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কিন্ডারগার্ডেন 

 

সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় অভিিাবকলের করনীয় 

প্রকিটি সু্কল, বছর্রর শুরুর্ি,  

সু্কর্লর  কিক্ষা বযবস্থা, কির্লবাি 

এবং কনয়মকনকি িম্পর্িে 

অকিিাবির্ের অবগি িরা।  

 

 

সু্কর্লর কনয়মগুর্লা জানা এবং 

মমর্ন চলর্ি হর্ব। 

িহ-োকয়ত্ব এবং সু্কর্লর 

নাগকরির্ত্বর চুক্তি অর্ োৎ Patto di 

corresponsabilità e di 

cittadinanza scolastica িম্পর্িে 

জানর্ি হর্ব এবং এর মর্যয 

উর্েকিি সু্কল এর কবকয কবযান 

বাচ্চার্ের মবাঝার্ি হর্ব।  

সু্কল এর কনয়মনীকি এবং 

কির্লবাি িম্পর্িে জানর্ি হর্ব। 

িহ-োকয়ত্ব এবং সু্কর্লর 

নাগকরির্ত্বর চুক্তি অর্ োৎ Patto di 

corresponsabilità e di 

cittadinanza scolastica িম্পর্িে 

জানর্ি হর্ব এবং এর মর্যয 

উর্েকিি সু্কল এর কবকয কবযান 

বাচ্চার্ের মবাঝার্ি হর্ব এবং 

িম্মান িরর্ি উৎিাহী িরর্ি 

হর্ব। 

এিটি কনরাপে এবং িাকিপূর্ ে 

কিক্ষামূলি পকরর্বি গর্ে  

মিালা। 

সু্কর্লর িিল ছাত্র-ছাত্রীর্ের 

এিটি বনু্ধত্বপূর্ ে পকরর্বি 

িরবরাহ িরা।  

প্রর্িযি কিক্ষার্ীর কনজ িময় 

অনুিার্র বৃক্তি এবং মিিার 

বযাপার্র মর্নার্ াগ মেয়া। 

ছাত্র-ছাত্রীদদি কাজগুরিদত 

অনুসিণ কিা এবং সহায়তা কিা 

এবং সমবয়সীদদি মদযে 

সহদ াগী রিক্ষাি রবকাি কিা। 

কনর্জর্ি পকরষ্কার পকরচ্ছন্ন রািা 

কনর্জর িহপাঠী, টিচারর্ের এবং 

সু্কল এর পকরর্বর্ির  র্া র্ 

িম্মান িরর্ি হর্ব। 

  

বাচ্চার্ের কনর্জর্ের পকরচ্ছন্নিার 

বযাপার্র এবং টিচার আর 

িহপাঠীর্ের িম্মান মেয়ার 

বযাপার্র আত্মকনিেরিীল ির্র 

গর্ে িুলর্ি হর্ব। 

 

মমনিা এবং মপ্র-সু্কল িাকিেি এর 

ফী িময় মি মেয়ার বযাপার্র 

 ত্নিীল হর্ি হর্ব। 

  

এিীিূি পকরচয়, স্বায়ত্তিািন 

কবজয়, েক্ষিার স্বীিৃকি এবং 

কবিাি, সু্কর্লর নাগকরিত্ব কিক্ষার 

প্রর্ম রূপগুকল িহাবস্থার্নর 

অকিজ্ঞিা মর্র্ি অজেন িরা। 

েলবি িার্ব িাজ িরার মন 

মানুকিিিা রািা এবং অর্নযর 

ক্তজকনর্ের িম্মান িরর্ি হর্ব।  

টিচারর্ের িার্র্ মীটিং এ এবং 

সু্কল এর িাযারর্ মীটিং গুর্লার্ি 

অংিগ্রহন িরর্ি হর্ব। 

ককারিড ১৯ এি দরুন সু্কি বদেি কবপািটি শুযু বাবা মা কদি জনে নয়, পািাপারি বাচ্চাদদি জনে ও রছি 

কটিন একটি মহুতূ ত। এই গরতিীি পরিরিরতদত রিক্ষা বেবিাি সাদে সং ুি প্রদতেক বেক্তিি উরচৎ নতুন 

এই মহামািী রবষয়ক  সকি পদ্ধরত গুি কক সনাি কদি কসই অনু ায়ী রকিাদব সু্কি এি পরিদবি রনিাপদ 

িাখা  ায় ঐ রবষদয় মদনারনদবি কিা। পুদিা রসদেম এি কা তিম সটিক িাদব বাস্তবায়ন এি কক্ষদত্র  ািা 

এই রসদেম এি িাংগঠকনি  এবং কা ত পরিচািনাি দারয়দত্ব িদয়দছ তাদদি উরচৎ সকি রসদ্ধান্ত আিাপ 

আদিাচনাি মাযেদম কনয়া।  



সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় 

 

অভিিাবকলের করনীয় 

মিাকিড-১৯ এর কবস্তার প্রকির্রায 

িম্পকিেি পিকিগুর্লা িম্পর্িে 

পুর্রা সু্কল িম্প্রোর্য়র জনয ির্য 

এবং প্রকিক্ষর্র্র বযবস্থা িরর্ি 

হর্ব।  

স্বাস্থযির-িযাকনিাকর পিকিগুর্লা 

কিির্ি হর্ব এবং মমর্ন চলর্ি 

হর্ব। 

 িংক্রমর্ যারর্ িরার জনয 

বিেমান পের্ক্ষপগুকল িন্ধান 

িরর্ি হর্ব এবং িম্মান িরর্ি 

হর্ব 

অিুস্থিার িারর্র্ কিন কের্নর 

অনুপকস্থকির পর্র সু্কল িিৃেপক্ষ 

মি িক্তক্রয় মিকলর্ফান নম্বর এবং 

মমকডর্িল িাটিেকফর্িি িরবরাহ 

িরর্ি হর্ব। 

COVID-19 িংক্রমর্ মরায িরার 

জনয গৃহীি প্রকিটি িাংগঠকনি 

পের্ক্ষপ এবং িযাকনিাকর 

কডিাইি িম্পকিেি ির্য 

িময়মি পকরবারর্ের িরবরাহ 

িরর্ি হর্ব। 

ম র্িার্না যরর্নর পকরবিেন বা 

িংর্ াজন এর বযাপার্রও 

পকরবারর্ের জানার্ি হর্ব। 

ম  মিার্না অিসু্থিার লক্ষর্ মেিা 

কের্ল জানার্ি হর্ব। 

COVID-19 িংক্রমর্ ছকের্য় 

পোর ঝুুঁ কি িমার্ি প্রর্য়াজনীয় 

পের্ক্ষপ িম্পর্িে  িিল  ির্য 

িিৃেপক্ষ মর্র্ি গ্রহর্ িরর্ি 

হর্ব।  

িিার্নর িারীকরি মিান লক্ষর্ 

 কে ির্রানািাইরাি এর মি হয় 

ির্ব মি িম্পর্িে সু্কল এবং কিশু 

কবর্িেজ্ঞর্ি অবকহি িরুন 

কিক্ষার্ীর্ের সু্কল এ মযা ুঁিা এবং 

মবর হবার জনয  র্া র্ বযবস্থা 

কনর্ি হর্ব এবং বিেমান িরিারী 

কনয়ম অনুিার্র িিল পের্ক্ষপ 

গ্রহন িরর্ব। 

িাইরাি মর্র্ি বা ুঁচার জনয এবং 

এিা প্রিারর্ র্ামার্ি িটঠি 

আচরর্ অবলম্বন িরর্ি হর্ব । 

 

িময়মি বাচ্চার্ের সু্কর্ল প্রর্বি 

িরর্ি হর্ব এবং সু্কল মর্র্ি মবর 

ির্র আনর্ি হর্ব। 

বাচ্চার্ের আত্মকনিের এবং 

োকয়ত্বিীল ির্র গর্ে িুলর্ি 

হর্ব।  

প্রিািকনি ডিুর্মন্ট এর 

িব োকযি স্বচ্ছিা কনক্তিি 

িরর্ব,ম র্িার্না জরুরী ির্য 

দ্রুি এবং পকরষ্কার িার্ব জানার্ব, 

 কে িা ইন্টারর্নি বযবহার্রর 

মাযযর্ম হয় ির্ব মগাপনীয়িা 

রক্ষা িরর্ব। 

কনর্জ িার্লা র্ািার জনয এবং 

অপরর্ি িার্লা রািার জনয 

িটঠি িার্ব কনয়ম মমর্ন চলর্ি 

হর্ব। 

 

 

 

প্রকিকেন সু্কর্লর মনাটিি মচি 

িরর্ি হর্ব এবং সু্কর্লর 

ইন্টারর্নি িাইি, টিচারর্ের 

ইর্লক্ট্রকনি মরক্তজস্টার িািা মচি 

িরর্ি হর্ব। 

ক্লার্ি, এিিার্র্ এবং িুরক্ষায়, 

কনর্জর এবং অর্নযর িুস্বার্স্থযর 

 ত্ন মনওয়ার গুরুর্ত্বর কবের্য় 

কিক্ষার্ীর্ের আগ্রহ িৃটি িরর্ব। 

 কে আবার লি ডাউন এর 

পকরকস্থকি হয় মি মক্ষর্ত্র সু্কল 

িমীর্ের অনলাইন ক্লাি এর 

কডক্তজিাল েক্ষিার জনয প্রকিক্ষর্ 

োন িরর্ব। 

পকরকস্থকি আবার িারাপ হর্ল, 

কনয়কমি অনলাইন ক্লাি িরর্ি 

হর্ব। 

জরুরী অবস্থায় বাচ্চার্ের 

অনলাইন ক্লাি িরর্ি িাহা য 

িরর্ি হর্ব। 

 



Patto di Corresponsabilità Educativa e Cittadinanza Attiva 2020/2021  

ডিুর্মন্ট টি মিিির্ এর কিক্ষি মি মফরি কের্ি হর্ব। 

আমরা উি ডিুর্মন্ট টি পরলাম এবং িমর্ েন িরলাম। 

 

NOME E COGNOME DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO 

______________________________________________  

 

Scuola________________Sezione_______  

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ersilia Conte  

 

Firma dei Genitori 

………………………………. 


