
 
 

২১  �সে��র,   ২০১৭ 
 
ি�য়   িপতা-মাতা/আিভভাবক, 

আপনার   স�ান   উপের   �লখা   �ুেলর   ছা�   বা   ছা�ী।   এই   �ুল   সরকাির   টাইেটল   ওয়ান   তহিবল   পায়   যােত   ছা�-ছা�ীরা   রােজ�র 
কৃিত�   মান   অনযুায়ী   সফল  হেত  পাের।  এই  আইন  এবং  আপনার  স�ােনর   তািলম   স�ে�   আমরা   আপনােক   দরকাির   �াপন   শময়িছত   ভােব 
সারা  বছের  পাঠােবা। 

এই   পে�র   মাধ�েম   আমরা   আপনােক   জানােত   ছাই   �য   আপনার   স�ােনর  সােথ  যত  কম�চারীরা   কাজ  কেরন , তােদর  �যাগ�তা   স�ে� 
��   করার   আপনার   অিধকার   আেছ।   আমরা   মেন   কির   �য   আমােদর   িশ�করা   অত��   স�ম   এবং   আপনার   স�ানেক   উ�ম   িশ�া   িদেত 
পাের,   িক�   সরকাির   িনয়ম   অনযুায়ী  আমােদর  টাইেটল   ওয়ান   �ুেলর   িশ�কেদর   �যাগ�তা   �দখােত   হয়।   অতেয়ব   আপনার   স�ােনর 
িশ�েকর   তািলম   এবং   পিরচয়প�   �দখার   অিধকার   আেছ   এবং   আপিন   িবিভ�   ��   করেত   পােরন,   �যমনঃ 
 

● িশ�ক   তার   পয�ার   এবং   িবষেয়র   জন�   তািলম   আর   �মাণপ�   �পেয়েছ   িক   না?  
● িশ�ক   �কান   অত�য়   �মাণপ�   �পেয়েছ   িক   না?  
● িশ�েকর   কয়টা   িবষেয়   আর   কয়টা   মহািবদ�ালেয়র   িডি�   আেছ? 

এ   ছাড়া   আপিন   ��   করেত   পােরন   �য   আপনার   স�ানেক   �কান   সহকারী   �পশাদার   সাহায�   কের   িক   না?   যিদ   হ�াঁ,   তাহেল   তার 
�যাগ�তা   িবষেয়   জানবার   আপনার   আিধকার   আেছ।  

িডেস�র   ২০১৫   এ   এেভির   �ুেড�   সাকসীদস   অ�া�  (Every   Student   Succeeds   Act   অথ�াৎ   ESSA)   আইন   হেয়েছ।   এই 
আইন�   এিলেম�াির   অ�া�   �সেক�াির   এডইয়ুেকশন   অ�া�   অব   ১৯৫৬   (Elementary   and   Secondary   Education   Act   of   1956) 
এর   সােথ   �যাগ   করা   হেয়েছ।   এই   আইন   অনযুায়ী   ছা�   ছা�ীেদর   িপতা-মাআ   বা   পিরবােরর   �কান   সদস�   কর   িনধ�ারণ   স�ে�   ��   করেত 
পােরন,   �যমনঃ  
পরী�া   �কান   িবষয়   আর   �কন   �দওয়া   হেয়েছ? 

● পরী�া   িদেত   কত   সময়   লাগেব?  
● পরী�ার   ফলাফল   কেব   এবং   িক   ভােব   পাওয়া   যােব?  

আপনার   স�ােনর   সাফেল�র   জন�   আমরা   সব�দা   �তির।   এই   কারেণ   আমরা   িনি�ত   হেত   চাই   �য   �পি�ে�ভিনয়ার   িনয়ম   অনযুায়ী 
আমােদর   সব   িশ�কেদর   এবং   সহকারী   �পশাদারেদর   �যাগ�তা   আেছ।  

আপনার   স�ােনর   িশ�ক   বা   সহকারী   �পশাদার   স�ে�   �কান   ��   থাকেল   দয়া   কের   �ুেলর   ি�ি�পােলর   সােথ   �যাগােযাগ   করেবন।  
                                                                                                                        িবনীত,  

 

                    
                                               Principal 
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