সমস্ত পিতামাতা/িপিচর্যাকািীদেি জন্য একটি অতযন্ত গুরুত্বিূর্য বাতয া
1 লা সসদেম্বি 2020

পিয়

পিতামাতা/িপিচর্যাকািী
এই বাতয াটি স্কু দলি উিপিপতি সম্পদকয ।
পিতামাতা এবং স্কু দলি জন্য কদয়কটি খুব কষ্টকি মাদসি িি ন্াইন্স্টাইলস একাদেমী পিতামাতাদেি এবং বাপমযংহ্যাম
পসটি কাউপিদলি সাদে অংশীোি হ্দয় পশশুদেি স্কু দল পিপিদয় আন্ায় উৎসাপহ্ত কিাি জন্য কাজ কিদে। আিন্ািা
এই সমদয় আিন্াদেি সন্তান্দেি পশক্ষা িাপিি পবষদয় পন্পিত কিদত সর্ কাজ কদিদেন্ তাি জন্য আমিা
পিতামাতাদেি ধন্যবাে জান্াদত চাই।
2020 সাদলি মাচয মাদস, সিকাি স্পষ্ট জাপন্দয়পেল সর্ সকাপিে 19 িােুিযাদবি কািদর্ সকান্ও পিতামাতাদক সসই সমদয় তাদেি সন্তাদন্ি
স্কু দল অন্ুিপিপতি জন্য শাপস্ত সেওয়া বা পবপধ অমান্য কিাি জন্য েণ্ড সেওয়া হ্দব ন্া। স্কু লগুপল তখন্ একটি পন্পেয ষ্ট গ্রুি - মূল
কমীদেি োত্র/োত্রী এবং েুবযল পশশুদেি োড়া সমস্ত পশক্ষােীদেি জন্য বন্ধ কদি সেওয়া হ্দয়পেল।
এখন্ িপিপিপত িপিবপতয ত হ্দয়দে, র্তটা সম্ভব তাদেি পশক্ষা, সুস্বািয এবং পবস্তৃ ত পবকাদশ অপতমািীি েীর্যদময়ােী িিাব কপমদয় আন্াি
জন্য সমস্ত পশশুদেি স্কু দল পিদি আসাটা জরুিী। আমিা জাপন্ সর্ বাচ্চািা তাদেি বন্ধুদেি এবং স্কু দলি বৃহ্ত্তি সামাপজক পেকগুপলি
সাদে োকাি অিাব অন্ুিব কদিদে।
অদন্কটা সময় ক্লাসরুদমি বাইদি োকদল পশক্ষােীদেি আিও পিপেদয় িড়াি ঝুুঁ পক োদক। র্াদেি সামপিক অন্ুিপিপত সবশী
তাদেি িাইমািী এবং সসদকণ্ডািী স্কু ল উিয় সক্ষদত্রই কম িাল কিাি সঝাুঁক িদয়দে।. অতএব অটম টামম শুরু হওয়া থেকে

স্কু কে উপস্থিস্থত আবার বাধ্যতামূেে।
এি অেয হ্'ল সর্ 2020 সাদলি সসদেম্বি মাস সেদক (র্পে পিতা-মাতাদেি িান্ীয়িাদব লকোউন্ সম্পদকয আন্ুষ্ঠাপন্কিাদব
অবপহ্ত ন্া কিা হ্য় সর্খাদন্ স্কু লগুপল বন্ধ িদয়দে), স্কু দল উিপিপত সংক্রান্ত সাধাির্ পন্য়মগুপল িদর্াজয, এি মদধয অন্তিুয ক্ত:





পিতামাতাদেি কতয বয তাদেি বাচ্চাদেি পন্য়পমত স্কু দল িাঠাদন্া সর্খাদন্ তািা বাধযতামূলক স্কু ল বয়সী;
উিপিপত সিকেয কিা এবং অন্ুিপিপত অন্ুসির্ কিা স্কু লগুপলি োপয়ত্ব
আোলদত জপিমান্া পবজ্ঞপি এবং মামলা সহ্ আইন্ী পন্দষধাজ্ঞাগুপল বযবহ্াদিি জন্য িান্ীয় কতৃয িদক্ষি উিলব্ধতা।

আিপন্ র্পে আিন্াি সন্তাদন্ি স্কু দল উিপিত হ্ওয়াি পবষদয় উপিগ্ন হ্ন্ তদব িেম িান্ হ্ল আিন্াি উদিগগুপল সিাসপি স্কু দলি সাদে
আদলাচন্া কিা। স্কু দল পবদশষজ্ঞ কমী িদয়দে র্ািা হ্য়ত সাহ্ার্য কিদত িাদিন্ এবং সমস্ত স্কু ল স্বািয এবং কাউপিল েলগুপলি সাদে
র্পন্ষ্ঠিাদব কাজ কদি র্ািাও িদয়াজদন্ সহ্ায়তা কিদত সক্ষম হ্দত িাদি।
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তেুিপি, িাপিবাপিক েু টি বা অন্য টাময টাইম েু টিি পেদন্ আিন্াি সন্তান্দক স্কুল সেদক বাইদি সন্ওয়াি সময় এটা ন্য়। স্কুল সেদক
এতটা সজাি কদি চািাদন্া অন্ুিপিপতি িদি সকান্ও েু টি অধযদক্ষি িািা অন্ুদমাপেত হ্ওয়াি সম্ভাবন্া সন্ই। আিন্াি সন্তান্ স্কুদল
র্ত সবশী োকদব, ততই তািা ধদি সিলদব।
িাপিবাপিক জরুিী িপিপিপত র্ত্ন সহ্কাদি পবদবচন্া কিা েিকাি। িািবয়স্ক িপিবাদিি সেসযদেি িািা সমাকাদবলা কিা জরুিী
িপিপিপতদত স্কু ল ন্া র্াওয়া পশশুদেি িদক্ষ সবযো উির্ুক্ত বা তাদেি সদবযাত্তম স্বাদেয ন্য়।
সকান্ও স্কু ল বা িান্ীয় কতৃয িক্ষ আইন্ী িেদক্ষি পন্দত চায় ন্া, এবং সকান্ও আন্ুষ্ঠাপন্ক িেদক্ষি পবদবচন্া কিাি আদগ পিতামাতাি
উদিগ সমাধান্ এবং পশশুটিি উিপিপত উন্নত কিাি সবয িকাি িদচষ্টা কিা হ্দব।

সাম্প্রপতক মাসগুপলদত আিন্াি সন্তান্দেি সলখািড়ায় এত পবঘ্ন র্টাি িদি, সবযাপধক গুরুত্বিূর্য পবষয়টি হ্ল স্কু ল এবং পিতামাতাি
একদত্র বাচ্চাদেি স্কু দল পিপিদয় আন্দত কাজ কিা। স্কু ল শুন্দত িস্তুত সুতিাং আিন্াি র্পে সকান্ েুপিন্তা োদক অন্ুিহ্ কদি
তাদেি সাদে সর্াগাদর্াগ করুন্ এবং তািা আিন্াদক সহ্ায়তা কিদত সচষ্টা কিদব।

আমিা আিন্াদক এবং আিন্াি সন্তান্দক আসন্ন একাদেপমদকি জন্য শুি কামন্া কপি। আন্তপিক শুদিচ্ছা
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