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ওয়েস্টমিনস্টার স্কুল আচরণ নীমি সিাপন মিিৃমি
আিাযের লক্ষ্য আিাযের সকল ছাত্রযের জনয একটি অসাধারণ মিক্ষ্া প্রোন করা।

স্কুল সম্প্রোয়ের সকল সেসয মনরাপে ও সম্মামনি িযন কযর এিন একটি নীমিযিাধ গয়ে তিালার জনয আিরা
যথাযথ আচরযণর প্রমিোন মেয়ে আিাযের ছাত্রযেরযক তপাষা়ে মিশ্বাস কমর।

এস - মনরাপে
এইচ - শুভ
এিং
এল - লামনংন
টি - একসাযথ

ওয়েস্টমিমনস্টার স্কুল এ ছাত্রযের অযনক জটিল চামিো আযছ এিং অনযানয ছাত্রযের িু লনা়ে অযনক সি়ে
িাযের আচরণ পমরচালনা করযি অসুমিধা িযি পাযর। এই তক্ষ্যত্র উভ়ে ছাত্র, অমভভািক / যত্নকারী এিং
স্কুযলর কিচারীযের
ন
সাযথ ভাগ কযর একটি পৃথক পমরকল্পনা তিমর করা িযি।

ইমিিাচক, িান্ত এিং সািঞ্জসযপূণ নিয়ে স্টাফ একটি অসািানয তিখার পমরযিি িজা়ে রাযখ। ছাত্রযের
তিািািুটি এিং ভাল আচরযণর সযে তিাকামিলা করা ি়ে সিো
ন পামলি ি়ে।

ওয়েস্টমিনস্টার স্কুযলর মিনটি মন়েি রয়েযছ:
• আিরা মিখযি এিং অনযযের তিখার জনয এখাযন এযসমছ
• আিরা অজনন করার জনয এযক অপযরর সিথনন কমর
• আিরা এযক অপরযক এিং সিস্ত আযিপাযির প্রমি সম্মান প্রেিনন কমর

পুরস্কার
মভভ পয়েন্ট
ভ়োিি পাঠ শুক্রিার - টিটিএফ
তফান কল তিাি
মপ়োর প্রিংসা সিাযিি এিং সাটিন মফযকি
উপস্থাপনা মেিস
তিাি / স্কুল ডায়েমরযি িািনা
স্কুল মেযনর তিযষ কযথাপকথন
ছাত্রছাত্রী অস্কার - িামষক
ন
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পুরস্কার পমরেিনন

ফল
সিকনিা 1
সিকনিািনা 2
প্রাপ্তি়েস্ক আলাপ
পামকনং (অনয িগ)ন িা িান্ত

িািামপিা / তক়োরারযের সাযথ কাজ করা
এিা গুরুত্বপূণ নতয িাম়ের এিং স্কুল একসযে আচরণ উন্নি আচরণ।
িযমিক্রিী আচরণ িা উযেগ মনয়ে আযলাচনা করার জনয স্টাফ তযাগাযযাগ করযি তচষ্টা করযি। প্রয়োজন িযল
একটি সভা িযিস্থা করা িযি।

িজনন
মনমেনষ্ট পমরমস্থমিযি এটি গুরুির ঘিনা জনয একটি ছাত্র িাে করার প্রয়োজন িযি পাযর। SLT- এর একজন
সেসয িািা-িাযক / তক়োরারযের সাযথ এই মিষয়ে আযলাচনা করযি এিং একটি তপাস্ট িমিষ্কাযরর মিটিংয়ের
জনয একটি অযাপয়েন্টযিন্ট তিমর করযি িযি।

মিযরাধী িমি নীমি - আিাযের এমন্ট-োমরদ্র মিযিাচন নীমি তেখুন
ওয়েস্টমিমনস্টার স্কুল সিো
ন োো করার জনয তকান সিনিীলিার পদ্ধমি পমরচালনা কযর না। এটি একটি
সম্পূণ নস্কুল পদ্ধমি যা োোর কারণগুমল সমরয়ে তফলার লক্ষ্য রাযখ। সন্ত্রাসী ঘিনা (সাইিার-গুন্ডামি সি এিং
তসািযাল মিমড়োর িযিিার সি) একটি মসমন়ের সেযসযর স্টাফ োরা পমরচামলি ি়ে।

ওস্তাে উে্ধৃমি:

ছাত্রযের আচরণ অসািানয। ছাত্ররা িাযের পাঠ োরা আগ্রিী এিং enthused ি়ে। িারা িাযের সাযথ কাজ
কযর এিন প্রাপ্তি়েস্কযের ভাযলাভাযি শুনযি এিং প্রাপ্তি়েস্কযের এিং েিকযের
ন
প্রমি শ্রদ্ধািীল ও মিনীি।
(নযভম্বর 2017)

আিাযের মিচুযমির নীমির পূণ নমিিরণীর জনয ে়ো কযর ডাউনযলাড করুন
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