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1। পরিরিরি
আমাদেি সন্তানদেি জনয িাদেি রিক্ষা থেদে সর্ারিে
ব
লাভর্ান হওযাি জনয এটি
রনযরমিভাদর্ উপরিি হয এর্ং আপনাি সন্তাদনি স্কুদল হওযা উরিি, সমযমি,
স্কুলটি থ ালা োদে, যরে না অনুপরিরিি োিণ অপরিহায বহয।
2. থেন রনযরমি উপরিরি এি গুরুত্বপূণ?ব
থোন অনুপরিরি এেটি সন্তাদনি স্কুল এর্ং রনযরমি অনুপরিরি পযািান ব প্রভারর্ি
েদি িাদেি রিক্ষাি গুরুত্ব গুরুিিভাদর্ প্রভারর্ি েিদর্। থোন ছাদেি অনুপরিরি
রিক্ষণ রুটিন রর্পযস্ত
ব িাই এেই ক্লাদস অনযদেি থি াি প্রভারর্ি হদি পাদি।
রনযরমি উপরিরি প্রিাি েিা:
এই সর্ আমিা থ াোস েিদি আমাদেি সাহাযয েিদি হদর্:
• আমাদেি রনযরমি র্ার়িদি উপরিরি সম্পদেব আপনাদে রর্স্তারিি রেন - স্কুল
রনউজদলিাি
• স্কুদল আপনাি র্াচ্চা / সন্তাদনিা েীভাদর্ োজ েিদছ িাি উপি রিদপািব েরুন
• পুিষ্কাদিি মািযদম ভাল উপরিরি উেযাপন
• আপনাি উপরিরি লক্ষয প্ররি অগ্রগরি জানা
3. অনুপরিরিি িিদনি থর্াঝা
স্কুল থেদে প্ররি অি-রেদনি
ব
অনুপরিরি স্কুল দ্বািা থেণীভুক্ত েিা হয (না র্ার্া
দ্বািা), অনুদমারেি র্া অননুদমারেি রহসাদর্।
অনুদমােনহীন অনুপরিরি বর্ি োিণগুরলি সাদে অনুপরিি (থযমন, অসুিিা,
রনদযাগ)
অননুদমারেি অনুপরিরি হদে এমন স্কুল যা যুক্তক্তযুক্ত রর্দর্িনা েদি না এর্ং যাি
জনয থোন "ছা়ি" থেওযা হয না। এই িিদনি অনুপরিরি িানীয েিত প
ব দক্ষি
অনুদমােন এর্ং / অের্া আইনী োযিািা
ব
র্যর্হাি েিদি পাদি। এিা অন্তভুক্ত
ব :
• রপিা / মািা / থেযািািিা থছদলদমদযদেি স্কুল থেদে অপ্রদযাজনীয িাদ
• স্কুল রের্দসি আদগ র্া িাি পদিও উদেজনা
• সটিেভাদর্ র্যা যা েিা না যা অভার্
• স্কুল যািা িাদেি রিহ্ন থপদি ুর্ থেিী আসা
• থেনাোিা, অনযানয রিশুদেি র্া জন্মরেদনি িত্ত্বার্িাদন
• থমযাদে থেিী স ি এর্ং ছুটিি রেন যা সম্মি হযরন
আপনাি স্কুদল যরে আপনাি সন্তানদে থপদি অসুরর্িা হয, িাহদল স্কুদল আপনাদে
সহাযিা েিদর্।

4. িাযী অর্াস্তর্িা (রপএ)
থোনও োিদণ ছােিা এোদেরমে র্ছদি 10% (19 রেন) র্া আিও থর্রি স্কুদল প়িাি
সময এেটি 'িাযী অর্াদসরি' (রপএ) হদয ওদি। এই স্তদিি অনুপরিরি থোন
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সন্তাদনি রিক্ষাগি সম্ভার্নাি জনয যদেষ্ট ক্ষরি েিদছ এর্ং আমাদেি র্ার্া-মা /
থেযািািদেি এটি থমাোদর্লা েিাি জনয পূণ বসমেনব এর্ং সহদযারগিা েিোি।
5. অনুপরিরি পদ্ধরি
আপনাি সন্তান যরে অনুপরিি োদে িদর্ আপনাদে অর্িযই:
• অনুপরিরিি প্রেম রেন যি িা়িািার়ি সম্ভর্ থযাগাদযাগ েরুন
• রিশু এেরেদনি থর্রি সময অনুপরিি োেদল রনযরমি থযাগাদযাগ িক্ষা েরুন
• প্রেম রেন িািা অনুপরিরি এেটি র্যা যা সদে র দি এেটি থনাি পািান - আপরন
ইরিমদিয আমাদেি থিরলদ ান আদছ, এমনরে যরে আপরন এিা েিদি হদর্;
• থোনও থমরেদেল / হাসপািাদলি রনদযাগপে, রিটিপে র্া োদেবি জনয স্কুল
েিত ে
ব গতহীি থমরেেযাল প্রমাণ প্রোন
• র্া, আপরন স্কুদল েল এর্ং অভযেনা
ব রিদপািব েিদি পাদিন, যািা আপনাি সাদে
েো র্লদি েমিািীি
ব
সেদসযি র্যর্িা েিদর্।
আপনাি সন্তাদনি অনুপরিি োেদল আমিা:
• অনুপরিরিি প্রেম রেদন আপরন থিরলদ ান
• অনুপরিি োেদল; এর্ং পরিরিরিি উন্নরিি জনয পেদক্ষপগুরল সম্মি হন।
• উপরিরিি উন্নরি না হদল এযাদিনদেন্স এর্ং প্ররসরেউিন অর সািদে রর্ষযটি
উদে েরুন।
6. উপরিরি এর্ং প্ররসরেউিন অর

সাি

যরে উপরিরিি সমসযাগুরল সমািান েিা হয, িাহদল স্কুলটি িানীয েিত প
ব দক্ষি
োছ থেদে এযাদিনদেন্স এর্ং প্ররসরেউিন অর সািদে থেসটি উদে েিদি
পাদি। এই অর সাি মযাক্তজদেি থোদিব থপনারি থনাটিি র্া মামলা রহসাদর্
রনদষিাজ্ঞা র্যর্হাি েিদি পাদিন
7. রর্লম্ব
েরিদ্র সমযসীমা গ্রহণদযাগয নয। প্রাপ্তর্যস্ক রিক্ষােী পাদিি মদিয র্যাহি হদি
পাদি, যা রিশুটিি জনয রর্ব্রিেি হদি পাদি এর্ং অনুপরিরিদেও উৎসারহি
েিদি পাদি।
আমিা রেভাদর্ lateness পরিিালনা:
পাি 8.55am এ শুরু হয এর্ং রনর্ন্ধেিা রিরহ্নি েিা হয
9.30 রমরনদি রনর্ন্ধন র্ন্ধ হদর্। আপনাি সন্তাদনি এই সমদয উপরিি না হদল
আপনাি সন্তাদনি থেিী র্া অনুপরিি রহসাদর্ রিরহ্নি েিা হদর্
8. িাম ব িাইম মদিয অর্াস্তর্ িযাগ
সমদযি মদিয অনুপরিরি থছদ়ি আপনাি সন্তাদনি স্কুদল প়িা যিিা অনয থোন
অনুপরিরি প্রভারর্ি েিদর্ এর্ং আমিা রপিামািািা স্কুদল সময রিশুদেি রনদি না
েদি আমাদেি সাহাযয েিদি আিা েরি। ছুটি োিাদি স্কুল সময র্ন্ধ েিাি জনয
আইদনি থোন স্বযংক্তিয অরিোি থনই।
প্রিান রিক্ষে রনরেবষ্ট সমদযি মদিয থোনও ছুটিি অনুদমােন েিদর্ন না, যরে না
র্যরিিমী পরিরিরি োদে
স্কুদল থোনও িু ক্তক্ত ছা়িাই গতহীি ছুটিি থমযােোল, র্া সম্মি হইদল, অননুদমারেি
রহসাদর্ থেরণভুক্ত েিা হদর্ এর্ং ো
এর্ং সিোিী রনদেবরিো থেদে রনদেবরিো
অনুসাদি থপনারি থনাটিি রহসাদর্ রনদষিাজ্ঞা আদিাপ েিা হদি পাদি।
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এই স্কুদল উপরিরিি জনয োযী র্যক্তক্তিা হল:
রর্ থিলি, সহোিী প্রিান রিক্ষে, েী থেজ 4 এর্ং 5
রে থিলি, পারির্ারিে সমেনব েমী
থজ িানাি,
ব সহোিী প্রিান রিক্ষে থসনCO
9. সািাংি
স্কুলটিি অনুপরিরিগুরল রপিামািা / থেযািািদেি োদছ িাি অনুপরিরি প্রোি
েিাি এর্ং উপরিরিদে উন্নীি েিাি জনয এেটি আইরন োরযত্ব িদযদছ।
এেইভাদর্, র্ার্া-মা / থেযািািিা িাদেি সন্তানদেি থযভাদর্ থযাগোন িা রনক্তিি
েিাি োরযত্ব িদযদছ।
সমস্ত স্কুল েমীিা যিিা সম্ভর্ উপরিরি উচ্চ স্তদিি রহসাদর্ রনক্তিি েিাি সর্দিদয
ভাল উপায রহসাদর্ র্ার্া / যত্ন এর্ং ছােদেি সদে োজ েিাি জনয প্ররিশ্রুরির্দ্ধ
হয।
নীরি / পযাদলািনা
ব
িারি : থ
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আরম ওদযেরমরনোি স্কুল এযাদিনদেন্স নীরি িিবার্লী এর্ং িিবার্লী প়িা এর্ং
র্ুঝদি।
সাইন ইন েরুন:
রিশু নাম:

ম:ব
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