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প্রিয় বাবা-মা / যত্নেীলগণ 

 

গভর্ নর এবং ট্রাস্ট প্রিোপ্টব সু্কল েপ্তাপ্টির কাঠাপ্টমা পপ্ররবর্নর্ েংক্রান্ত প্রপর্ামার্া এবং যত্নেীলপ্টের কাপ্টে 

গর্ েপ্তাপ্টি পাঠাপ্টর্া প্রিঠঠর পপ্টর, আমরা আপর্াপ্টক আশ্বাে প্রেপ্টর্ িাই শয শুক্রবাপ্টরর সু্কপ্টলর েময়প্টক 

হ্রাে করার িস্তাবগুপ্রলর প্রবষপ্টয় একঠি অর্ নবি আপ্টলাির্া িপ্টব। 

 

স্টযার্প্টল শরাপ্টের পূণ ন প্রর্য়ন্ত্রক েংস্থা প্রপএইিএমএঠি-র িধার্ প্রর্ব নািী কম নকর্নার োপ্টর্ প্রবেে আপ্টলাির্ায় 

অংে প্রর্প্টয়প্টে এবং েন্তুষ্ট শয এই পরামে নকাপ্টল অপ্রভভাবকপ্টের উপ্টেগগুপ্রল পুপ্টরাপুপ্রর প্রবপ্টবির্া করা িপ্টব। 

 

স্টযার্প্টল শরাে িাইমাপ্ররপ্টর্ আপর্ার বাচ্চারা শয প্রেক্ষাগর্ অপ্রভজ্ঞর্া অর্নর্ করপ্টর্ পাপ্টর র্ার মপ্টধয 

আমরা েব নো উপায়গুপ্রলর প্রেপ্টক র্র্র রাখপ্রে এবং োম্প্রপ্রর্ক এই িস্তাবঠি এই লক্ষযঠিপ্টক প্রিপ্টর। 

গুণমাপ্টর্র ির্ম প্রেক্ষণ এবং আমাপ্টের প্রেক্ষকপ্টের আরও উচ্চমাপ্টর্র িপ্রেক্ষণ এবং েিায়র্া শপপ্টর্ 

েক্ষম করার ফপ্টল আমাপ্টের বাচ্চাপ্টের ফলাফপ্টলর উন্নপ্রর্ িিপ্টব। 

 

আপর্ারা যারা ইপ্রর্মপ্টধয পরামে ন এবং মর্ামর্ প্রেপ্টয়প্টের্ র্াপ্টের র্র্য আপর্াপ্টক ধর্যবাে। আপর্ার 

মর্ামর্ আমাপ্টের কাপ্টে গুরুত্বপূণ ন এবং শয শকার্ও উপ্টেগ বা পরামে ন শেওয়া িপ্টয়প্টে র্া অর্যন্ত গুরুত্ব 

েিকাপ্টর শর্ওয়া িপ্টব। শয শকার্ও পরামপ্টে নর উপ্টেেয ি'ল আপর্ার মর্ামর্ অর্নর্ এবং গ্রিণ এবং 

প্রেদ্ধান্ত গ্রিপ্টণর িক্রক্রয়ার অংে প্রিোপ্টব এগুপ্রল পুপ্টরাপুপ্রর প্রবপ্টবির্া করা। সু্কল েপ্তাপ্টি পপ্ররবর্নর্ শকার্ও 

পপ্ররবর্নর্ র্য় যা আমরা প্রবেযালপ্টয়র উপর িাপ্রপপ্টয় শেওয়ার ইচ্ছা কপ্রর। র্প্টব আমরা প্রবর্ীর্ভাপ্টব অরু্প্টরাধ 

করব শয শকার্ও মর্ামর্ োমপ্টর্ শরপ্টখ এমর্ভাপ্টব করা িপ্টয়প্টে যা আমাপ্টের সু্কপ্টলর মূলযপ্টবাধগুপ্রল 

িপ্রর্প্রবপ্রম্বর্ কপ্টর এবং আমাপ্টের বাচ্চাপ্টের র্র্য একঠি ইপ্রর্বািক পপ্ররণপ্রর্প্টর্ েিায়র্া কপ্টর। 

 

আমরা িেংো কপ্রর শয গর্ েপ্তাপ্টি প্রপর্ামার্ার কাপ্টে শিপ্ররর্ প্রিঠঠঠি আপর্ার র্র্য উপ্টেগ ও উপ্টেপ্টগর 

কারণ িপ্টর্ পাপ্টর এবং আমরা আপর্াপ্টক আশ্বাে প্রেপ্টর্ পাপ্রর শয এঠি সু্কল বা ট্রাপ্টস্টর উপ্টেেয র্য়। র্প্টব, 

এঠি লক্ষণীয় শয র্রুরী শয শুক্রবাপ্টর প্রেক্ষকপ্টের পপ্ররকল্পর্া ও িস্তুপ্রর্মূলক কার্ করার র্র্য ট্রাস্ট 

সু্কলগুপ্রলপ্টর্ িিপ্রলর্ এবং এঠি স্টযার্প্টল শরােপ্টক এই প্রবেযালপ্টয়র োপ্টর্ োমঞ্জেয করপ্টব এবং প্রেক্ষকপ্টের 

প্রপয়ার েমর্ নর্ এবং িপ্রেক্ষপ্টণ িপ্টবপ্টের েুপ্টযাগ শেপ্টব সু্কল র্পু্ট়ে মার্ বা়োপ্টর্ার আপ্টেে। 

 

আমরা বাবা-মাপ্টক আশ্বস্ত করপ্টর্ িাই শয আমরা এই িস্তাবগুপ্রল এপ্রগপ্টয় শযপ্টর্ পারপ্টল আমরা যর্ দ্ররু্ 

েম্ভব স্থার্ান্তরঠি েির্র্র করব এবং শুক্রবার প্রবপ্টকপ্টল আপর্ার েন্তাপ্টর্র যত্ন শর্ওয়ার শক্ষপ্টে যর্িা 

র্মর্ীয় িব র্া প্রর্ক্রির্ করার র্র্য আমরা আমাপ্টের যর্াোধয শিষ্টা করব you এিা েরকার. 

 

২৯ শে শেপ্টেম্বর গভপ্রর্ নং বপ্রের একঠি েভা শুরুর পপ্টর আমরা আমাপ্টের অপ্রভভাবকপ্টের অরু্প্টরাধ করব 

শয শকার্ও উপ্টেগ েম্পপ্টকন আমাপ্টের র্ার্াপ্টর্ার র্র্য র্ারা েরােপ্রর গভর্ নর বা সু্কপ্টলর োপ্টর্ শযাগাপ্টযাগ 

করুর্। 

 

সু্কল গভর্ নরপ্টের োপ্টর্ শযাগাপ্টযাগ করা শযপ্টর্ পাপ্টর info@perryhallmat.co.uk এ শযখাপ্টর্ েমস্ত িপ্রর্ক্রক্রয়া 
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র্াপ্টের োপ্টর্ েরােপ্রর ভাগ করা িপ্টব। গভর্ নররা এই প্রবষপ্টয় আরও আপ্টলাির্ার র্র্য ৮ ই অপ্টটাবর আবার 

ববঠক করপ্টবর্, এবং পরামে নকাল বন্ধ িওয়ার আপ্টগ অপ্রর্প্ররক্ত েভা িপ্টব। 

 
 

আমাপ্টের উপ্টেেয ি'ল আগামী শুক্রবাপ্টরর মপ্টধয েমস্ত অপ্রভভাবকপ্টের কাপ্টে একঠি প্রিঠঠ শিরণ করা যা 

আপর্ার মপ্টর্ মপ্টর্ স্বাচ্ছন্দ্য শবাধ করপ্টব এমর্ শয শকার্ও িশ্ন ক্রর্জ্ঞাো করা উপ্রির্, র্প্টব আমরা এই 

িস্তাবগুপ্রলর শয শকার্ও এবং েমস্ত যািাই-বাোইপ্টক স্বাগর্ র্ার্াই এবং পুর্রাবপৃ্রি করপ্টর্ িাই শয শকার্ও 

প্রেদ্ধান্ত শর্ওয়া িপ্টব র্া পরামে ন েময় শেষ। 

 

আপর্ার েমর্ নপ্টর্র র্র্য েব নো ধর্যবাে 

 

আপর্ার প্রবশ্বস্ত 

 

 
 

প্রফপ্রলপ র্র্ের্ 

গভর্ নরপ্টের শিয়ার 

 

পপ্ররিালর্া পষ নে 

• অঞ্জপ্রল ফাউলার 

• লুই প্রগ্রপ্রফর্ে 

• প্রলো ব্রাোরির্ 

• প্ররর্া ইর্াম 

• রেমা রিমার্ 

 

শেপ্রভে ব্রাউর্েওয়ােন - িধার্ প্রেক্ষক 

অমরক্রর্ৎ প্রিমা ওপ্রবই - িধার্ প্রর্ব নািী কম নকর্না শমা 
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