িফ� ি�প আবার শুরু হেয়েছ! একিট �াসরুম িহেসেব আমােদর িসিটর ঐ�যর্েক ধনয্বাদ জানাই
ি�য় িনউ ইয়কর্বাসী:
আিম ম�লবার িদন �কিলেনর PS 46-এর ি�তীয়-এবং-তৃতীয় ে�েডর িশক্ষাথর্ীেদর সােথ েস�াল পােকর্র আমােদর চমৎকার
আেমিরকান িমউিজয়াম অভ নয্াচারাল িহ�ির-েত িফ� ি�েপ েযাগ িদেত েপের খুব আন� েপেয়িছ। আমরা সকালটা বয্য়
কেরিছ হল অভ ওশান লাইেফর িবশাল নীল িতিম ও নদর্ানর্ সী লায়ন স�িকর্ত �দশর্নী, হারবার সীল, এবং সাঁতার-কাটা
পাখী েদেখ - েযগুেলােক েছেলেমেয়েদর ি�য় মেন হেয়েছ, কারণ ঘুের ঘুের েদেখ কেয়কজন ি�তীয়-ে�েডর িশক্ষাথর্ী
উৎসাহভের আমােক বেলেছ, “ওই পািখগুিল আকােশও উেড়, আবার পািনেত সাঁতারও কােট।”
আিম দারুণভােব কৃতজ্ঞ েয আমােদর িসিটর ঐ�যর্ েথেক আমােদর �াসরুম এবং আমােদর িশক্ষাথর্ীেদর েশখার আওতা
বৃ ি�র জনয্ িমউিজয়াম অভ নয্াচারাল িহ�ির-এর মেতা �িত�ান রেয়েছ। এই সু েযাগসমূ েহর মেধয্ অেনকগুিলই
পয্ানেডিমেকর (ৈবি�ক মহামারীর) অিধকাংশ সমেয় লু � হেয় িগেয়িছেলা। িক� িফ� ি�প আবার িফের এেসেছ! এবং PS
46-এর ি�ি�পয্াল অয্াডাম ে�ভারময্ান (Adam Braverman) এবং িসিটবয্াপী আমােদর �ু ল েনতৃ� এবং িশক্ষািবদগণ
আবার �ু েলর দরজা খুলেছন... এবং আমােদর িশক্ষাথর্ীেদর ক�নাশি� এবং িশক্ষেণর �ৃহােক সি�য় অনু স�ান এবং
আিব�ােরর মাধয্েম ��িলত করেছন।
একজন িশক্ষক এবং ি�ি�পয্াল িহেসেব আমার সমেয়, আিম িশক্ষণেক আরও হািস-েকৗতুকময় এবং েরামাি�ত করার
সহায়তায় িফ� ি�েপর পুেরা সু েযাগ িনেত ভােলাবাসতাম—যােত েছেলেমেয়রা তােদর �াসরুম েথেক েবর হেয় সং�ৃ িত,
িবজ্ঞান, ইিতহাস, এবং িশ�-কলার ডায়ােরামা-েত (সাজােনা �িতরূেপ) অবতীণর্ হেত পাের, যা হেলা এই িনউ ইয়কর্ িসিট।
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এিট চমৎকার েয, আমােদর �ু লগুিল আবার ওই সব করেত পারেছ এবং আমরা ভাগয্বান েয আমােদর �ু লসমূ হ এবং
পিরবােরর জনয্ আরবান অয্াডভানেটজ-এর মেতা অেনক ে�া�াম রেয়েছ যােত তারা বহু সাং�ৃ িতক �িত�ানেক - েযমন
আেমিরকান িমউিজয়াম অভ নয্াচারাল িহ�ির-েক - সহেজ উপেভাগ করার সু েযাগ পায়, যার কারেণ বসবাস এবং স�ান
লালন-পালেনর জনয্ একিট পিরবােরর কােছ এিট একিট িবেশষ �ান হেয় উেঠ।
আমােদর িশক্ষাথর্ীেদর সােথ একিট চমৎকার িফ� ি�েপ যাবার সু েযাগ েপেয় - েদেখিছ িশক্ষাথর্ীেদর মুখম�ল অবাক িব�েয়
এবং ঔৎসু েকয্ উ�ল হেয় ওেঠ - যা আমােক আবার মেন কিরেয় েদয়, আমােদর িসিটর �ৃহা-জাগােনার সক্ষমতার...এবং
আমােদর িশক্ষাথর্ীেদর েমধাবী অ�ীকােরর িবষয়িট। এবং আমরা যখন থয্াংকসিগিভংেয়র স�ােহর িদেক এেগাি�, েসই সমেয়
এই কাজিট করেত েপের.... এবং কিমউিনিটর অংশ হেয় এই কাজিটেক আমােদর িশক্ষাথর্ী ও তােদর িশক্ষার �িত একিট
শি�শালী �িত�িতসহ করেত েপের, আিম কতটা কৃতজ্ঞ (থয্াংকফুল), েসটা বলেত চাই। িনউ ইয়কর্ িসিট পাবিলক
�ু লগুিলর একিট অংশ হবার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ, এবং আিম এর সােথ আপনােদর সকলেক আিম ছু িটর শুভকামনা
এবং শুেভ�া জানাই।
উ� �তয্াশাসহ,
েডিভড িস. বয্াংকস্ (David C. Banks),
চয্াে�লর
--আপিন যিদ PS+You েথেকআর েকােনা ইেমইল েমেসজ না েপেত চান, তেব আনসাব�াইব করুন।
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