িট

এছাড়াও, বাহামাস েথেক আমােদর েবশ কেয়কজন িশ�াথ� রেয়েছন যাঁরা
তাঁেদর েগা�ী �ক�িটে �ীপপু�িটে সাহাযয করার উপর িনযু� করেত

pixbay.com

চেলেছন।

কয্ানভাে রেয়েছ। এখােন েগা�ী �ক�ি স�েকর আরও জানুন। উৎস:

সমােজ েজফারসন
সম� েজফারসন িশ�াথ�েদর কাছ েথেক
পিরেষবা িশ�েণর সােথ যু� থাকার �তয্াশ
করা হয়। 6 � এবং 7 ম ে�ণীর িশ�াথ�েদর
জনয এিট অথর হল তাঁেদরেক দুি আ�েহর

আস� তািরখ/পিরেষবা �েয়াজনীয়তা
●

●

ে�� েবেছ িনেত হেব। িশ�াথ�েদর �িতি ে�ে� পিরেষবা িশ�েণর
সময়গিলে অংশ�হণ করেত হেব। েজফারসেন অেনকগি পিরেষবার
সুেযাগ �দান করা হেব, েযমন স�দায় উদয্াে কাজ করা, অনুদান করা
অথবা পড়ােনা। এখােন পিরেষবা িশ�েণর িবষেয় অিতির� আেলাকিচ�:
�মিত েজন�।

●

�িত ম�লবার স�য্ 5 টায় িফিন� বাইেক বাইক েমরামত করেত
ে��ায় েসবা �দান, 909 এস ডু ইনিড ি�ট (স�ূণর িববরণ
এখােন)
�িত বুধবার স�য্ 6:30 টায় এএফএিস-েত মুরিগর মাংস বয্াে
ভরেত ে��ায় েসবা �দান, 2708 এস েনলসন ি�ট, (স�ূণর
িববরণ এখােন)
একি ফু ড বােসর সােথ সম�য় সাধন করেত েযাগােযাগ কর �
ময্ািলেনাি।

●

8 ম ে�ডাররা েগা�ী �ক� ল�য্ চূ ড়া� কের

