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প্রেসিডেন্ট কসিটির িাধারন িদি্য

ভাইি প্রেসিডেন্ট প্�াগাড�াগকারী অসিিার
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প্কাষাধ্যক্ষ িহসিল আডের  
প্কা- ওরসেন্যাডটার

পািসলক অসিিার

চাল্লি ওডেস্টন স্কু ল কুম্বি সপ এন্ড সি এডিাসিডেশন 

প্রশ্ন এবং উত্তর

চ্প এন্ড চ্স চ্ক?

প্িসশরভাগ স্কু ডলই অসভভািকডদর একটি দল থাডক �ারা স্কু ল 
কসিউসনটি (িা িিাজডক) রেসিসনসধত্ব কডর।

চাল্লি ওডেস্টন স্কু ডল এই দলডক িলা হে সপ এন্ড সি 
এডিাসিডেশন �ারা অসভভািক এিং নাগসরকডদর পডক্ষ  
কথা িডল। আিরা অসভভািকডদর জন্য িভার আডোজন  
কসর প্�খাডন িারা স্কু ল এিং িািাসজক সিষোসদ সনডে 
আডলাচনা কডর। 

চ্প এন্ড চ্স-এর সদস্য কক? 
চাল্লি ওডেস্টন স্কু ডলর িকল অসভভািক এিং �ত্নরেদানকারীগণ (িা 
প্কোরারগণ) স্বেংসরেেভাডি সপ এন্ড সি-এর িদি্য। 

চ্প এন্ড চ্স কচ্মটি চ্ক? 
সপ এন্ড সি কসিটি গঠিি হে অসভভািক এিং প্কোরারগণ দ্ারা �ারা এখাডন 
প্স্বচ্াডিিক সহিাডি কাজ কডর এিং এই দলটিডক চাসলডে সনডি িাহা�্য 
কডর। অসভভািক এিং প্কোরারগণ সনডজডদরডক িডনানীি করডি পাডরন 
এিং িারা কসিটির পডদ ১২ িাডির জন্য সনি্লাসচি হডি পাডরন। কসিসির 
পদিিূহ হলঃ

চ্প এন্ড চ্স কখন চ্মচ্িত হ�? 
রেসি টাডি্লর ৩ে এিং ৮ি িপ্াডহর িঙ্গলিার আিরা সিসলি হই। স্কু ল 
সনউজডলটার এিং সপ এন্ড সি-এর প্িইিিকুক প্পইডজ সিটিং-এর সিজ্ঞসপ্ 
প্দো হে। প্� প্কান অসভভািক এিং প্কোরারগণ অংশগ্রহন করডি 
পাডরন।  

এই সিটিং-এ আিরা সিসভন্ন কি্লকাণ্ড, অনকুষ্ানাসদ এিং সকভাডি স্কু ডলর 
ি্যাপাডর আিরা অিদান রাখডি পাসর, ডিই িম্পডক্ল  আডলাচনা কসর এিং 
সিদ্ান্ত প্নই। 

সিটিং িন্্যা ৭ টাে শুরু হে। এটা অনকুসষ্ি হে কসিউসনটি রুডি অথিা 
সভসেও-এর িাধ্যডি।

প্িইিিকুডক আিাডদরডক প্দখকুন  
@CWSCParents

চ্প এন্ড চ্স-এর ভুচ্মকো চ্ক?
অসভভািক এিং প্কোরারগণডক স্কু ল কসিউসনটির িাডথ িংসলিষ্ট করার 
িাধ্যডি সপ এন্ড সি স্কু লডক িািাসজক িহড�াগীিা রেদান কডর। স্কু ল এিং 
ছাত্র-ছাত্রীডদরডক িাহা�্য করার জন্য আিরা অনকুষ্ান এিং িহসিল িাড়াডনার 
সিসভন্ন কি্লকাণ্ড কডর থাসক। 

স্কু ডলর প্পাশাক পকুল (প্�খাডন প্পাশাক িংগ্রহ ও সিসরে করা হে) পসরচালনার 
কাডজ আিরা দাসেত্ব পালন কসর। 

সু্য়ির কবোর্ড  কেয়ক চ্প এন্ড চ্স  
চ্কভোয়ব চ্ভন্ন? 
এসিটি-এর রেসিটি িরকারী স্কু ডল একটি স্কু ল প্িাে্ল  আডছ �া এিন একটি দল 
প্�খাডন অসভভািক, ডকোরার, স্কু ডলর কি্লচারী এিং ছাত্র-ছাত্রীরা িাডদর 
স্কু ডলর ি্যাপাডর সিদ্ান্ত গ্রহডন অংশ সনডি পাডর। গুরুত্ব িহকাডর িলডি 
প্গডল এই প্িাে্ল  স্কু ডলর নীসি সনধ্লারক সহিাডি কাজ কডর। 

স্কু ল প্িাে্ল  িছডর অন্তিঃ চার িার সিসলি হে এিং এর পদিীিিূহ সনি্লাসচি 
হে। সনি্লাসচি িদি্যরা অন্তিঃ ১২ িাি দাসেত্ব পালন কডরন এিং ২৪ িাডির 
প্িশী পডদ থাকডি পাডর্ন না। 

সপ এন্ড সি স্কু ল প্িাডে্ল র িাডথ অংশীদাসরডত্বর সভসতিডি কাজ কডর এিং 
অডনক িিে সিসভন্ন সিষোসদ সিডিচনার জন্য প্িাডে্ল র কাডছ পাঠাে। 

িাংলা / Bangla



সু্ি কপোশোয়কর পুি চ্ক? 
স্কু ল প্পাশাডকর পকুল একটি এিন িকুড�াগ প্�খাডন পসরিাডররা ি্যিরূি প্পাশাক 
সকনডি পাডর। আিরা অসভভািক এিং প্কোরারগডণর সনকট রেসিনেি 
স্কু ডলর প্পাশাক সিসরে কডর  
থাসক �ারা স্কু ডল এডি প্পাশাক খকুঁডজ এিং অল্প দাডি ি্যিরূি প্পাশাক সকডন।  

প্� িকল পসরিার স্কু ডলর নিকু ন প্পাশাক সকনডি আসথ্লকভাডি অক্ষি 
িাডদরডক িাহা�্য করডি পারাে সপ এন্ড সি খকুসশ।  

আচ্ম কখন ব্যবরূত কপোশোক  
চ্কনয়ত পোচ্র? 
রেসি টাডি্ল স্কু ডল আিরা প্পাশাডকর পকুল খকুডল থাসক। স্কু ল সনউজডলটার এিং 
সপ এন্ড সি-এর প্িইিিকুক প্পইডজ প্পাশাক পকুডল সিসরের িাসরখ এিং িিে 
প্�াষণা করা হে। 

আচ্ম চ্ক কপোশোয়কর পুয়ি দোন করয়ত পোচ্র?
আিরা িকল অসভভািক এিং প্কোরারগণডক স্কু ডলর প্পাশাডকর পকুডল 
ভাল িানিম্পন্ন ি্যিরূি প্পাশাক দান করার জন্য উৎিাসহি কসর। এডি 
কডর আপসন সপ এন্ড সি এিং স্কু ডলর জন্য গুরুত্বপূণ্ল িহসিল প্�াগাড় করডি 
িাহা�্য করডি পারডিন।

প্পাশাক পকুডলর জন্য দান করা প্পাশাক স্কু ডলর অসিি রুডি প্রডখ প্�ডি 
পাডরন।

চ্প এন্ড চ্স আর চ্ক চ্ক কোজ কয়র?
সকভাডি িিাজডক কাডজ লাগাডনা �াে এিং িহসিল িাড়াডনা �াে এই 
ি্যাপাডর নিকু ন ধারনা িা উপাে রেদান করাডক আিরা স্বাগিি জানাই। আিরা 
অডনক অনকুষ্াডনর আডোজন কডর থাসক এিং ছাত্র-ছাত্রী ও িাডদর পসরিারডক 
অডনক ধরডনর প্িিা রেদান কডর থাসক। সিগি প্� িকল কাজ আিরা কডরসছ 
প্িগুডলা হলঃ

• স্কু ল সেিডকা

• নিকু ন সপিা-িািাডদর জন্য উপহার

• সশক্ষকডদর জন্য ধন্যিাদ স্বরূপ উপহার 

• শুডভচ্া স্বরূপ িনডভাজন এিং সনি্লাচন িারসিসকউ 

• ট্রিসভো রাত্র

• িা এিং িািা সদিি উপলডক্ষ িকাডলর নাস্া এিং উপহার স্টডলর 
আডোজন 

• কসিউসনটি ক্যারল-এ সিস্কু ট িাজাডনা এিং উপহার স্টডলর আডোজন  

• রেসিডিশী সদিি 

• িহসিল িাড়াডনার অনকুষ্াডনর জন্য ছাত্র-ছাত্রী িংিডদর িাডথ কাজ করা 

জরুরী অনুসন্োয়নর জন্য 
প্� প্কান জরুরী সিষডে দো কডর স্কু ল অসিডি ০২ ৬১৪২ ০৪০৪ নম্বডর প্িান সদন।

চ্কভোয়ব আচ্ম একজন স কবেছিো-য়সবক  
হয়ত পোচ্র? 
স্কু ডলর িাহা�্যাডথ্ল আপসন সিসভন্নভাডি প্স্বচ্া-ডিিক সহিাডি 
কাজ করডি পাডরন। প্�িন অডনডকঃ  

• প্পাশাডকর পকুডল কাপড়-ডচাপড় প্ধৌি কডর এিং গুসছডে রাডখ 
• িহসিল িাড়াডনার অনকুষ্াডনর জন্য অডভডন খািার প্িক িা তিরী কডর  
• কসিউসনটি িারসিসকউ-ডি রান্না কডর  
• অনকুস্াডন খািার পসরডিশন কডর 
• অনকুষ্ানাসদ আডোজন কডর 

চ্প এন্ড চ্স-এর সোয়ে আচ্ম চ্কভোয়ব জচ্িত 
হয়ত পোচ্র? 
আপসন সিসভন্নভাডি জসড়ি হডি পাডরনঃ  

• িভাে উপসস্ি হডি পাডরন 

• আিাডদর অনকুষ্ান এিং কি্লকাডণ্ড িাহা�্য করডি পাডরন 

• `িহসিল িাড়াডনার ি্যাপাডর আপনার ধারনাগুডলা জানাডি পাডরন 

• প্স্বচ্া-ডিিক সহিাডি িাহা�্য করডি পাডরন 

চ্প এন্ড চ্স-এর সোয়ে আচ্ম চ্কভোয়ব 
ক�োগোয়�োগ করব?
আিরা আপনার ধারনা এিং িন্তি্য শুনডি আগ্রহী। আিরা আপনাডক 
আিাডদর একটি িভাে প্�াগদাডনর জন্য আিন্ত্রন জানাই – িকডলই  
এখাডন স্বাগিি। 

আপসন সপ এন্ড সি-এর িাডথ এই ইডিইল-এর  
(charleswestonparents@gmail.com)  
িাধ্যডি প্�াগাড�াগ করডি পাডরন  

ককোন ব্যোপোয়র আমোর উয়বেগ আয়ে –  
এই চ্বষ� চ্নয়� আচ্ম কোর সোয়ে কেো বিব? 
সপ এন্ড সি-এর প্কান ি্যাপাডর উডদ্গ থাকডল আপনাডক ইডিইল করার 
অথিা িভাে প্�াগদাডনর আহ্ান করসছ। 

স্কু ডলর নীসিিালা িা পসরকল্পনা সিষেক প্কান ি্যাপাডর আপনার উসচৎ হডি 
এই ইডিইল-এর (charlesweston@ed.act.edu.au) িাধ্যডি স্কু ডলর 
প্িাে্ল  অথিা রেধান অধ্যডক্ষর িাডথ প্�াগাড�াগ করা 

আপনার িন্তাডনর প্কান ি্যাপাডর দো কডর িার সশক্ষডকর িাডথ এই ধরণ 
(firstname.lastname@ed.act.edu.au) অনকুিরণ কডর ইডিইল করুন

সকি ইয়মইয়ির উত্তয়রর জন্য দ�ো কয়র ৪৮ ঘণ্ো অয়পক্ো করুন।

অন্যান্য পসরিাডরর িাডথ িাক্ষাডির জন্য এিং চাল্লি ওডেস্টন স্কু ল কসিউসনটির িাডথ 
প্�াগাড�াগ তিরীডি সপ এন্ড সি একটি চিৎকার উপাে।


