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দয়া করে মরে ে়াখরেে যে আমে়া এমে
ক়াউরক খরুঁ ে প়াইনে যে এই উপস্থ়াপে়াে
অেে়াদগুনি সঠিক নকে়া ত়া পেীক্ষ়া কেরত
প়ারে। আপনে েনদ সক্ষম হে তরে আমে়া এই
নেষরয আপে়াে মত়ামরতে প্রশংস়া কেে।

ফ়াউরেশে
যেে তথ্য শুরু
স্কি

স্তনিত এনি
দয়া করে আপে়াে পৃথ্ক সমযসূচী যদখে ে়াে মরধ্য শুরু কে়াে ত়ানেখ এেং সময, ড্রপ
অফ এেং সংগ্ররহে পরযন্ট েরযরে।
সেরচরয কম েযসী নশশুে়া প্রথ্রম (সন্ত়ারেে পৃথ্ক প্ররয়ােরেে উপে নে ে
ে করে)
1 েং দি
গ্রুপ 2 এেং 3

সক়াি

সক়ারি এেং মধ্য়াহ্নর ়ােে েেয থ়্াকে

নেরকি

স়াে়ানদে

স়াে়ানদে

আমে়া চ়াই নশশুে়া েত ত়াড়াত়ানড সিে স্থ়াযী হয
অ যস্ত হওয়াে েেয ত়ারদে ক়ারে প্রচুে েতু ে জেনেস েরযরে
আমে়া অতীরত খরুঁ ে যপরযনে যে নশশুে়া স্কি শুরু কে়াে
সময খে ক্ল়ান্ত হরয পরড
ে়াচ্চ়ারদে ত়ারদে েতু ে পনেরেরশ েসনত স্থ়াপরেে েেয একঠি
যে়াি দরি যেনশ সময থ়্ারক

যকে অরধ্ক
ে নদে নদরয
শুরু?

়াচুেয়াি যহ়াম দশেে
আপে়াে এেং আপে়াে সন্ত়ারেে স়ারথ্ ়াচুেয়াি যহ়াম ন জেরিে েযেস্থ়া কেরত
আমে়া শীঘ্রই যে়াগ়ারে়াগ কেে। আপে়াে়া যকউ যকউ ইনতমরধ্য এই েযেস্থ়া
করেরেে।
এঠিে প়াশ়াপ়ানশ আমে়া আপে়াে নশশু স্কি শুরু কে়াে ঠিক আরগ আরেকঠি
়াচুেয়াি যহ়াম ন জেি কেরত চ়াই।
়াচুেয়াি যহ়াম যকে
পনেদশেে কেরেে?
এঠি আপে়াে নশশুরক পনেনচত আরশপ়ারশ থ়্াক়াে পরে আম়ারদে আে়াে
যদখ়াে সরে়াগ যদয
এঠি আপে়ারক আেও যে যক়ােও প্রশ্ন জেজ্ঞ়াস়া কে়াে সরে়াগ যদয
এই েযেস্থ়া কে়াে েেয আমে়া যসরেম্বরেে প্রথ্ম নদরক আপে়াে স়ারথ্
যে়াগ়ারে়াগ কেে।

আপে়াে নশশুরক নেদয়ািরযে েেয
প্রস্তুত কে়া
ে়াচ্চ়ারদে ...
... স্ব়াধ্ীে ়ারে িযরিি েযেহ়াে করুে
... যপ়াশ়াক এেং ত়ারদে ে়াম়া ক়াপড পে়া

আনম কী ়ারে
আম়াে সন্ত়ােরক
স্করিে েেয প্রস্তুত
কেরত প়ানে?

... নেরেে়াই খ়াওয়াে

আপনে কী ়ারে আপে়াে সন্ত়ারেে যশখ়াে েেয প্রস্তুত
কেরত প়ারেে ত়া ে়ােরত দয়া করে ফ়াউরেশে যেে
হয়ােেকঠি যদখে।

প্রথ্ম করযক নদে ...

স্করিে প্রথ্ম
সপ্ত়ারহ কী ঘরি?

আপে়াে সন্ত়ারেে প্রথ্ম নদরেই দয়া করে ত়ারদে নেেস্ব যক়াি যপগ এেং যে
খরুঁ ে যপরত সহ়াযত়া করুে। এগুনি যেনিকরক্ষে ে়াইরে।
ে়াচ্চ়ারদে আগমরেে েেয জিয়াকি়াপগুনি প্রস্তুত কে়া হরে সতে়াং আপে়াে
েনদ প্ররয়ােে হয তরে দয়া করে আপে়াে সন্ত়ারেে যেরক়াে একঠিে মরধ্য
যসরিি করুে।
আপনে ে়া আপে়াে নশশু েনদ যসরিল্ট ে়া হরয থ়্ারকে তরে আপে়াে েেয
অরপক্ষ়া কে়াে সরে়াগ থ়্াকরে, ে়া পরে যিনিরফ়ারে - 225319।
অনধ্রেশে যশরষ ে়াচ্চ়ারদে হ়ারত তু রি যদওয়া হরে। নেেয়ারস যে যক়ােও পনেেতেে আস়াে
আরগ আম়ারদে ে়াে়াে।

আপে়াে সন্ত়ারেে নদে
8.50 – স্কি যখ়ারি
9.00 – নেেন্ধে

আম়াে সন্ত়ারেে নদেঠি
যকমে হরে?

9.10 – RWI – (পেনে এেং নিখনে)
PDR (নশশু সময শুরু)
েিখ়াে়াে
11.30 – মধ্য়াহ্নর ়াে
12.30 – নেেন্ধকেি এেং প্র়াপ্তেযস্করদে যেতৃত্ব়াধ্ীে জিয়াকি়াপ
PDR (নশশু সময শুরু)
2.45 – যখি়াধ্ি়াে েেয নেনদেষ্ট সময
3.15 – যহ়াম সময

আপে়াে নশশু কী কেরে।
‘আমে়া নেে়াপদ ও সখী হরত নশখনে’
… েন্ধ ে়াে়ারে়া
… আত্মনেশ্ব়াস এেং স্ব়াধ্ীেত়া নেক়াশ
… প্রতয়াশ়া এেং রুঠিে অেসেি কেরত নশখনে
… ত়াে়া যেখ়াে যথ্রক প্র়াথ্নমক দক্ষত়ায ত়ারদে যশখ়াে ে়াত্র়া
চ়ানিরয ে়াে

প্রথ্ম যময়ারদ
আম়াে সন্ত়ারেে
নশখ়াে যচহ়াে়া
যকমে হরে?

আমে়া কী কেে?
‘আমে়া আপে়াে নশশুরক ে়ােরত প়ানে’
… ইনতে়াচক সম্পকে ততনে এেং সমথ্েে কে়া
… আত্মনেশ্ব়াস এেং স্ব়াধ্ীেত়াে নেক়ারশ নশশুরদে সহ়াযত়া কে়া
... প্রতয়াশ়া এেং রুঠিে নশখরত ে়াচ্চ়ারদে সহ়াযত়া কে়া
… আপে়াে নশশু যশখ়াে সমস্ত যক্ষরত্র যক়াথ়্ায েরযরে ত়া নেধ়্ােি
ে করে
ে়ারত আমে়া ত়ারদে প্ররয়ােেীযত়াে স়ারথ্ সরে়াত্তম
ে
উপেক্ত নেধ়্াে
সেেে়াহ কেরত প়ানে।

আম়াে সন্ত়ারেে
পরক্ষ সরে়াত্তম
ে
সি়ােয ে়াত্র়া
নেজিত কেরত
কমীে়া কী
কেরে?

ি়ারেে সময
স্কি ে়ারতে খ়াে়াে 2 েেরেে েেয অেনধ্ নেে়ামূরিয
ে়াচ্চ়াে়া ে়ানড যথ্রক একঠি পয়াকেক্ত মধ্য়াহ্নর ়ােে আেরত যেরে নেরত প়ারে।
আপে়াে সন্ত়ারেে যক়ােও স্কি নিে়াে ে়া ে়ানডে পয়ারকে মধ্য়াহ্নর ়াে হরে নকে়া
আপনে প্রনতঠি নদে নসদ্ধ়ান্ত নেরত প়ারেে

সেসময নেে়ানমষ এেং সয়ােউইচ নেকল্প আরে

যক়াে ধ্েরিে জেনেসগুনি একঠি
়াি পয়াকেক্ত মধ্য়াহ্নর ়াে ততনে
করে?

আপে়াে সন্ত়ারেে স্করি কী
প্ররয়ােে
প্রনতনদে নশশুে়া নেরয আরস ...
প়ানেে যে়াতি
(যক়ােও গ্ল়াস
যেই)

েইরযে েয়াগ - স্কি
অনফস যথ্রক 5 িি়ারে
যকে়া ে়ারে

দয়া করে - যক়ােও ে়াকসয়াকস যেই
আপনে চ়াইরি অনতনেক্ত
েিখ়াে়াে - দয়া করে স্ন়াক শীিঠি
যদখে

এেং ... দয়া করে
সেনকেু যিরেি করুে !!!

দয়া করে - স্কি যথ্রক ে়ানডরত আে়াে েেয যক়ােও যখিে়া যেই

আপে়াে সন্ত়ারেে স্করি কী
প্ররয়ােে
স্করি থ়্াক়াে নেষযগুনি…

ে়াে়াে েি

অনতনেক্ত
যপ়াশ়াক

নপই শিে স এেং েত়া
অনতনেক্ত যপ়াশ়াক যকে?
এেং ... দয়া করে সেনকেু
যিরেি করুে !!!

আে়াে দয়া করে - যক়ােও ে়াকসয়াকস যেই

