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রমজান ও শিশু ররাজা 

নিয় বাবা-মা 

িথমত আমরা আপিাবক একটট আেন্ন রমজাি কামিা করবত চাই । তাছাডা আমরা সরাজার েময় 

আমাবের নিশুবের স্বাবযের নেবক িজর সেওয়ার নবষয়টট নিশ্চিত করবত চাই । 

আমরা িাথনমক নবেোলবয় নিশুবের সরাযা রাখার পরামি ন নিবয়নছ এবিং অিোিে যািীয় সু্কবলর োবথ 

সেওয়া নিবেনিিা অিুেরণ করনছ । আমরা িিিংো কনর সয আপিাবের মবযে অবিবকই উেয় হববি 

এবিং এই েীর্ ন নেি সরাজা নববিষ ভাবব চোবলশ্চজিং হবব । এটা খুব গুরুত্বপূণ ন সয আপিার নিশু এখিও 

েময় সু্কবল আবে, এবিং েম্পূণ নরূবপ তাবের সিখার উপর স াকাে করবত েক্ষম হয়.  

েয়া কবর মবি রাখববি সয বাচ্চারা হবে যখি তারা সকাি সু্কল ভ্রমবণ সবর হববি, SATs, অথবা 

কবয়কনেি েময় সরাজা রাখবত পারববি িা (েয়া কবর আপিার বাচ্চার নিক্ষবকর োবথ নিশ্চিত 

করুি যখি এই নেিগুনল হয়). িবতেক নেি তারা সরাযা রাবখ (এই সু্কবল সভাজ নিশুবের জিে 

নববিষভাবব গুরুত্বপূণ ন, অথবা আপনি এখিও অনভযুক্ত হবত হবব) তাবের লাে নিক্ষক জািাবিার 

োনয়ত্ব আপিার েন্তাবির হবব. নিশুবের সরাজার েময় নবরনত এবিং লাবের েময় একটট বই নেবয় চুপ 

কবর ববে থাকবত হবব যাবত তারা নিবজবের জানহর িা কবর । নিশুবের স্বাযে আমাবের িথম 

অগ্রানযকার, আমরা জ ার দিয়ে বযে জে দিশুযির একটি পানী়ে আযে েদি তারা অভাে হ়ে 

বা অজ্ঞান জবাধ . 

সয েমস্ত নিশুবের সরাজা পালি কনর তাবের জিে আমরা চাই সয তারা িচুর নবশ্রাম পায়, িচুর 

পনরমাবণ তরল পাি কবর এবিং খাবার যা েুষম এবিং পুটিকর হয় যখি তারা তাবের সরাজা ভঙ্গ কবর । 

সযবহতু এটট বছবরর েববচবয় কটিি েময়, তাই েীর্ ন নেি যবর, েয়া কবর তাবের নেদ্ধান্ত েম্পবকন 

আপিার েন্তািবের োবথ কথা বলুি এবিং েম্ভবত তাবের সু্কল নেবির েিংখো েীনমত করবত উত্োনহত 

কবর সয তারা দ্রুত । যনে আপিার েন্তাি নেদ্ধান্ত সিয় সয তারা সু্কল নেি সরাযা রাখবত চাি তাহবল 

িীবচর নিপ েম্পূণ ন করুি । 

আপিার আন্তনরকভাবব 

 নমজ এলববাি ন-বলাে 

সহডটটচার 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ররাজার 

  

নিশুর িাম: _ _ _ _ _, _ _ _-_ 

  

     সহ আনম আমার েন্তাবির োবথ সরাজার আবলাচিা কবরনছ এবিং সে রমজাি মাবে সরাজা রাখবত চাই । 

     সহ আমার েন্তাি িনতনেি েকাবল তাবের লাে টটচার জানিবয় সেবব যনে তারা সরাজা রাবখ । 

     সহ আনম বুঝবত পারনছ সয সু্কল আমার বাচ্চাবক তাবের দ্রুত ভাঙবত বলবব, যনে তারা খুব ভালভাবব  

  উপনযত থাবক । 

     সহ আনম বুঝবত পারনছ সয আমার বাচ্চা P. E বা সু্কল যাত্রার নেি সরাযা রাখবত অক্ষম হবব । 

  

আমার বাচ্চা তাবের দ্রুত পানি পাি করবে পাবর না ।  (েয়া কবর োবকনল) 

  

অনভভাবক/অনভভাববকর িাম: ______________________ নেবেচার 

 


