Thames View Infants
অ্যাকাডেমী কার্য্যবিিরণী
আমাডের পুরস্কার-বিডেতা িহুসংষ্কৃবতসম্পন্ন অ্যাকাডেমীর কমী ও গর্্ র্্রডের তরফ থেডক আপর্াডের
স্বাগত।
আবম বিশ্বাস কবর থর্য, বিশুরা স্কু ডে সফে হওয়ার একটিই সুডর্যাগ থপডয় োডক এিং টিবর্আই(TVI)-থত
থহেটিচার বহডসডি গত 8 িছডর আবম আমার সমস্ত থচষ্টা এটিডক ঠিক করার কাডে বর্ডয়াবেত কডরবছিঃ
র্যা হে আমাডের বিশুডের – ও তাডের পবরিারগুবের ের্য েীিডর্র থসরা শুরু ও সম্ভািয সিডচডয় র্াে
বিশু বিক্ষা প্রোর্ করা।
আমরা এডত অ্সাধারণর্াডি সফে হডয়বছিঃ থেমস বর্উ ইর্ফযান্টডস উপবিবতর হার োতীয়র্াডি সমস্ত
স্কু েগুবের থসরা 20%-এর মডধয রডয়ডছ এিং গত কডয়ক িছর, আমরা িাবক্ ং ও েযাডগর্হযাডমর মডধয
সিডচডয় সফে ইর্ফযান্ট স্কু ে বহডসডি রযাঙ্ককৃতকৃ ত হডয়বছ, এমর্বক আমরা েনেরডর্র অ্বধকাংি স্কু েডক ছাবপডয়
বগডয়বছ। বেএফই(DfE)এছাড়াও আমাডেরডক এেু ডকির্ অ্যানের থেিযাবেস্ট সাডপাে্ স্কু েগুবের একটি
োতীয় থর্তা বহডসডি অ্বর্বহত কডরডছ।
অ্ফডস্টে আমাডেরডক েুিার “আউেস্টযাবনেরং” িা অ্সাধারণ বহডসডি বিচারকৃ ত কডরডছ (2009 সাডে এিং
আিার 2014 সাডে)। আমরা বিশ্বাস কবর থর্য, আমরা এই স্টযানেরাে্ িোয় রাখা চাবেডয় র্যাি।
আমার কমীরা ও আবম এটিডক আপর্ার ও আপর্ার পবরিাডরর থক্ষডে র্যোর্যে করার ের্য বর্ডিবেত
রডয়ডছ। অ্র্ুগ্রহ কডর, পুর্িঃআশ্বস্ত োকডির্ থর্য, আমরা আমাডের সডি্াত্তম প্রডচষ্টা করি র্যাডত আপর্ার
বিশু সম্ভািয সিডচডয় র্াে থিখার অ্বর্জ্ঞতা পায় এিং আপর্াডেরডক অ্বিতীয় গ্রাহক পবরডেিা ও
পবরিার সহায়তা প্রোর্ করডত পাবর।
এখাডর্ আপর্ার ের্য বকছু গুরুত্বপূণ্ ও েরকারী তেযািেীর সারসংডক্ষপ সংর্যুক্ত করা হে।
আমাডের োর্া েরকার থর্য আপর্াডের অ্র্ুিাে সংক্রান্ত থকাডর্া সাহাডর্যযর েরকার হডি বকর্া এিং
থসডক্ষডে আপর্াডক অ্র্ুিাে কডর বেডত পারডি এরকম কাউডক আপর্ার সাডে থর্যাগাডর্যাগ কডর থেওয়ার
োবয়ত্ব আমাডের। প্রায়িঃিই আমাডের এখাডর্ িািা মাডয়রা এর্াডি অ্র্য িািা মাডয়ডের সাহার্যয করডতও
চার্।
আপর্ার মূেযিার্ সমে্র্ ও সর্যত্ন োের্-পাের্ সহ একসাডে, আপর্ার বিশু স্কু ে থছডড় র্যাওয়ার সময়
তাডের বিক্ষার পরিতী পর্য্াডয়র ের্য অ্সাধারণর্াডি প্রস্তুত োকডি র্যা হেিঃ োরুণ বিটিি র্াগবরক –
ক্ষমতাসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী, র্বিেযডতর থর্তা, সংডিের্িীে, থসাচ্চার ও র্যুবক্তিােী, সহর্িীে এিং
সাক্ষরতা ও গবণডত েক্ষ।
পে েে্ার্
হেডটিচার
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আমাদের সংস্কৃতি
থেম্সবর্উইর্ফযান্টডসআমরাোবয়ত্ব,র্যত্ন,মো ওসহায়তাসম্পন্নকবমউবর্টিবিেযােডয়র
ের্যকড ারপবরশ্রমকবর,থর্যখাডর্প্রডতযকটিবিশুওতাডেরপবরিারআমাডেরকাডছর্ীেণ
মূেযিার্।
আমরা একটি বিক্ষামূেক পবরডিি প্রোর্ কবর, থর্যখাডর্ প্রডতযডক তাডের পূণ্
সম্ভাির্ায় থপ ৌঁছডত পাডর, তাডত তাডের সুেপাত র্যাই থহাক র্া থকর্।
আমরা আমাডের িাচ্চাডের আমাডের িহূ সংষ্কৃবতসম্পন্ন বিেযােয়ডগাষ্ঠীডত এিং তাডের
বিেযােডয়র িাইডরর েীিডর্ও তাডের সহপাঠী এিং িড়ডের সম্মার্ করডত, গ্রহণ
করডত এিং মূেয বেডত থিখাই তাডের কাডছ িাস্তি উোহরণ হডয়।
আমরা চাই িাচ্চারা বিেযােডয় তাডের সময়ো উপডর্াগ করুক এিং আমরা একো
বর্রাপে এিং আরামোয়কপবরডিি সৃবষ্ট কডরবছর্যাডততারা তাডের ের্য আমাডের
র্যত্নওগুরুত্বঅ্র্ুর্িকরডতপাডর।এগুবেডতিাচ্চাডেরমডধযস্বাধীর্তা,আত্মবিশ্বাস
এিংবর্ডেরের্যবসদ্ধান্তথর্ওয়ারক্ষমতাততরীহয়।
আমরা আমাডের বিেযােয় থগাষ্ঠী থক অ্র্যে্র্াসুের্ এিং িন্ধুত্বপূণ্ কডর থতাোর
উডেিয বর্ডয় োবক এিং অ্র্ুর্ি কবর থর্য িাচ্চাডের সাহার্যয ও সহায়তার ের্য মা এিং
বিক্ষকডের কাৌঁডধ কাৌঁধ বমবেডয় কাে করাো গুরুত্বপূণ্।

আমরা আমাডের বিেযােয় থগাষ্ঠী থক অ্র্যে্র্াসুের্ এিং িন্ধুত্বপূণ্ কডর থতাোর উডেিয
বর্ডয়োবকএিংঅ্র্ুর্িকবরথর্য িাচ্চাডেরসাহার্যযওসহায়তারের্যমাএিংবিক্ষকডের
কাৌঁডধকাৌঁধবমবেডয়কােকরাোগুরুত্বপূণ্।

আমাডেরপবরিারগুবেআমাডেরসাডেথর্যসময়কাোর্তারথেডকথসরাটিপাওয়ারের্য
আমরাতাডেরসহায়তাকরডতচাই,আমরাবিবর্ন্নপবরডেিাচাবেডয়োবকর্যাস্কু ডেরপ্রোর্ও
স্কু ডেরবেডর্রিাইডরওপ্রসাবরতোডক।এছাড়াওআমরািার্ীয়এোকারমডধযসমস্তমূে
থপিাোরঅ্ংিীোরডেরসাডেবর্বিড়র্াডিকােকডরোবকএিংআমরাআমাডেরর্াে
থর্যাগসূেগুবেবর্ডয়গবি্ত।এরমডধযরডয়ডছহেমস তিউ জুতিয়র স্কু ল,সুযিযামবেবচেডেন্স
থসন্টার,থচস্টর্ােসর্াস্ারী,থেমসবর্উথমবেকযােথসন্টার,ক্রাইস্টচাচ্র্াস্ারী,থসািযাে
সাবর্্ ডসস,আডিপাডিরস্কু েগুবে,েনেরর্িডরাঅ্ফিাবক্ ংওেযাডগর্হযাডমরমডধযোকা
বিক্ষাগতওসহায়তাপবরডেিাগুবে।
একসাডেআমরাপবরিারগুবেরের্যখুিইকার্য্করীএকটিসহায়তাপ্রোর্কডরোবকএিঅ্ং
একটিসম্পূণ্“সবম্মবেত”সুডর্যাগপ্রোর্কডরোবক।
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বিেযােডয়র সময়সূচী
িাসস ারী
তরদসপশি
প্রথম বছর ও
তিিীয় বছর

3-4 বছর

সকাে 8:45 থেডক সকাে 11:45 এিং থিো 12:30 থেডক থিো 3:30

4-5 বছর

সকাে 8:55 থেডক সকাে 11:45 এিং থিো 1:00 থেডক থিো 3:15

5-6 বছর
6-7 বছর

সকাে 8:55 থেডক থিো 12:15 and থিো 1:15 থেডক থিো 3:15

অ্র্ুগ্রহকডরএোবর্বিতকরুর্থর্যআপর্ারিাচ্চাথর্যর্সময়মতআডস।
প্রবতবের্থশ্রবণশুরুহয়অ্ক্ষ্ররিাসংখযাচচ্চ্াবেডয়।আপর্ারিাচ্চা
আসডতথেবরকরডেগুরুত্বপূণ্এইবিক্ষাথেডকিােপডরর্যাডি।

বিেযােয়শুরুহওয়ারপ্রায়5বমবর্েআডগআসডের্ােহয়,থর্যডহতু আপবর্থিিীক্ষণ
োৌঁবড়ডয়অ্ডপক্ষাকরডতচাইডির্র্া,বিডিেতিঃ ানেরাওবর্ডেবের্গুবেডত।

কম্রতিািা-মাডয়ডেরসন্তার্ডেরের্যথকএস1(KS1)-এআমরাএকটিথিকফাস্ট
ক্লািচাবেডয়োবক,থর্যটিশুরুহয়সকাে8:00োয়,থর্যখাডর্প্রডিডিরথিেসময়
হেসকাে8:20ো।িাচ্চাডেরথেখাডিার্াকরাহয়বিেযােডয়রকমীডেরিারা।এর
ের্যসামার্যঅ্ে্প্রোর্করডতহয়।এইতাড়াতাবড়শুরুরবিেয়টিসিবিশুডের
ের্যর্যোর্যের্াওহডতপাডরএিংআপবর্র্যবেআপর্ারবিশুডকথিকফাস্টক্লাডি
থর্যাগথেওয়াডতচার্,অ্র্ুগ্রহকডর,আসুর্এিংআমারথেপুটিথহেথক্লয়ার
বিডেরসাডেকোিেুর্।

আপর্ারর্যবেথেরীহয়,অ্র্ুগ্রহকডর,থসবের্আপর্ারিাচ্চাডকিাবড়ডতথরডখথেডির্
র্া।আমরাচাইথর্য,একটিবিশুিাবড়ডতোকারিেডেিরংথেরীকডরস্কু ডেআসুক।
আপবর্র্যখর্স্কু ডেএডসথপ ৌঁছাডির্,আপর্াডকঅ্বফসকমীরসাডেথেখাকরডতহডি,
র্যাডতআপর্ারবিশুরউপবিবতর্বের্ু ক্তকরাওরাডতরখািাডররঅ্ে্ারথেওয়া
বর্বিতকরার্যর্যায়।
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বিেযােডয়র প্রােবমকতা
িবদ্ধ্ত বিেযােয় বহডসডি, আমরা িাচ্চাডের ের্য বিবর্ন্ন সান্ধয কার্য্যািেী
ক্লাডির িযিিা কবর, থর্যগুবেডত িাচ্চারা বির্ামূডেয থর্যাগোর্ করডত পাডর।
এগুবের মডধয পডড় ফু েিডে েক্ষতার বিক্ষা, র্াচ এিং কবম্পউটিং। আিার
একিার, একটি অ্বতবরক্ত বেডর্র িযাপারটি সি বিশুডের থক্ষডে র্যোর্যে
র্াও হডত পাডর, বকন্তু আমরা ক্লািগুবের সাডে পছন্দগুবে থমোডর্ার সময়
প্রডতযডকর ইচ্ছার মর্য্াো থেওয়ার থচষ্টা কবর।
আমাডের একের্ িািা-মাডয়ডের সহায়ক উপডেষ্টা আডছর্, এিং বতবর্ প্রবতবের্কার
অ্ডর্ক পাবরিাবরক সমসযা সমধাডর্র িযাপাডর সাহার্যয করডত পাডরর্। থর্তডর
আসুর্ এিং আপর্ার থকাডর্া েুবিন্তা োকডে তা িড় আকার ধারণ করার আডগ
আমাডের সাডে র্াগ কডর বর্র্।

ইয়ার 2-থত োকা সমস্ত বিশুরা একটি আইপযাে ধার বর্ডত
পাডর িা আমাডের থস্বচ্ছামূেক িাই-িযাক বস্কডম থর্যাগ বেডত
পাডর। আমরা একটি খুি “আইবসটি-সমৃদ্ধ” স্কু ে এিং এই
গর্ীরতার সুবিধা প্রোডর্র ের্য অ্ডর্ক োতীয় সম্মার্
থপডয়ডছ। বিশুরা স্কু ডের সময়েুডড় বর্য়বমতর্াডি েযাপেপ,
আইপযাে, অ্যান্ড্রডয়ে, উইে/এক্সিক্স ও অ্র্যার্য আডরা
প্রচবেত প্রর্যুবক্তগুবে িযিহার কডর োডক।
আমাডের পদ্ধবত আবধকাবরক আপর্ার িাবড়র কবম্পউোর সংক্রান্ত থর্য
থকাডর্া প্রডের উত্তর থেডির্। আসুর্ এিং তাৌঁর সাডে কো িেুর্ এিং
আপর্াডকসহায়তাকরাওএইসংক্রান্তিযিহাবরকসাহার্যযকরারিযাপাডর
বতবর্তাৌঁরর্যোসাধযকরডির্।
আমরা “িািা-মা ও অ্ংিীোরডের” মূেয বেই এিং মডর্ কবর থর্য, িাবড় ও স্কু ডের মডধয র্াে থর্যাগাডর্যাগ োকা
অ্িিযপ্রডয়াের্ীয়। আমাডের সাডে থর্যাগাডর্যাগ রাখা িা পবরবিবতর বপছডর্ বক রডয়ডছ তা োর্ার অ্ডর্ক উপায়
রডয়ডছিঃ
আপর্াডক প্রেডমই র্যা করডত হডি তা হে আমাডের এই অ্যাপটি োউর্ডোে করা।
এর মাধযডম আপবর্ এগুবে করডত পাডরর্িঃ
 আপর্ার মতামত আমাডেরডক প্রোর্ করা
 আমাডের ব্লগ পড়া
 তাবরখ ও অ্র্ুষ্ঠার্গুবে র্যাচাই করা
 স্কু ডের ওডয়িসাইে থেখা
 অ্বফডসর সমডয়র িাইডর আমাডের সাডে থর্যাগাডর্যাগ করা
 আমাডের বর্উেডেোর থমইবেং বেডস্ট র্াম থেখাডর্া (এিং আপবর্ কখডর্াই থকার্ গুরুত্বপুণ্ বচঠি বমস করডির্
র্া!)
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আমার কমীরা ও আবম প্রবতবের্ েু ইে কডর োবকিঃ স্কু ডে বক হডচ্ছ তা োর্ার দ্রুততম ও থসরা উপায়। আমাডের
েু ইোর ফীেগুবেডত সািস্ক্রাইি করুর্ এিং আডরা অ্ডর্ক বকছু োর্ডত োকুর্িঃ
েে্ার্, থহেটীচার)
@ClaireTVI (থক্লয়ার বিে, থেপুটি থহেটীচার)
@Khaled_a_Ali (খাডেে আেী, EYFS-এর থহে)
@TVI_MissCJones (থরাো কডক্ ারার্-থোন্স, অ্যাবসডস্টন্ট থহেটীচার)
@FiBashirTVI (ফাই িবির, বিশু ও পবরিার সংক্রান্ত থপিাোর)
@TVI_ICTSupport (সাইমর্ মডে্কাই, ICT মযাডর্োর)
@TVInfants (পে

আমাডের এই “ইউটিউি” চযাডর্েটি থেখুর্… হেমস তিউ ইিফ্যান্টস টিতি (TVI TV).
এডত বিক্ষকডের পেকাডস্টর 250টিরও থিিী বর্বেও ও আমাডের বিক্ষা সংক্রান্ত থসরা
সহায়ক তেযগুবে রডয়ডছ!
আমাডের বিক্ষকডের সাডে আপর্াডের মুডখামুবখ থেখা করা সিডেডক র্াডো, বিডিে কডর র্যখর্ বিক্ষার িযাপাডর কো
হয়। র্যাইডহাক, আমারা এো িুবি থর্য িািা মাডয়ডের েীির্ র্ীেণ িযাস্ত হডত পাডর এিং কখডর্া কো িোর ের্য সময়
পাওয়াোই মুিবকে হডয় োৌঁড়ায়। আপবর্ িা আপর্ার িাচ্চার র্যবে িাবড়র করডত থেওয়া কাডের িযাপাডর অ্েিা
িাবড়ডত পড়ার িযাপাডর থকাডর্া প্রে োডক, আপবর্ ই-থমে পা াডত পাডরর্ এই ঠিকার্ায়িঃ

HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk
আমাডের বিক্ষডকরা আপর্ার প্রডের উত্তর থেওয়ার থছষ্টা করডির্, অ্েিা আপর্ার সাডে
পডর সুবিধামত থকাডর্া সমডয় থেখা কডর সাহার্যয করার থচষ্টা করডির্.

আমাডের অ্যাকাডেমীডত স্কু ে ইউবর্ফম্ পডর আসা িাধযতামূেক। স্কু ে ইউবর্ফম্ পরডে স্কু ডের সাডে একাত্মতার
একটি অ্র্ুর্ূবত ততরী হয় এিং তা একটি র্াে কম্ডক্ষডের পবরডিডির মূেসুর ততরী কডর। বিশুরা স্কু ডের একটি
থপাডো িাে্ পডর, র্যা 6টি উজ্জ্বে রং-এ স্কু ে অ্বফস থেডক পাওয়া র্যায় – থনা থহায়াইে, োইম গ্রীর্, িার্িাইর্ ইডয়ডো,
রয়যাে পাপ্ে, থর্বর রযর্যােডিবর ও হযাবপ োডক্ াডয়ে। বিশুরা থর্য থকার্ বের্ থর্য থকার্ রং-এর থপাোক পরডত পাডর,
তডি তাডক অ্িিযই স্কু ডের থপাডো িাে্ পরডত হডি। আমরা েুিঃবখত থর্য, বিশুডের স্কু ডে গয়র্া পডর আসার অ্র্ুমবত
থর্ই।
গরম আিহাওয়াডত, থিিী থিিী থপাোক পডর স্কুডে
আসা বিশুডের পডক্ষ সবতযই অ্স্বািযকর হডত পাডর।
বিশুরা স্কুডে খুিই সবক্রয় োডক এিং অ্প্রডয়াের্ীয়
স্তরগুবে (থগঞ্জী, থেবগংস, িাে্ ও োম্পার) পডর োকার
ের্য তাডের থিিী গরম োডগ। এর ের্য থপাোক হাবরডয়
র্যাওয়ার সম্ভাির্াও থিডড় র্যায়, কারণ তারা গরম থেডক
িাৌঁচার ের্য অ্বতবরক্ত স্তরগুবে খুডে রাডখ। অ্র্ুগ্রহ কডর,
আিহাওয়া অ্র্ুর্যায়ী আপর্ার বিশুডক র্যোর্যে থপাোক
পরার্। এডত, আমরা তাডেরডক সুি োকডত সহায়তা
করি (র্যার মডধয রডয়ডছ, খুি গরম োগডে থসগুবে খুডে
রাখা িা খুি ানেরা োগডে থসগুবে আিার পরা থিখা)।.
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উপবিবত
িচ্চাডের প্রবতবেডর্র বিেযােডয় উপবিবত অ্িিয প্রডয়াের্, এিং তাডের িািা মা ও
অ্র্য অ্বর্র্ািকডের এই িযাপারো বর্বিত করা উবচত। অ্সুিতা ছাড়া অ্র্য
থর্যডকাডর্াকারডণআর্ুপবিবতইএখাডর্বর্ডেধকরাহয়।
সমস্ত পাবরিাবরক ছু টিগুবে অ্িিযই স্কু ডের প্রকাবিত ছু টির বের্গুবের মডধয করডত হডি।
স্কু ল োদমস র সমদয় হ াি পাতরবাতর ছু টির অিুমতি মঞ্জুর রদব িা। হেসব
বাবা-মাদয়রা িাদের তশশুদের হেদে অন্নুদমাতেি ছু টি হিদবি বা সম্মতি ৃ ি
তফ্দর আসার িাতরদের হবশী ছু টি হিি, িারা এই ঝুঁু ত দি পড়দবিঃ





প্রতি তশশুর জিয প্রতি পূর্সবয়স্কদের হেদে এ টি তির্স াতরি জতরমািার
(একটি ফাইর্) হিাটিশ (এমিত অিয তশশুরা এ টি তিন্ন স্কু দল পড়দলও)।
তশশুটির স্কু দলর স্থািটি োরাদিা।
এ টি িিু ি স্কু দল িতিসর জিয স্থািীয় িৃস পদের াদছ পুিরায় হরতজস্টার
রা।
িডরার অ্যাডের্ডেন্স অ্বফসাডরর কাডছ পবরিাডরর বিিরণ পা াডর্া।

বকন্তু, আপর্ার িাচ্চা বিেযােডয় আডস্ত র্া চাইডে থসো আমাডের সাডে কো
িেুর্। বর্িয় থকাডর্া কারণ োকডি, আমরা একসাডে কাে কডর থসোর
সমাধার্ করডিা।

বর্তয উপবিবত এিং ঠিক সময় থমডর্ চো িাচ্চাডের ক্ষডে খুি েরুরী র্যবে
তাডেরডক বিেযােডয় সফে হডত হয়।

আমার বাচ্চা অসুস্থ েদল আমার

ী

রর্ীয়?

আপর্ার িাচ্চা র্যবে খুিই অ্সুি হয় তাহডে িাড়ীডত োকা এিং বিছার্ায়
থেডক সুি হওয়াই ঠিক হডি।

এরকম থক্ষডে, আপবর্ কে করডির্ (020 8270 4317) র্ম্বডর অ্েিা োর্াডির্
(07943 922 655) এই র্ম্বডর আমাডের বিেযােয় অ্বফডস সকাে 10 োয়,
প্রবতবেডর্র অ্র্ুপবিবতর ের্য এিং িাচ্চারা থকমর্ োকডছ থসো আমাডের অ্িবিয
োর্াডির্। আমরা অ্সুিতার থক্ষডে সরকারী পরামি্ অ্র্ুসরণ কডর োবক এিং এ
িযাপাডর আপর্াডক পরামি্ও প্রোর্ করডি।
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আমরা র্ীেণ র্যত্ন এিং সহায়তাপূণ্ পবরডিি রাবখ, এিং আপর্ার িাচ্চাডক
তাড়াতাবড় বিেযােডয় থফরাডর্ার িযাপাডর বিবর্ন্ন পদ্ধবত অ্িেম্বর্ কডর োবকিঃ :


আপর্ার িাচ্চাডক ওেুধ থেওয়া (র্যবে আপবর্
অ্বফডস একটি বিডিে ফম্ পূরণ কডর োডকর্)



আপর্ার িাচ্চার ওপর ‘বিডিে র্ের’ রাখা
বিডিে কডর র্যখর্ তারা থসডর উ ডছ এিং এো
আপর্াডক োর্াডর্া থর্য তারা থকমর্ আডছ।



পাডির থেম্স বর্উ থমবেকযাে থসন্টাডরর বেবপ –
থের সাডে কো িো



েুপুডরর খাওয়ার সমডয় তাডেরডক কডয়ক রকম
খািার এর মডধয পছন্দ করডত থেওয়া(বিডিে
িযিিাক্রডম)



আপর্ার ও আপর্ার িাচ্চার সাডে িসা এিং
বকছু িযিিা ঠিক করা র্যবে িাচ্চাডের থকাডর্া
অ্সুবিধা হডচ্ছ থেখা র্যায় অ্েিা প্রবতবের্ সকাডে
র্যবে িাচ্চাডক বিেযােডয় বেডয় থর্যডত আপর্ার
সমসযা হয়



থর্য কােগুডো তারা করডত পাডরবর্
তাডেরডক ধবরডয় বেডত সাহার্যয করা।

“িাদলা উপতস্থতি” বলদি ত

থসগুডো

হবাঝায়?

থর্যডহতু িাচ্চারা বর্য়বমত বিেযােডয় র্া আসডে থসো তাডের ক্ষডে খুি ক্ষবত
কারক হয়, সর ার হথদ ঠি
দর হেওয়া েদয়দছ হে প্রদিয তবেযালদয়
ছােছােীদের তশোবদষস র 95% তেি তবেযালদয় উপতস্থি থা দিই েদব।
তার মাডর্ এই থর্য, সারা িছডর থকাডর্া িাচ্চা বিেযােডয় একমাডস 1 বের্ (অ্েিা
একপক্ষকাডে অ্দ্ধ্বেিস)ছু টি বর্ডত পাডর।আমরা খুিই র্াগযিার্ কারণ আমাডের
স্কু ডে বিশুরা খুি কম থক্ষডেই অ্র্ুপবিত োডক।
এর

মডধযই থেম্স

বর্উ ইর্ফযাডন্ট

বিেযােডয় আডস এিং র্যাডের উপবিবত

আডর্ক

100%।.

িাচ্চা

আডছ

র্যারা

প্রবতবের্

প্রবতটি র্াডগ আমরা আমাডের পবরিারসমূহডক, র্যাডের 100% উপবিবত আডছ,
বিডিে এিং খুি ের্বপ্রয় “ফু ডের সজ্জা” বেডয় পুরস্কৃ ত কবর।
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আমরা িাচ্চাডক িাইক ও পুরস্কার বেডয় োবক থসসি থক্ষডে থর্যখাডর্ থস তার
উপবিবতর হাডর সারা িছডর ওই বের্ পর্য্ন্ত অ্র্াির্ীয় উন্নবত কডরডছ।

আমার বাচ্চার উপতস্থতি হ মি িা ত িাদব
জািদবা?
আমরা পবরিারগুবের সাডে সহডর্যাগীতামূেকর্াডি সি বকছু কডর োবক, এিং বিেযােয় বহডসডি,
আমরা সিসময় উপবিবত বর্রীক্ষা করডত োবক। আপর্ার িাচ্চার উপবিবতর হার কডম থগডেই থস
িযাপাডর আপবর্ প্রায়ই আমাডের থেডক োর্ডত পারডির্, আমরা একসাডে থস িযাপাডর কো িডে
থর্ি।
বর্য়বমত, একপক্ষকাে অ্ন্তর, আমরা িাচ্চাডের উপবিবত বর্য়মমাবফক
পরীক্ষা কডর োবক।
প্রবতটি র্াডগর থিডে, আমরা প্রবতটি িািা
মাডক বেডখ োর্াই র্যবে তাডের িাচ্চার উপবিবত বর্ম্নবেবখত থক্ষেগুবের
র্ীডচ থর্ডম র্যায়িঃ
 100% (থকার্ অ্র্ুপবিবত থর্ই)
 97% (প্রবত মাডস প্রায় অ্ধ্ বেডর্র অ্র্ুপবিবত)





95% এর
90% এর
85% এর
75% এর

র্ীডচ (একপক্ষকাডে অ্দ্ধ্ বেিস অ্র্ুপবিবত)
র্ীডচ (এক সপ্তাডহ অ্দ্ধ্ বেিস অ্র্ুপবিবত)
র্ীডচ (এক সপ্তাডহ এক বের্ অ্র্ুপবিবত)
র্ীডচ (এক সপ্তাডহ থেড় বের্ অ্র্ুপবিবত)

র্যবেও '90%' উপবিবত থিি র্াে থিার্ায়, তিুও িাচ্চার সমগ্র
বিক্ষাডক্ষডে, এই 10% অ্র্ুপবিবত পুডরা একটি বিক্ষািে্ হারাডর্ার ক্ষবত
থিািায়। আপর্াডক বচঠির মাধযডম বিেয়টি োবর্ডয়, আমরা আপর্ার
িাচ্চার উপবিবতর হার উন্নত করার ের্য একডর্যাডগ থচষ্টা করডত পাবর
এিং তাডক বিক্ষােী বহডসডি সফে কডর তু েডত পাবর।

ম অিুপতস্থতির ত

ত

ফ্ল েদি পাদর?

প্রবতবের্ বিেযােডয় থর্যাগোর্ র্া করা একটি
ক্ষবতকারক হডত পাডর। পবরসংখযার্ অ্র্ুর্যায়ী,
হার 90% এর থিিী তারা পরীক্ষায় অ্র্যডের
পরিতীকাডে তারা তু ের্ামূেকর্াডি র্াে চাকুরী

িাচ্চার বিক্ষার থক্ষডে খুিই
থর্যসি িাচ্চাডের উপবিবতর
থেডক র্াে ফে কডর এিং
পায়।

8
TVIacademy.org
Thames View Infants: a company limited by guarantee

Registered in England: Company Number: 08163191

Registered Office: Thames View Infants, Bastable Avenue, Barking, Essex IG11 0LG

কম উপবিবত হওয়া িাচ্চাডের বিেযােয় েীিডর্ বকছু বকছু সমসযা হয়
এিং তাডের িন্ধুত্ব করডতও বকছু সমসযা হয়।.

প্রায়ই অ্র্ুপবিত হডত োকডে িাচ্চারা তাডের ঐ বের্গুডোর পড়া ততবর
করডত খুি অ্সুবিধার সম্মুখীর্ হয়।

প্রায়ই,থর্যিাচ্চারাবিেযােডয়বর্য়বমতর্যায়র্াতাডেরেুি্েিডেধডরথর্ওয়াহয়।.

এই অ্যাকাডেমী ট্রাস্ট েনেরডর্র িাবক্ ং ও োডগর্হাডমর স্বিাবসত
িার্ীয় কতৃ্ পডক্ষর সাডে খুিই বর্বিড়র্াডি কাে কডর, থর্যখাডর্ তারা
থসই সমস্ত পবরিাডরর বিরুডদ্ধ অ্বর্ডর্যাগ আর্ডি র্যারা তাডের
িাচ্চাডের বর্য়বমত বিেযােডয় আর্ডত িযে্ হডচ্ছ, থর্যডহতু এটি একটি
অ্পরাধ িডে তাৌঁরা গণয কডরর্। এডক্ষডে, িািা মা অ্েিা অ্র্য
অ্বর্র্ািকডের েবরমার্া হওয়া িা আোেডত থর্যডত হওয়ার িুৌঁ বক
োকডত পাডর, তাডেরডক এসডির ের্য বিডিে ক্লাি করডত হডত পাডর
অ্েিা র্ীেণ েরুরী থক্ষডে তাডের হােতিাস ও হডত পাডর।
আমরা কখডর্াই এো চাই র্া থর্য থেম্স বর্উ ইর্ফযান্টস –এর
থকাডর্া ছাডের পবরিাডরর থক্ষডে এরকম বকছু ঘেু ক।
আমাডের বিেযােয় একটি র্যত্নপূণ্ ও খুিীর পবরডিি, এিং উচ্চ
অ্ডপক্ষাতাবেকাপূণ্, এোও থসই সমস্ত পবরিাডরর থক্ষডেও ঠিক থেখায় র্া
র্যারা তাডের িাচ্চাডক এখাডর্ পা াডত চাইডছর্, বকন্তু োয়গা র্বত্ িডে
পা াডত পারডছর্ র্া।

িতিস বযবস্থা
আমাডের প্রবত িছডরর ের্য বর্বে্ ষ্ট সংখযক োয়গা োডক।
থেমস বর্উ ইর্ফযান্টস, েনেরর্ িডরা অ্ফ িাবক্ ং অ্যানের েযাডগর্হযাডমর সাডে
সম্মবতকৃ ত িযিিাপর্াওগুবে অ্র্ুসরণ কডর োডক।
র্যবে বিেযােডয় র্যা র্বত্ র োয়গা তার থেডক থিিী র্বত্ র অ্র্ুডরাধ র্া
আডস, তাহডে িার্ীয় কতৃ্ পক্ষ সমস্ত ছােডেরই র্বত্ র সুষ্ঠু িযিিা করডত
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পাডর। থর্যডক্ষডে োয়গা সংখযার থেডক থিিী আডিের্পে েমা পডড়, থসডক্ষডে
িার্ীয় কতৃ্ পক্ষ র্বত্ র ের্য বকছু বর্বে্ ষ্ট মার্ ঠিক কডর থের্ থক র্বত্
হডত পারডি আর থক পারডির্া থসো ঠিক করার ের্য। র্বত্ র মার্সমূহ
বর্ম্নবেবখত পদ্ধবত অ্র্ুর্যায়ী:
1. "থর্যসি িাচ্চাডের র্াডোর্াডি থেখাডিার্া করা হয়"।
2. থর্যসি িাচ্চাডের র্াই িা থিার্ এই বিেযােডয় িা থেম্স বর্উ েুবর্য়র বিেযােডয় পডড়।
3. থর্যসি িাচ্চারা বিেযােডয়র খুি কাডছ োডক এিং এটি পবরমাপ করা হয় সিডেডক
কাছাকাবছ ের্য হাৌঁোপে অ্র্ুর্যায়ী।

থর্যসি িাচ্চাডের র্বত্ র্া করা হয় তাডের র্াম অ্ডপক্ষা তাবেকায় র্বত্ র
ের্য রাখা োডক।

অতিদোগ প্রর্ালী
আমরা আমাডের সমস্ত বিশুডের ের্য একো র্াে বিক্ষা প্রোডর্র থচষ্টা কডর োবক। থহেটীচার ও
কমীরা সমস্ত িািা-মাডয়ডের সাডে ইবতিাচক সম্পক্ গডড় থতাোর ের্য কড ার পবরশ্রম কডর
োডকর্। তডি, একটি অ্যাকাডেমী বহডসডি, থেমস বর্উ ইর্ফযান্টসডক আইডর্র িত্ ার্ুর্যায়ী িািামাডয়ডের কাডছ তাডের অ্বর্ডর্যাগ পদ্ধবত প্রকাি করডত হয়।
সমডয় সমডয় বিশুডের অ্গ্রগবত, অ্ে্র্, আচরণ িা কেযাণ িা স্কু ডের সাডে সংর্যুক্ত অ্র্য
বিেয়গুবের িযাপাডর িািা-মা ও অ্বর্র্ািকডের স্বার্াবিক ও র্যুবক্তসম্মত উডিগ োডক।অ্বধকাংি
র্ু ে থিািািুবিই অ্বর্চ্ছাকৃ ত এিং আমাডের বিক্ষকিৃন্দ আপর্ার কো মর্ বেডয় শুর্ডির্ এিং
সমসযা সমাধাডর্ তাডের র্যোসাধয করডির্। অ্বধকাংি থক্ষডেই, সিসময় র্াে হয় েবে শুরুডতই
বিশুর বিক্ষডকর কাডছ সরাসবর সমসযা িা উডিগটি তু ডে ধরা হয়; তডি, অ্বর্ডর্যাডগর প্রকৃ বতর
উপর বর্র্্ র কডর, বিেয়টি বর্ডয় সরাসবর থহেটীচাডরর কাডছ র্যাওয়ার প্রডয়াের্ হডত পাডর –
বর্যবর্ ঘের্ার প্রকৃ বত বিচার কডর, আর্ুষ্ঠাবর্ক িা অ্র্ার্ুষ্ঠাবর্কর্াডি বিেয়টির সুরাহা করডির্।
একটি 4-পর্য্াডয়র প্রবক্রয়ার মাধযডম অ্বর্ডর্যাগগুবে সামোডর্া হয়, র্যা এখাডর্ পূণ্রূডপ থেখা থর্যডত
পাডরিঃ http://is.gd/I9bK7f
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আচরণবিবধ র্ীবতমাো এিং রক্ষাকিচ
আমাডের বিশুরা র্যাডত বর্রাপে োডক এিং তাডের র্াে র্যত্ন থর্ওয়া হয় তা বর্বিত করডত
বিবধিদ্ধ বর্ডে্ ির্া পূরডণর ের্য আমরা বিবর্ন্ন রকডমর বর্ডে্ ির্া িযিহার কডর োবক। কখডর্া
কখডর্া, িাধযতামূল্কর্াডি আমাডেরডক থসািযাে সাবর্্ ডসস িা িার্ীয় কতৃ্ পডক্ষর বর্ধ্াবরত অ্বফসাডরর
(বিশু সুরক্ষার ের্য) কাডছ তেয র্াগ কডর বর্ডত হয় এিং তাডের পরামি্ িা থর্তৃ ত্ব গ্রহণ
করডত হয়।
এছাড়াও স্কু ে পবরসডর র্যোর্যের্াডি ও থপিাোরর্াডি আচরণ করার ের্য আমাডের সিার একো
োবয়ত্ব ও কত্ িয রডয়ডছ। তা করডত বগডয়, আমরা এক্টা হৃেযতাপূণ্ কাডের সম্পক্ গডড় তু বে,
থর্যখার্ থেডক বিশুরা থিডড় ওড ও বিকবিত হয়। আমাডের স্কু ে অ্বফডস আমাডের আচরণ বিবধর
একটি কবপ প্রেবি্ত রডয়ডছ।
আমরা এো আিা কবর থর্য, এই
বিেযােডয় র্যা র্যা করা হয় তার
আমাডের অ্বফডস আপর্ার র্যা র্যা
বকর্াডি আমাডের বর্উেডেোরগুবে

সমস্ত তেয আপর্ার কাডে োগডি। র্যাইডহাক, এটি আমাডের
সামার্য অ্ংিই বিিৃত কডর – তাই আমাডের বিেযােডয় এডস
োর্ার তা বেজ্ঞাসা করুর্, থর্যমর্ আমাডের কবফ মবর্্ংগুবে,
ই-থমইডে পাডির্ ইতযাবে িা এডস শুধু আোপ কডর র্যার্।

আমাডের বিেযােডয়র ওডয়িসাইডে আডরা অ্ডর্ক তেয ও উৎস থেওয়া আডছ:
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