এর স্কুে েম্পসকে যয মূে স্থবষয়গুস্থে জানা িরকার (স্থপিামািার জনয)

উপস্থিস্থি

আইন অনুসারে, এটা বাধ্যতামূলক যে সমস্ত বাচ্চারেে (সাধ্ােণত 5 যেরক 16)
অবশ্যই একটট উপেুক্ত পূণকালীন
ণ
শশ্ক্ষা গ্রহণ কেরত হরব। শপতা বা মাতা শহসারব
আপনাে বাচ্চারেে উপেুক্ত, পূণকালীন
ণ
পডারশ্ানা হর়েরে তা শনশ্চিত কোে একটট
আইনী োশ়েত্ব আপনাে ের়েরে। আপনাে শশ্শু স্কুরল শনবশিত হর়ে যেরল তাো স্কুরল
শন়েশমত উপশিত হরে তা শনশ্চিত কেরত আইনত ো়েবদ্ধ। এে অে, ণ আপনাে
সন্তারনে অননুরমাশেত অনুপশিশত কো উশিত ন়ে। আপশন েশে এটট না করেন তরব
আপনারক জশেমানা হরত পারে।

ইনসেট (INSET) স্থিন

প্রশতটট শশ্ক্ষাবরষ স্ক
ণ ু লগুশলে পাাঁিটট ইনরসট শেন োরক। ইনরসরটে শেরন
স্কুলগুশল বি োরক এবং আপনাে সন্তারনে উপশিশত োকা উশিত ন়ে।
ইনরসরটে শেনগুশল কমীরেে প্রশশ্ক্ষরণে উরেরশ্য বযবহৃত হ়ে। আপনাে
সন্তারনে স্কুলটট তারেে ইনরসরটে শেনগুশল কখন শনধ্াশেত
ণ
করেরে তাে খবে
োখুন।

স্থবনামূসেয স্কুে আহার

স্কুসের জনয
পস্থরবহন

ইউস্থনভাোে
ে ইনফ্যান্ট স্থবনামূসেয স্কুে আহার সমস্ত সেকােী
অনুোনপ্রাপ্ত স্কুলগুশল শেরসপশ্ন (Year R), প্রেম ও শিতী়ে বরষেণ প্রশতটট
শশ্ক্ষােীে জনয শবনামূরলয স্কুল খাবাে সেবোহ করে।
অগ্রজ স্থিশুসির জনয স্থবনামূসেয স্কুে আহার আপশন েশে শবশিন্ন ধ্েরণে
সুশবধ্াগুশলে (benefit) মরধ্য যকারনা একটট গ্রহণ করেন তাহরল 3 বেে যেরক
11 বেে পেন্ত
ণ শশ্শুো শবনামূরলয স্কুল আহারেে অশধ্কােী হরত পারে।
আপশন এখারন here আপনাে যোেযতা োিাই কেরত পারেন এবং আপনাে
সন্তারনে জনয শবনামূরলয স্কুল খাবারেে জনয অনলাইরন আরবেন কেরত পারেন
যেখারন আপশন শবশিন্ন িাষা়ে যমনুও যেখরত পারবন। আপশন একটট শবরশ্ষ
ডার়েরটে শবকরেে জনযও অনুরোধ্ কেরত পারেন, হালাল সরমত।

আপনাে সন্তান তারেে বাশড যেরক শবেযালর়ে োতা়োরতে শবনামূরলয পশেবহরণে
যোেয হরব যস্থি
• তাো আপনাে শনকটবতী কযািরমন্ট স্কুরল বা যেটট আপনাে বাশডে শনকটতম
স্কুরল পরড এবং
• েশে আট বেে অবশধ্ ব়েসী শশ্শুে েুই মাইরলেও যবশশ্ বা আট যেরক যষারলা
বেে ব়েসী শশ্শুরেে জনয শতন মাইরলেও যবশশ্ েূেত্বটট হ়ে।
আপনারক পশেবহরণে জনয আরবেন কেরত হরব েশে আপনাে সন্তান মানে্ড
পূেণ করে।
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এে স্কুল সম্পরকণ যে মূল শবষ়েগুশল জানা েেকাে (শপতামাতাে জনয)

যহামওয়াকে

যবশশ্েিাে বাচ্চারেে জনয যহামও়োকণ যসট কো হরব। আপনাে সন্তারনে স্কুল ওর়েবসাইট
পেীক্ষা করে বা আপনাে সন্তারনে শশ্ক্ষকরক শ্চজজ্ঞাসা করে আপশন ো প্রতযাশ্া কো
হরে তা খুরাঁ জ যপরত পারেন । শেরসপশ্ন (Year R) যেরকই আপনাে সন্তারনে সারে
বাশডরত প্রশতশেন সম়ে করে বই পডা উশিত। আপনাে সন্তান বাশডরত একটট পডাে বই
এবং পডাে যেকডণ উি়েই শনর়ে আসরব। আপনাে সন্তারনে সারে বইটট একসরে পডুন,
েশবগুশল সম্পরকণ কো বলুন এবং যসখারন েশে যকানও শ্ব্দ োরক তাহরল আপনাে
সন্তানরক যসই শ্ব্দগুশল পডরত সাহােয করুন। আপশন েখন আপনাে সন্তারনে সারে
পরডরেন তখন পঠন যেকডণটট পূেণ করুন এে ফরল শশ্ক্ষক জানরত পােরবন যে
আপশন বাশডরত এটট কেরেন। আপনাে সন্তারনে সারে অনুশ্ীলরনে কেবাে জনয
আপনারক বাশডরত মূল শ্ব্দ (key words) যপ্রেণ কো হরত পারে।

পেরেন্টস ইরেন িং
এবিং স্কু লনেরেোর্ট

কমপরক্ষ প্রশতটট টারমইণ যপরেন্টস ইরিশনং আপনারক যোেোরনে জনয আমশিত কো
হরব এবং যসখারন যোেোন কোটা েেকাশে । যবশশ্েিাে স্কুলই সম়ে স্লট অফাে করে
এবং আপশন যসই স্লটগুশলে মরধ্য যেরক আপনাে জনয উপেুক্ত সম়ে যবরে শনরত
পারেন। আপনাে সন্তারনে পডারশ্ানাে শবষর়ে েশে আপনাে যকানও প্রশ্ন োরক তা
আপশন শ্চজজ্ঞাসা কেরত পােরবন েখন আপনাে সন্তারনে শশ্ক্ষরকে সারে যেখা কেরবন।
স্কুল বেরেে যশ্রষ, আপনাে সন্তারনে পডারশ্ানাে অগ্রেশত সম্পরকণ একটট শেরপাটণ ও
পাও়ো উশিত। আপনাে সন্তান তারেে অগ্রেশত শনশবরশ্রষ
ণ
পেবতী বেরে উতীণ হ
ণ রব কােণ েুক্তোরজয, শশ্শুো যকানও স্কুল বেরেে পুনোবৃশি করে না।

টাম চ
ে ছুটটর
স্থিনগুস্থে
োকােীন

সমস্ত শপতামাতা/ অশিিাবরকে কাে যেরক েতটা সম্ভব আশ্া কো হ়ে যেন তারেে
পশেবারেে েুটটে শেনগুশল স্কুলেুটটে সম়েই গ্রহণ করেন োরত বাচ্চারেে পডারশ্ানা
বযাহত না হ়ে। শশ্ক্ষা আইরন উরেখ কো হর়েরে যে, টাম ি
ণ ালাকালীন তারেে সন্তানরক
স্কুল যেরক বাইরে শনর়ে েুটটে জনয শনর়ে োও়োে অশধ্কাে শপতামাতাে যনই।
যকবলমাত্র প্রধ্ান শশ্ক্ষক বযশতক্রমী পশেশিশতরত েুটটে অনুমশত শেরত পারেন ; এটট
বযশতক্রমী শকনা এবং কতশেরনে জনয অনুরমাশেত হরব তা প্রধ্ান শশ্ক্ষরকে শসদ্ধান্ত।

স্থেংকগুস্থে

Positive behaviour management ইশতবািক আিেণ শনবাহ
ণ কোে যকৌশ্ল (শবশিন্ন
িাষা়ে)
Bringing up your child bilingually আপনাে সন্তানরক শিিাশষকিারব প্রশতপালন কো
(শবশিন্ন িাষা়ে)
School attendance টাম ি
ণ লাকালীন েুটটে শেন সম্পরকণ তেয
Transport to school পশেবহন সম্পরকণ তেয
School holiday dates স্কুরলে েুটটে তাশেখ সম্পরকণ তেয
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Free School Meals শবনামূরলয স্কুল আহাে সম্পরকণ তেয

