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18 মাচ� , 2022 

ি�য় 8ম ��ড ফ�ািমিল/�কয়ারেটকার, 

আমরা আশা কির �য এই �যাগােযােগ আপনােক এবং আপনার পিরবারেক শারীিরক ও মানিসকভােব ভােলা আেছন এমন অব�ায় আিব�ার করেব। 

�যেহতু ু ুআপিন এবং আপনার স�ান(রা) 8ম ��েডর সমাি�র িদেক এিগেয় চেলেছন এবং হাই �েল তােদর যা�ার অনমান করেছন, �সই অব�ায় আমরা 
�কম�ীজ ির�জ এ� ল�া�ন �ু েলর (Cambridge Rindge and Latin School, CRLS) গিণত িবভােগর প� �থেক িনেজেদরেক আপনােদর সােথ 
পিরিচত করাি� এবং এখানকার গিণত িবভােগর িবিভ� কমস� ূচী সং া� তথ�াবিল আপনােদর জানাি�। গিণত িবভােগর প� �থেক িবদ�ালেয়র 
উে�শ� এবং তার পাশাপািশ গিণত িবভােগর ল�� সকেলর সামেন তু েল ধরার �চ�া করা হে� এবং িবিভ� �কাস,� পাঠ� ম এবং িশ�ানীিত সং া�
আমােদর িস�া��িল আপনােদর জানােত ব�বহার করা হে�। 

গিণত িবভােগর উে�শ�: 
ন�ায়িন� গিণত কিমউিন� �তরী করা যা গিণত শীষ� ু ু ু মক সম� চ�ােল��িলর মেখামিখ হেত িশ�াথ�েদর িনয� কের, এবং চ�ােলি�ং পাঠ� 
অ�াকেসস করার জন� সকল িশ�াথ�েক উ�ু � ূ �� কের এবং গিণেতর �করেণ অথপণভােব িশ�াথ�েদর অংশ�হণ করেত উ�সািহত কের। (ন�াশানাল 
কাউি�ল অফ �চাস� অফ ম�ােথেম��) 

এমন অেনক পথ আেছ যা একজন CRLS গিণেতর ছা� অে�ষণ করার িস�া� িনেত পাের, সব�েলাই এক� সাধারণ ��েত। বীজগিণত 1 হল 
আপনার স�ােনর সম� উ� িবদ�ালেয়র গিণত �ােসর িভি�। এই কারেণ, এ� অত�� ���পূ � ুণ �য ছা�েদর খব শি�শালী বীজগিণত 1 দ�তা রেয়েছ। 
এই কারেণই ঐিতহািসকভােব সম� আগত 9ম ��েডর 70% CRLS এ বীজগিণত 1 �নয়। বীজগিণত 1 পু ূেরা বছেরর কেলজ ��িতমলক এবং 
�সেম�ার-লং অনাস� �ের �দওয়া হয়। 

আমরা সকেলই জািন, িবগত কেয়ক বছর অ�ত�ািশত চ�ােলে�র স�ুখীন হেয়েছ যার জন� নীিত, প�িত এবং �যাগােযােগর ��ে� সাম�স� �েয়াজন, যা 
আমােদর �ু ল�িলেক �কমন �দখায় তা নতু ন কের ক�না করেত এবং নতু নভােব িডজাইন করেত বাধ� কেরেছ, �যখােন ন�ায়স�ত অনশুীলন এবং 
অ�াে�েসর �িত �জলা�িলর �িত�িত র�া কের৷ এই বছর�িলর আেগ, িশ�াথ�রা বীজগিণত 1 দ�তা মলূ�ায়ন পরী�া িদেয় বীজগিণত 1 এর বাইের 
�ান িদেত স�ম হেয়িছল। CPS-এর এক� বণ� � ুবাদ িবেরাধী �জলা হওয়ার সমি�গত লে��র সমথেন, �িত� ছাে�র সামািজক মানিসক স�তার উপর 
ই�াকৃ ত �ফাকাস সহ, এই বছর CRLS গিণত িবভাগ িন�িলিখত�িলর মেধ� এক�র জন� CRLS-এ বীজগিণত 1 �কােসর বাইের থাকার জন�� 
আপনার ছাে�র ��িত মলূ�ায়ন করেত: 

A. এই �ীে� CPS-এর মাধ�েম অফার করা 8ম ��ড → Algebra CAMBridge (িব�ৃত বীজগিণত মিডউল) ��া�াম এ 
�েয়াজনীয় মিডউল�িলর সফল সমাি�৷ (��ািবত) *ছা�রা চাইেল বীজগিণত 1 এর অনাস� �লেভেল যাওয়ার জন�ও এই ��া�াম� ব�বহার 
করেত পাের। 

অথবা 

B. �েয়াজনীয় িবষয়ব� কভার কের এক� বীজগিণত 1 �ী�কালীন ��া�ােমর সফল সমাি�র �মাণ। অথবা 

C. সু � ুপািরশ (সমথক �মাণ সহ - নীেচ �দখন) 
● পরামশ� � � ু- ছাে�র 8 ম ��ণীর িনেদিশকা পরামশদাতার এক� সপািরশ 
● �ী�কালীন ��া�ােমর সু ু �র িবষয়ব� পািরশ - �ী�কালীন ��া�ােমর �িশ�েকর কাছ �থেক এক� সপািরশ, অ�ালেজবরা 1 �কােস 
কভার করা, যা ছাে�র �ারা �নওয়া 
● পািরবািরক ��াবনা - িশ�াথ�র পিরবােরর প� �থেক এক� সু �পািরশ যােত িশ�াথ�েক বীজগিণত 1 �কাস �থেক বাইের �নওয়া যা 

�িমত CRLS গিণত �কােস� মানুর সাের পরবত� �েরর জন� িশ�াথ�র ��িত এবং ��িতর �মাণ িদে�৷ 
● িনেজর ��াবনা - একজন িশ�াথ�র কাছ �থেক এক� িলিখত অনু �েরাধ, যােত তােদর CRLS বীজগিণত 1 �কােসর বাইের �ান 

িনধ�ারেণর জন� িবেবচনা করা হয়, িনেজেক �মাণ কের পরবত� ��া�াড� CRLS গিণত �কােসর� �েরর জন� ��িত এবং 
��ততা। 

এবং 

1. সহায়ক নিথপ�(�িল)/ �ামাণ� (“C” অপশেনর সমথ�েন িন�িলিখত�িলর মেধ� 1) 
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● CPS এর CAMBridge ��া�াম অথবা অন� �ী� �থেক �া� চূড়া� ��ড বা অ�গিত িরেপাট� ��া�াম 
● ”ি�” এবং “�পা�” মূ ু � �ল�ায়ন�িলর তলনা কের অনলাইন �কাস �থেক পাওয়া ��াে�স/ উ�িতর িরেপাট 

SY22-23-এর জন�, �য িশ�াথ�রা বীজগিণত I এর বাইের �ানা�র করেত ��ত বেল মেন করা হেব তােদর অনাস� অ�ালেজবরা 2 এবং অনাস� 
জ�ািমিতেত নিথভু � করা হেব। �য ছা�েদর বীজগিণত I িনেত হেব তােদর কেলজ ��িতমলক বীজগিণতূ I এবং অনাস� বীজগিণত I �ােসর মেধ� 
এক� পছ� থাকেব। 

এই অনু ূেরাধ�েক সচীত করেত, দয়া কের 
● আপনার �ু েডে�র 8ম ��েডর গাইেড� কাউে�লেরর কােছ সম� �রফােরল এবং সহায়ক ড�েম� ইেমল ক�ন। 
● িবদ�ালয় বছর �শষ হওয়ার পের, অন�ুহ কের 

○ পূ �রণ ক�ন এই ফম�. আপনােক �থেম আপনার CPS অ�াকাউে� লগ ইন করেত হেব। 
● নন-িসিপএস ছা�েদর তােদর বত� মান �ু েলর সভাপিত �থেক এক� �রফােরল CRLS সম�য়কারী, Lynn Williams 

(lwilliams@cpsd.us)�ক ইেমল করা উিচত। 

আপনার অনু � �েরাধ এবং সােপা�ং ড��েম��িল পযােলাচনা করার পের, িডন, গাইেড� কাউে�লর বা একজন গিণত িশ�ক অিধক তথ�াবিলর জন� 
িশ�াথ� এবং/অথবা তার পিরবােরর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন। জায়গা রাখার জন� ��ত বেল গণ� করা িশ�াথ�েদর ইেমল, �টিলেফান বা এক� 
�ত�� িশিডউল পিরবত� েনর মাধ�েম িব�ি� পােবন। 

অনু ু ূ ু�হ কের মেন রাখেবন �য সকল িশ�াথ� িশ�ানিবেসর সময়কােল িনয� হেব, যােত িশ�কেদর মল�ায়ন করা অনেমািদত যিদ সফল হেয় ওঠার 
জন� এটাই তােদর স�ক ��সেম� হেয় থােক। 

ধন�বাদ এবং আমরা আশা রািখ যােত আপনার স�ােনর CRLS-এ তার ব�য় করা সমেয়র মধ� িদেয় গিণেতর সফল �কিরয়ার গেড় ওেঠ। 

��াসহ, 
িসওবান মািলগান 

িসওবান মািলগান 
পাঠ� ম ও ��া�ােমর িডন, গিণত 
�কম�ীজ ির�জ & ল�া�ন �ু ল 
smulligan@cpsd.us 
617. 349. 6650 
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