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২০১৫-২০১৬ সু্কল-প্যারেন্ট সমর াতা 

“আমরা, সু্কল পিতামাতাগণ আমাদের সকল ছেদলদমদের জন্য একটি সফল পিখন্ িপরদেি প্রোদন্ সহদ াপগতামলূকভাদে কাজ করদত সম্মত হপি।”

 
ইস্ট-ওরেস্ট সু্কল অব ইন্টােন্যাশন্াল স্টাডিজ 
 
আমরা পন্ম্নপলপখত উিাদে অংিগ্রহণকারী পিক্ষার্থীদের ছেট-এর মান্ ও 
মলূযােন্ লাদভর জন্য উচ্চমান্সম্পন্ন িাঠক্রম এেং পিক্ষাপন্দেিশন্া প্রোন্ 
করদো  া ছেদটর মান্-এর সাদর্থ সামঞ্জসযিূণশ: 

• প্রাপতষ্ঠাপন্ক পিক্ষাপন্দেশিন্ার সমে েক্ষতার সাদর্থ েযেহার কদর; 
• সাংসৃ্কপতক, জাপতক এেং ন্-ৃছগাষ্ঠীগত বেষদমযর ম শাো পেদে; 
• কমন্ ছকার লাপন্শং েযান্ডার্শ -এর সাদর্থ পমল আদে, এমন্ একটি 

িাঠক্রম োস্তোেন্ করা; 
• সকল িাঠয পেষদে উচ্চ মান্সম্পন্ন পিক্ষাপন্দেশিন্ার সুদ াগ ছেওো; 

আমরা োপি-সু্কল সম্পকশ  ছজারোর করা এেং পন্ম্নপলপখত প্রপক্রোে 
ছ াগাদ াগ োিাদো: 

• প্রপতটি ছসদমোদর িযাদরন্ট-টিচার কন্ফাদরন্স আদোজন্ করা, ছস 
কন্ফাদরন্স-এ আলাোভাদে ছেদলদমদের সাফদলযর সাদর্থ সাদর্থ এই 
সমদ াতার প্রাসপিকতা পন্দে আদলাচন্া করা; 

• প্রপত সু্কলেেদর ১ পর্দসম্বদরর আদগ টাইদটল ১ কমশসুপচদত 
অংিগ্রহণকারী পিতামাতাদের সু্কদলর টাইদটল ১ অেস্থা এেং 
অর্থশাপেত কমশসুপচ এেং তাদের সংপিষ্ট র্থাকার অপিকার সম্পদকশ  
অেপহত করার জন্য োপষশক টাইদটর ১ পিতামাতা বেঠক 
আদোজন্; 

• ছেদলদমদেদের পিক্ষাে অংিগ্রহণ পন্পি করার জন্য ইংদরপজদত 
জ্ঞান্ সীপমত, এমন্ িপরোদরর অন্পূেত কাগজিত্র এেং ছোভাষীর 
সহােতা িাওোর অপিকাদরর প্রপত ম শাো প্রোন্ করা;  

• পেেযমান্ টাইদটল ওোন্ কমশসূপচ, পিতামাতা সংপিষ্টকরণ ন্ীপত ও 
এই সমদ াতা ি শাদলাচন্া, মলূযােন্ এেং উন্নত করার িপরকল্পন্া 
প্রপক্রোে পিতামাতাদেরদক সংপিষ্ট করা; 

• কা শসম্পােন্ার পচত্র এেং আলাো আলাোভাদে পিক্ষার্থীদের অপজশ ত 
ফল এেং প্রপতটি পিক্ষার্থীর ও অন্যান্য প্রাসপিক সু্কদলর তর্থয 
পিতামাতাদেরদক  র্থাসমদে অেপহত করা;  

• পিতামাতা সংপিষ্টকরণ ন্ীপত এেং সু্কল-পিতামাতা সমদ াতা পন্দে 
প্রপত েের পিতামাতাদের সাদর্থ আদলাচন্া করা হে ও তাদের 
মাদ  পেপল করা হে, ছসটা পন্পিত করা; 

আমার পিতামাতাদেরদক সু্কলকমীদের সাদর্থ ছ াগাদ াদগর জন্য পন্ম্নপলপখত 
প্রপক্রোে সুদ াগ প্রোন্ করদো: 

• ইংদরপজদত েক্ষতা সীপমত, এমন্ পিতামাতাদের সাদর্থ কা শকর 
ছ াগাদ াদগর জন্য সু্কলকমীদেরদক ছোভাষী িপরদষো েযেহাদরর 
সুদ াগ ছেওো;  

• সন্তাদন্র পিক্ষক ো সু্কলকমীর সাদর্থ পিতামাতার সাক্ষাদতর সমে 
ছচদে ছন্ওোর প্রপক্রো সম্পদকশ  পিতামাতাদের অেগত করা; 

• পিতামাতাদেরদক ছেিাদসেক হওোর এেং তাদের সন্তাদন্র ক্লাদস 
অংিগ্রহণ করার, এেং ক্লাসরুদমর কমশকাণ্ড ি শদেক্ষণ করার জন্য 
প্রপিক্ষণ লাদভর সুদ াগ বতপর করা; 

আমরা পিতামাতাদেরদক পন্দম্নাপিপখত িন্থাে সািারণ সহােতা প্রোন্ 
করদো: 

• পিক্ষার্থীদের জন্য একটি পন্রািে, সহােক ও কা শকর পিক্ষণ 
কমযুপন্টি এেং পিতামাতা ও অপভভােকদের জন্য আন্তরপক 
ম শাোসম্পন্ন িপরদেি বতপর কদর; 

• পিতামাতা সংপিষ্টকরণ কমশকাণ্ড োস্তোেদন্র জন্য েরাদ্দকৃত 
টাইদটল ওোন্ তহপেল এই সমদ াতা এেং পিতামাতা সংপিষ্টকরণ 
ন্ীপত অন্সুাদর েযেহার করা হদি, ছসটা পন্পিত করা; 

 
ডপ্তামাতা/অডিিাবক 
 

আপম আমার সন্তাদন্র সু্কদল  াওোর প্রপত লক্ষ রাখদো এেং পন্পিত 
করদো ছ , আমার সন্তান্ সু্কদল সমেমদতা  াে, তাোিা  খন্ আমার 
সন্তান্ সু্কদল অন্িুপস্থত র্থাদক, তখন্ সু্কলদক অেপহত করার প্রপক্রো 
অন্সুরণ করদো; 

আপম আমার সন্তান্ ছহামওোকশ  সম্পন্ন কদর পক-ন্া, প্রদোজদন্ তা িরখ 
করদো ও এদত সহােতা পেদো; 

আপম সন্তান্দক সু্কদলর পন্েন্ ও প্রপেিান্সমদূহ ছমদন্ চলদত উত্সাপহত 
করদো এেং এই সমদ াতা পন্দে আমার সন্তাদন্র সাদর্থ আদলাচন্া 
করদো; 

আপম  র্থাপ্র ুক্ত ছক্ষদত্র সন্তাদন্র পিক্ষাসংক্রান্ত পেষদে পসদ্ধান্ত গ্রহদণ 
অংিগ্রহণ করদো;  

আপম আমার সন্তাদন্র পিক্ষাসংক্রান্ত পেষদে প্রদোজদন্ সন্তাদন্র পিক্ষদকর 
সাদর্থ ছ াগাদ াগ করদো এেং তাদের ছলখািিা সংক্রান্ত পেষদে অেপহত 
র্থাকা এেং সু্কল ো পর্পিক্ট ছর্থদক ছ সে পেজ্ঞপি ছেওো হে, ছসগুদলা 
সাদর্থ সাদর্থ িিদো ও েযেস্থা গ্রহণ করদো; 

আপম অন্দুরাি করা হদল সমীক্ষা, মতামত জ্ঞািন্ ফরম এেং পেজ্ঞপির 
জোে ছেদো; 

আপম পিতামাতা সংপিষ্টকরণ ন্ীপত এেং এই সমদ াতা বতপর, 
োস্তোেন্, মলূযায়্ন্ এেং সংদিািন্ করার কাদজ সং ুক্ত র্থাকদো; 

আপম সু্কদলর িযাদরন্ট-টিচার অযাদসাপসদেিদন্ অংিগ্রহণ করদো পকংো 
 দতাটুকু সম্ভে অযার্ভাইজপর গ্রুিগুদলাদত, ছ মন্, টাইদটল ওোন্ 
িযাদরন্ট কপমটি, সু্কল ো পর্পিক্ট পলর্ারপিি টিম, ইতযাপেদত অংিগ্রহণ 
করদো;  

আপম আমার সন্তাদন্র অপিকতর প্রাপতষ্ঠাপন্ক সাফদলযর জন্য োপেত্ব 
ভাগাভাপগ করদো; 

 
ডশক্ষার্থী 
 
আপম পন্েপমত ও সমেমদতা সু্কদল উিপস্থত হদো; 

আপম আমার ছহামওোকশ  প্রেত্ত কাজ সমেমদতা সম্পন্ন করদো ও জমা 
ছেদো; 

আপম সু্কদলর পন্েম মান্দো ও আমার সকল কাদজর জন্য োেেদ্ধ 
র্থাকদো; 

আপম পন্দজর, অির মান্দুষর ও সম্পদের ম শাো প্রোন্ করদে; 

আপম িাপন্তিূণশভাদে মতিার্থশকয ও দ্বদের মীমাংসা করদো; 

আপম ছিখার জন্  সদেশাচ্চ প্রদচষ্টা চাপলদে  াদো। 

 
 
 
 
 
 
 
 

***********************************  এখাদন্ কাটুন্ ****************************************** 
আপম ইে-ওদেে সু্কল অে ইন্টারন্যািন্াল োপর্জ-এর পিতামাতা চুপক্তর কপি ছিদেপে ও িাঠ কদরপে। আপম সু্কদলর সাদর্থ অেযাহত ও অর্থশিূণশ সম্পকশ  
েজাে রাখদো, এেং সমদ াতাটি ছমদন্ চলদত সদেশাদতা ছচষ্টা করদো। 

পিতামাতার ন্াম: _____________________________________  পিতামাতার সই: _____________________________________ 

পিক্ষার্থীর ন্াম: ______________________________________   পিক্ষার্থীর সই: ______________________________________  
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২০১৫-২০১৬ ডপ্তামাতা সংডিষ্টকেণ ন্ীডত 
 
আমাদের সু্কল টাইদটল ওোন্ পিক্ষার্থী পিতামাতা এেং িপরোরগুদলাদক পন্ম্নপলপখত উিাদে সহােতা প্রোন্ করদে: 

• সন্তান্দের সাক্ষরতা, গপণত এেং ছটকদন্াদলাপজ েযেহার, ইতযাপে পেপভন্ন পেষদে সহাদ াপগতা প্রোদন্র জন্য সন্তান্দের সাদর্থ কাজ করাে সক্ষমতা 
ছেওোর জন্য উিকরণ ও প্রপিক্ষণ পেদে পিতামাতাদেরদক সহােতা পেদে; 

• পিতামাতাগণ  াদত তাদের সন্তান্দের পিক্ষাে িপরকল্পন্া ও পসদ্ধান্তগ্রহণ প্রপক্রোে কা শকরভাদে সহােতা প্রোন্ করদত সংপিষ্ট হদত িাদরন্, ছসজন্য 
প্রদোজন্ীে তর্থয ও প্রপিক্ষণ পেদে; 

• পিতামাতাগণ কা শকরভাদে সন্তান্দক সহােতা পেদত ও তাদের অগ্রগপতর প্রপত েপৃষ্ট পেদত সক্ষম হন্, ছসটা পন্পিত করার জন্য একটি  ত্নিীল ও 
কা শকর োপি-সু্কল অংিীোরীত্ব সৃপষ্টদত সহােতা ছেওো; 

• পিতামাতাগণ  াদত পসটি, ছেট এেং ছফর্াদরল মান্ ও মলূযােন্ ে ুদত সক্ষম হন্, ছসজন্য সহােতা প্রোন্ করা; 

• সু্কল ও পিতামাতা সংক্রান্ত কমশসূপচ, সভা এেং অন্যান্য কমশকাদণ্ডর জন্য পেতরদণ এমন্ িদ্ধপত গ্রহণ করা এেং এমন্ ভাষা েযেহার করা,  াদত তা 
পিতামাতাদের ছোিগময হে; 

• সু্কলকমীদেরদক পিতামাতাদের সহােতা পন্দে গণসংদ াগ, ছ াগাদ াগ েক্ষতা েপৃদ্ধ এেং পিতামাতা ও অন্যান্য সু্কল কমযুপন্টির মদিয েন্ধন্ সুেঢ়ৃ করার 
জন্য সাংসৃ্কপতক সদচতন্তা বতপরর লদক্ষয ছিিাোপরত্ব উন্নেদন্র সুদ াগ ছেওো; 

পিতামাতার সংপিষ্টতা োিাদত এেং সু্কদলর মান্ উন্নত করদত আমাদের সু্কল  া করদে: 

• সমপিত পিক্ষা িপরকল্পন্াে পন্দেশিন্া অন্সুাদর সু্কদলর টাইদটল ওোন্ পিতামাতা সংপিষ্টকরণ ন্ীপত ও সু্কল-পিতামাতা সমদ াতা োস্তোেন্সহ 
সপক্রেভাদে পিতামাতাদের সু্কদলর টাইদটল ওোন্ কমশসূপচ িপরকল্পন্া, ি শাদলাচন্া এেং মলূযােদন্ সংপিষ্ট ও পন্ ুক্ত করদে; 

• িপরোদরর সাক্ষরতা েপৃদ্ধ ও সন্তান্ লালন্িালন্ েক্ষতাসহ পিতামাতাদের অংিগ্রহণ েপৃদ্ধর জন্য সরেসপর সু্কদলর জন্য েরাদ্দ করা োিযতামূলক 
টাইদটল ওোন্ আলাো কদর রাখা তহপেল েযেহার সম্পপকশ ত আদলাচন্াে ও পসদ্ধান্ত গ্রহদণর ছক্ষদত্র পিতামাতাদের সংপিষ্ট করদে; 

• পিতামাতা সংপিষ্টকরণ ন্ীপত এেং সু্কল-পিতামাতা সমদ াতাে পন্দেশ পিত কমশকাণ্ড ও ছকৌিল অন্ ুােী পিতামাতাদের সংপিষ্ট করার জন্য েরাদ্দকৃত 
টাইদটল ওোন্ তহপেল েযেহৃত হদেদে পক ন্া, ছসটা পন্পিত করদে; 

• সু্কল ও িপরোরসমদূহর মদিয সংদ াগ-রক্ষাকারী পহদসদে কাজ করার জন্য একজন্ িযাদরন্ট ছকাঅপর্শ দন্টর (পকংো একটি পন্দেপেত কমী)-এর 
েযেস্থা রাখা।  পিতামাতাদের জন্য িযাদরন্ট ছকাঅপর্শ দন্টর ো পন্দেপেত কমী সু্কদলর পিক্ষার্থীদের ছেদলদমদেদের পিতামাতাদের প্রদোজদন্র 
মলূযােন্পভপত্তক কমশিালার েযেস্থা করদেন্ এেং পন্পিত করদেন্  াদত আমাদের সু্কদলর িপরদেি সকল পিতামাতাদের জন্য উন্মকু্ত ও আমন্ত্রণমলূক 
হে।  এোিাও িযাদরন্ট ছকাঅপর্শ দন্টর প্রপত মাদস পিতামাতাদের জন্য িপরকপল্পত অন্ষু্ঠান্ ও কমশকাদণ্ডর তাপলকা সংরক্ষণ করদেন্ এেং ছকন্দ্রীে 
অপফদসর ফাইদল একটি প্রপতদেেন্ জমা ছেদেন্। 

• পিতামাতা কমশিালা আদোজন্ করদে  ার মদিয র্থাকদে: সন্তান্ লালন্-িালন্ েক্ষতা, পিক্ষাগত োেেদ্ধতা সম্পদকশ  িারণা, ছগ্রর্ ি শাদের িাঠক্রম 
এেং মলূযােদন্র প্রতযািা; সাক্ষরতা, কমযুপন্টি ও সহােতা িপরদসো লাভ; এেং োপিদত সন্তান্দেরদক সহােতা করাে পিতামাতাদের সক্ষমতা েপৃদ্ধর 
জন্য প্র ুপক্ত প্রপিক্ষণ পিতামাতা কমশিালা;   

• োেেদ্ধতার পন্েম, ছ মন্ এন্পসএলপে/ছেট-এর োেেদ্ধতার পন্েম, পিক্ষার্থীদের েক্ষতার স্তর, োপষশক সু্কল পরদিাটশ  কার্শ , প্রদগ্রস পরদিাটশ , মান্ 
পন্রীক্ষণ প্রপতদেেন্, লারপন্ং এন্ভােরন্দমন্ট সাদভশ , ইতযাপে সম্পদকশ  পিতামাতাদের িারণা লাদভর সুদ াগ ছেওো; 

• টাইদটল ওোন্ কমশসূপচদত অংিগ্রহণকারী ছেদলদমদেদের পিতামাতাদেরদক সু্কদলর টাইদটল ওোন্ অর্থশাপেত কমশসূপচ (কমশসূপচসমহূ) সম্পদকশ  িরামিশ 
ছেওো  তাদের কমশসূপচদত তাদের অংিগ্রহণ করার অপিকার এেং ছন্া চাইল্ড ছলফট পেহাইন্ড অযাক্ট-এর টাইদটল ওোন্, িাটশ  এ, ছসকিন্ ১১১৮ 
এেং অন্যান্য প্র ুক্ত অন্দুিদের িতশ  অন্সুাদর প্রপত সু্কল েের পর্দসম্বদরর ১ তাপরখ ো তার আদগ োপষশক োিযতামলূক টাইদটল ওোন্ 
পিতামাতাদের সভা আদোজন্ করা; 

• পিতামাতাদেরদক সু্কদলর পিক্ষামলূক কমশসূপচ ও চযাদন্সলদরর ন্ান্ান্ উদেযাগ সম্পদকশ  িরামিশ ছেওোর সুদ াগ কদর পেদত ন্মন্ীে সমদে, ছ মন্ সকাদল 
ো সন্ধযাে আরও অপিক সংখযক, ছ মন্ বত্রমাপসক, িযাদরন্ট পমটিং আদোজন্ করা; 

• সু্কদলর সকল গুরুত্বিূণশ ন্পর্থ অন্েুাে করা এেং পেপভন্ন সভা ও অন্ুষ্ঠাদন্ প্রদোজন্ান্সুাদর ছোভাষীর েযেস্থা করা। 

এোিাও আমাদের সু্কল পন্ম্নপলপখত উিদে পিতামাতাদের অংিগ্রহণদক সু্কলি শাদে উত্সাপহত করদে: 

• িযাদরন্্ট-টিচার কন্ফাদরন্স-এর সমে এেং সারা সু্কলেেরেযািী পিক্ষামলূক িাপরোপরক অন্ষু্ঠান্/কমশকাণ্ড আদোজন্ কদর; 

সু্কল পলর্ারপিি টিম, িযাদরন্ট-টিচার অযাদসাপসদেিন্ এেং টাইদটল ওোন্ িযাদরন্ট কপমটি ইতযাপেদত পিতামাতাদের অর্থশিূণশ অংিগ্রহণদক উৎসাপহত কদর; 

• অপিকসংখযক পিতামাতাদেরদক প্রপিক্ষণপ্রাি ছেিাদসেক হদত উৎসাপহত কদর; 

• পিতামাতাদেরদক অপজশ ত অগ্রগপত সম্পদকশ  সমে সমে পলপখত ও ছমৌপখক পরদিাটশ  পেদে তাদের সন্তান্দের অগ্রগপত সম্পদকশ  অেপহত ছরদখ; 

• পিতামাতাদেরদক সু্কদলর কমশকাণ্ড ও পিক্ষার্থীর অগ্রগপত সম্পদকশ  পিতামাতাদের অেপহত করার জন্য একটি সু্কল পন্উজদলটার ো ওদেে প্রকািন্া বতপর 
করা ও তা পেপল কদর; 


