ওয়েলকাম ব্যাক হক্ স!
From

H. Harwood PTO
আমরা সব্ সম়ে হকউযের শিক্ষার্থীযক স্বাগত জানাযত চাই, নতু ন হক, ও়োর্ল্ড ব্া ফ ারস এব্ং শি স্কু ল। হার্ডউযে িযতযযকর অশিজ্ঞতা

উন্নত করযত সহা়েতা করার জনয িশত ব্ছর আমাযের শিটিও অশিরিাযব্ কাজ কযর। আমরা শিক্ষকযের সাহাযযযর জনয শিক্ষক অনুোন
এব্ং রাজার-শকেসগুশলর মযতা শজশনস সরব্রাহ কশর। আমরা আমাযের শরং শিকশনযকর সাযর্থ মাশসক, িশরব্ার শিশিক ইযিন্টগুশল এব্ং
কযাি অ

অ

ফহাস্টটি ফহাস্ট কশর, যা র্শন রাইেস, ফিটিং জুস, ব্াউন্স হাউস, কাশনডিাল ফগমস এব্ং আরও অযনক শকছু অন্তিুড ক্ত

কযরযছ। আমরা িশরব্াযরর সব্ সামানয ব্া ফকান খরচ এ এই কাজ। িশত ব্ছর এই সমস্ত েুেডান্ত শজশনস স্কু যলর স্কু যল আনযত হযব্

আমাযের $ 9, 000 ব্া তার ফব্শি ব্াডাযত হযব্, যা িশত শিক্ষার্থী িা়ে 28 েলার। যশেও আমরা তহশব্ল সংগ্রহকারীযের সীমাব্দ্ধ
করার ফচষ্টা কশর, তব্ুও তারা আমাযের সা যলযর জনয িয়োজনী়ে।

আমাযের

যান রান আমাযের ির্থম স্কু ল ও়োইে ইযিন্টগুশলর মযযয একটি, আমরা আমাযের ির্থম তহশব্যলর সাযর্থ এটি একশিত কশর।

আমাযের লক্ষয ব্ছযরর জনয অনযানয সমস্ত তহশব্ল শনমমল
ড করযত িশত ছাি $ 25 ব্াডাযত জনয হ়ে। কুকুযরর মালামাল শব্শি, অর্থড
আমরা কৃতজ্ঞিাযব্ নগে ব্া ফচক আউর্ গ্রহণ: এইচ। Harwood PTO। আমরা ফিিযাযলর মাযযযম ফিশের্ এব্ং ফেশব্র্ গ্রহণ করযত িাশর।

োতা স্বীকৃশত
হারউে শিটিওযক সমর্থডনকারী ফয ফকানও ব্যশক্ত শব্যিষত উোর ব্া ফকানও ব্যব্সায়ের জনয
ফরাঞ্জ $ 25- $ 49 শিটিও ওয়েব্সাইর্ এব্ং শনউজযলর্ার উির নাম
শসলিার $ 50- $ 74 শিটিও ওয়েব্সাইর্ এব্ং শনউজযলর্াযরর নাম
ফগার্ল্ $ 75 - $ 99 শিটিও ওয়েব্সাইর্ এব্ং শনউজযলর্ার উির নাম
প্লটিনাম $ 100 + শিটিও ওয়েব্সাইর্ এব্ং শনউজযলর্াযর নাম এব্ং ছশব্ (যশে িোন করা হ়ে)
Eyes $ 250 ব্া তার ফব্শি ফয ফকান অব্োন উযেখযযাগযিাযব্ এমনশক সামশগ্রক সা যলযর উির িিাব্ ফ লযব্। নাম, ছশব্
(যশে িোন করা হ়ে), শিটিও ওয়েব্সাইর্, ফ সব্ুক িাতা এব্ং শনউজযলর্াযর ফলাযগা এব্ং হাইিারশলঙ্ক অন্তিুড ক্ত।
হক অব্োন $ 500 ব্া একটি স্কুল ইযিন্ট ব্া ফিাগ্রাম স্পনসরশিি। আইটি স্তর ফর্থযক সব্শকছু অন্তিুড ক্ত, িটিও ফহাম
িৃষ্ঠাযত বব্শিষ্টযযুক্ত এব্ং স্কুযলর ব্ছযরর জনয শনউজযলর্ার মাযস মাশসক উযেখ সুশব্যা।

সমস্ত োন শুিব্ার, 12 অযটাব্র, ২018 এর জনয িাইযজযস কযর

Bangla Front

উর্ধ্ডতযনর নাম: ____________________________________________
ছাযির নাম(s): _________________________________________
ই-ফমইল: __________________________________________________
সব্ডযমার্ অনুোন: __________________________________________
$ 25 ব্া তার ফব্শি োন কযর এমন ফযযকান ব্যশক্ত ব্া িশরব্ার আমাযের শনউজযলর্ার এব্ং ওয়েব্সাইযর্ তাশলকাব্দ্ধ হযব্। যশে োনটি
100 েলার ব্া তার ফব্শি হ়ে তযব্ শিটিও সরব্রাহ করা হযল

যর্াটি অন্তিুড ক্ত করা হযব্। আমাযের PTO স্পনসর সম্পযকড আরও তযর্থযর

জনয অনুগ্রহ কযর www.HarwoodPTO.com/sponsors ফেখুন। (ফচক আউর্ করযত িাযরন: এইচ। Harwood PTO

োতার নাম

ই-ফমইল ব্া ফমাব্াইল ফ ান

োযনর র্াকা

তহশব্ল সংগ্রহ এডাযত আিনাযক শিটিওযক সাযারণ োন করার জনয স্বাগতম।
______ $10

_____$20

_____$25

_____$28

অনযানয$_______

আশম, আিশন িশরব্াযরর একজন সেযসযর ব্যব্সা কযরন অর্থব্া আিনার একজন শনয়োগকতড া শযশন অর্থড িোযনর মাযযযম ব্া োন ব্া
িণয ও িশরযষব্াশের মাযযযম ফকানও PTO ইযিন্ট স্পনসর করযত আগ্রহী হন ে়ো কযর আমাযের জানান। আিনার োন মমযলযর উির
শনিড র কযর হারউে শিটিও আিনার ব্যব্সা়েযক কীিাযব্ িচার করযব্ তা শনযডারণ করযব্। আযরা শব্স্তাশরত জানার জনয আমাযের কল
করুন অর্থব্া আমাযের ইযমইল করুন (586) 596-01২২ অর্থব্া harwoodpto2013@gmail.com। আমাযের স্কু ল ব্যানাযর অন্তিুড ক্ত
Bangla Back

ব্যশক্তগত িুরস্কার
িশতটি ফগ্রযের উিযর = শব্যিষ শিক্ষক ফব্ানাস সম়ে

িযতযক ফেণীকযক্ষর উিযর = শেযনর শিক্ষক
ক্লাস িুরস্কার

িীষড ফেণী = ফক 9 অশ সার শব্যক্ষাি
শিতী়ে এব্ং তৃ তী়ে সযব্ডাচ্চ = অব্কাি িযাযকজ
িীষড সামশগ্রক উিাজডনকারী জনয গ্রযাযে িুরস্কার

শমযসস Tremmel সযে লাঞ্চ
অশতশরক্ত িুরস্কার সুযযাগ
কখনও $ 10 মমযলযর োযনর জনয আিনার সন্তাযনর নাম অশতশরক্ত 20 শমশনর্ শজম ক্লাস উিাজডন করযত িযব্ি করা হযব্।
$ 25 ব্া তার ফব্শি েলার শনয়ে আসা িযতযক শিক্ষার্থী শিক্ষযকর িাশনর ফব্লুন শনযক্ষি করযত িযব্ি করযব্।
K9 শব্যক্ষাযির জনয উিশিত িযতযক শিক্ষার্থী $ 50 ব্া তার ফব্শি িশরমাযণ আনা হযব্।
সব্যচয়ে ব্ড োন আনা ছাি যারা শমযসস Trememel সযে লাঞ্চ িাযব্ন।

Bangla Prizes

ফস্বচ্ছাযসব্ীরা চা়ে

Ms. HAWKS

Mr. HAWKS

িুরস্কার: অমমলয
আমরা এই ব্ছর মজা চালাযনার জনয ফস্বচ্ছাযসব্কযের সব্ যরযনর খুুঁজযছন। আমরা খাব্ার এব্ং জল িাস সাহাযয করযত মানুযষর
িয়োজন। শুরু এব্ং শ শনস লাইন কাজ। আমরা শিতামাতা, ব্ন্ধু এব্ং িশরব্ারযক ব্াচ্চাযের শনযেড িনা ফেও়োর িািািাশি তাযের িাযি
োুঁডাযনার জনয এব্ং তাযের চালাযনার জনয উত্সাশহত করারও িয়োজন। আিশন অশতশরক্ত ব্া যতর্া সম়ে ব্য়ে করযত িাযরন, ততক্ষণ
আিশন িশত শমশনর্ সাহাযয করযত িাযরন এব্ং আিনার শিক্ষার্থীরা লক্ষয করযব্।

অনলাইযন সাইনআি করার ফসরা উিা়ে www.HarwoodPTO.com এ যান এব্ং
ফকব্লমাি এই

যান রান িলাশন্ট়োর শলঙ্কটি সন্ধান করুন। অর্থব্া

মডটি িমরণ করুন এব্ং শুিব্ার, 5 অযটাব্র ২018-এর শুিব্ার আিনার সন্তাযনর সাযর্থ স্কু যল িাঠান।

সাইন আি শলঙ্ক: https://www.signupgenius.com/go/508084DA5AE2DA0FB6-funrun1
আশম সকাল 8:45 ফর্থযক েুির
ু িযডন্ত সকাল হযত সাহাযয করযত িাশর
আশম েুির
ু ফর্থযক েুির
ু 3 র্া িযডন্ত সাহাযয করযত িাশর

শিশুযের উির উোস িকাি করযত আসশছ
আশম আমার সন্তাযনর চলমান করশছ
েুুঃশখত আশম সাহাযয করযত িারযব্া

ছাযির নাম:_____________________________ শিক্ষক:_____________________
িাপ্তব়্েস্ক নাম: _______________________________________________
ই-ফমইল ঠিকানা: ______________________________________________
Bangla Help

