গিণত এবং পিরবার ও কিমউিনিটর স ৃ তা
সং া দ েরর সৗজেন

ইউেরকা ম াথ
ফর ফ ািমিলজ
চালু হে

9.14.20
শী ই আসেছ!

ইউেরকা ম াথ ফর ফ ািমিলজ িসিরজিট
একিট 18- সশেনর ভাচুয়াল িসিরজ যা:
DPSCD-এর মা ার িশ কেদর সে

ধারণা ও কৗশল স
স ানেদর

সহেযািগতার মাধ েম ইউেরকা ম ােথর

ধান

ধান

েক িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর অনু ধাবনেক সমৃ করেব

ড- েরর গিণত স

মােনা য়েন সহায়তা করার

েক

পূ ণ

ান অজেন সহায়তা করেত এবং কৃিতে র

ে িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর স মতা বৃ ি করেব

িণেত শখােনা ধারণা েলার উপর জার দেব, ফেল িপতামাতা এবং অিভভাবকরা বািড়েত
গিণত িনেয় তােদর স ানেদর সে আেলাচনা করেত পারেবন

আরও জানেত, অনু হ কের ি ক ক ন অথবা িভিজট ক ন WWW.DETROITK12.ORG অথবা
HTTPS://WWW.DETROITK12.ORG/DOMAIN/4035

ইউেরকা ম াথ
ফর ফ ািমিলজ

ড- েরর গিণত বু ঝেত আপনার স ানেক িকভােব সহায়তা করেবন স স েক জানু ন। আমােদর মা ার িশ কেদর নতৃে
পিরচািলত গিণত সশেনর িসিরেজ ইউেরকা ম ােথর ধান কৗশল েলা িনেয় আেলাচনা করা হেব এবং বািড়েত আপনার
পিরবাের কােজ লাগােনার মত পরামশ দওয়া হেব। অিধক , সামবােরর গিণত সশেনর পর বৃ হ িতবার অিফস সময় চলাকােল
িপতামাতা গিণত সশেনর সময় উপ াপন করা িবষয়ব স

েক অিধকতর আেলাচনা এবং অনু শীলন করেত পারেবন।

সব েলা সশন মাইে াসফট িটমস-এ ভাচুয়ালভােব আেয়াজন করা হেব।
অনু হ কের িনধািরত সমেয় যাগদােনর জন একিট ড িনবাচন ক ন।
িপতামাতােদর সব েলা সশেন অংশ িনেত উৎসািহত করা হে !

সামবােরর গিণত সশন

সে

বৃ হ

র 14

িতবােরর অিফস ঘ া

সে

র 24

অে াবর 5

অে াবর 22

নেভ র 2

নেভ র 19

িডেস র 7

িডেস র 17

জানু য়াির 11

জানু য়াির 21

ফ য়াির 1

ফ য়াির 11

মাচ 1

মাচ 18

এি ল 5

এি ল 15

ম3

ম 20
ডায়াল-ইন ন র: +1 313-462-2305

স া 5:30 - স া 6:00
িক ারগােটন

ড

কনফাের আইিড: 443 849 839#

ড3
কনফাের আইিড: 573 455 794#

ড6
কনফাের আইিড: 319 109 685#

স া 6:15 - স া 6:45

স া 7:00 - স া 7:30

ড1
কনফাের আইিড: 827 497 847#

ড2
কনফাের আইিড: 882 563 215#

ড4
কনফাের আইিড: 260 683 325#

ড5
কনফাের আইিড: 134 615 360#

ড7
কনফাের আইিড: 335 867 998#

ড8
কনফাের আইিড: 422 545 889#

*একজন দাভাষীর জন অনু েরাধ জানােত অনু হ কের িলংেক ি ক কের ফরমিট পূ রণ ক ন।
আরও তেথ র
জন যাগােযাগ
অ ািলিসয়া াউন
ডন ু য়াট
ক ন:
alicia.brown02@detroitk12.org
dawn.stewart@detroitk12.org

িশ াথীেদর উ িত। আমােদর সবার উ িত!
DPSCD িনেয়াগ ও ভিতসহ এর িশ া কমসূ িচ এবং কমকাে র ে জািত, গা বণ, রা ীয় পিরচয়, লি ক পিরচয়, যৗন চািহদা, িল া র, িতবি , বয়স, ধম, উ তা, ওজন, নাগিরক ,
ববািহক বা পািরবািরক মযাদা, সামিরক মযাদা, পূ বপু ষ, জেনিটক তথ অথবা আইনগতভােব সু রি ত অন কােনা িণিবভােগর িভি েত কান প বষম কের না। ? উে গ? নাগিরক
অিধকার সম য়েকর সে যাগােযাগ ক ন টিলেফােন (313) 240-4377 ন ের অথবা ইেমইেল dpscd.compliance@detroitk12.org িঠকানায় অথবা সরাসির 3011 West Grand
Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 িঠকানায়।

