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ইিXত
শতাংশ কমােনা এবং িবনামূেল> লা[
এর মেধ> 7 ও 8 .Mড 58.38 শতাংশ ছা\ছা\ী িবনামূেল> লা[ 14.34 শতাংশ ]াস পােব, মধ>া^; 27.27
শতাংশ মধ>া^ .সবা _দান ও 72.73% .সবা করেত পারেবন।
মা ও পিরবােরর সদস>রা
(জু েনর .ভতর আবার "" িসেল` কের খ, েল বলার .Vে\ আেরা এa আফগািনcােনর দিVণা[েল এ
অিতিরe দেলর সদস>রা)
_েবশ কিমAর
_থম নাম অ>াশিল
.শষ নাম Ziegler
পাতা 1 7
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_থম নাম Abby
.শষ নাম অn,ত
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07 .Mেডর ছা\
1. তািলকা িবিভp .যাগােযাগ .কৗশল ব>বহার কের +,েল বাড়িত তথ> িপতা ও মাতা এবং পিরবােরর বাড়ােত
চচ7ার 8ােথ7 এবং .mণীকV করেলা।
_িতিদন +,ল িবিল _চারনা চালােনার উপর .য
+,েল +,েল ওেয়বসাইট সংবাদ ও একA বষ7পিs +,েলর কায7tম। লরা Copelin Karla Wheaton,
অগাu, 2017
এর একA ওেয়বসাইট 8াগিতক +,ল .থেক বািড় .mণীকV ওেয়বসাইট _েত>ক িশVক।
+,েলর িশVক হয়েতা ব>বহার কের তােদর িনজ8 ওেয়ব .পজ বা তারা িনেজেদর vতির। বািড়র _িত wােস xত
ব>াপকতা লাভ ও তথ> পাওয়া যােব wােস ওেয়বসাইট এছাড়া মা বাবারা তােদর _েবশািধকার ছা\ িনেতন
এবং উপিUিতর মাধ>েম PAC উপর .পাট7াল, মা বাবা TAC।। মার .দয়া তথ> িকভােব ব>বহার করেত তথ>
yরzেত +,ল। _য, িe িবভাগ, আগu 2017
িশVক বাবা .যাগােযাগ কের িনয়িমতভােব ব>িeগত .যাগােযােগর িভি{েত
তােদর বা|ার বাবা-মা এবং e-mail ব>বহার করার সেX
সেX কম7চারী। িশVক, আগu 2017
ন}র 4-7
এ +,ল , বাবা িনেয় .Mড _িতেবদন _িত চার-প~াচ সPাহ তথ> তােদর সােনর িশVা উpয়ন। িশVক/Karla
Wheaton, অে`াবর 20, 2017, জানুয়ারী 10, 2014 িবকাপ, মাচ7 16, 2014 িবকাপ, জু ন 1, 2014
িবকাপ
+,ল .থেক িচ পাঠােব yরzেত +,ল .থেক আক7ান্স িশVা, ব>াখ>া তােদর সােনর পরীVার ফলাফল িনেয়
পরীVা িবেদ>াৎসাহী ব>িeবগ7 এিগেয় আসেবন। Sharman .বল, .সে@}র 2017
2. তািলকা _cািবত বাবা, সে লন এবং এ বছর সারােদেশ িনয়িমত কায7tম ও তািরখ পিরবত7 নশীল vবঠেক
_দান, আপনার বাবা মা ও বাড়ােত পিরকি<ত পিরবার চচ7ার 8ােথ7 এবং কম7চারী ও মাতা িনয, ্ e Vমতা এই
ধরেণর _েচা। (2 হেব রাের mandated বাবা/িশVক সে লন _িত বছর)
+,ল .খালা হেব 8াগিতক ঘর ঝলমল 7 graders 8াগত কের
এবং তােদর পিরবােরর acclimate িবিং-এর পিত। অ>াশিল
Byrd Ziegler, িমরা, .ম 2017।
8াগিতক +,ল পিরবার উভয় 7 .Mড 8ম .mণীর ওিরেয়েhশন ও
রােত ঐ পিরবােরর জন> +,েলর _ত>াশা। ছা\ িহেসেব
পিরচয় আেছ, বাবা িশVক, বাবা-মার কােছ _
+,ল এবং neccessary সব তথ> আেছ
; +,ল ছা\ছা\ীেদর সফল হয় িজিনসপ\ রাখার lockers সারা
বছর; ছা\ পিরচয় wাব ও সুেযাগ তারা আমােদর
+,েল। .ডিভড Shipman, আগu 2017।

িশVকেদর parent-teacher দু A করেবন সারা বছর। এসব হেব

