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প্রিয় বাবা-মা/কেয়ারার,
আপ্রম আপনাকে Goldfinch এর Place2Be, এেটি জাতীয় দাতবয িপ্রতষ্ঠাকনর এর সকে োজ েরবার বযাপাকর
জানাবার জনয প্রিখপ্রি, কেটি প্রিশু এবং অল্পবয়স্ককদর আত্মপ্রবশ্বাস ও সুস্থতাকে উন্নত েরার জনয স্কুিকে
সহায়তা প্রদকয় থাকে।
Place2Be িপ্রতবির কদিজুক়ে 250 টিরও কবপ্রি স্কুকি প্রিক্ষাথী, পপ্ররবার এবং েমীকদর মানপ্রসে ও কথরাপ্রপউটিে
প্রিপ্রেৎসা সহায়তা প্রদকয় থাকে।
এিা প্রিক্ষাথীকদর এমন এেটি জায়গা প্রদকয় থাকে কেখাকন তারা েকথাপেথন এবং সৃজনিীি োকজর মাধ্যকম
প্রনকজকদর িোি েরকত, এবং তাকদর কোন উকেগ থােকি কসই সম্পকেে প্রিন্তা েরকত পাকর। এিা়োও Place2Be
বাবা-মা এবং েমীকদর জকনযও সহায়তা প্রদকয় থাকে। আপনাকে Place2Be এবং এর োজ সম্পকেে আরও কবপ্রি
জানাবার জনয এখাকন প্রেিু তথয সংেুক্ত েকর কদওয়া হি।
Place2Talk এই পপ্ররকেবাটির সবাপ্রে ধ্ে জনপ্রিয় প্রদেটি 'Place2Talk' নাকম পপ্ররপ্রিত। এটি সেি প্রিক্ষাথীকদর জনয
উন্মুক্ত, আর হয় তারা প্রনকজ প্রনকজ বা কোন এেজন বন্ধুকে সাকথ েকর, এেজন িপ্রিপ্রক্ষত োউকেির-এর
সকে 15 প্রমপ্রনি সময় োিাবার জনয অযাপকয়ন্টকমন্ট েরকত পাকর। গক়ে, িপ্রত বির Place2Be এর স্কুিগুকিার
প্রিক্ষাথীকদর এে-তৃতীয়াংি এই পপ্ররকেবাটির সুপ্রবধ্া প্রনকয় থাকে। প্রিক্ষাথীরা িায়িই বন্ধুত্ব বা তাকদর কোন
উকেগ কথকে থােকি কসই সম্পকেে েথা বকি।
Place2Be আপনার সন্তাকনর নাম, জন্ম তাপ্ররখ, ইয়ার গরুপ, প্রিে, জাপ্রতসত্ত্বা, আকিািনার প্রবসরতৃত প্রবেয় এবং
অপ্রধ্কবিকনর ফিাফি প্রহসাকব কোন পদকক্ষপ কনওয়া হকি কসগুকিা নপ্রথভুক্ত েরকব। এই তথয সুরপ্রক্ষতভাকব
সংরক্ষণ েরা হয়। Place2Be এর পপ্ররকেবার মূিযায়ন এবং আমাকদর োজকে উন্নত েরার জনয এটি েী (key)
কোড ফকম বযবহার
ে
েরা হয়। এই সম্পকেে আরও অপ্রধ্ে তকথযর জনয, অনুগ্রহ েকর এই প্রিটির কিকে কদওয়া,
আিাদা তথযপত্রটি কদখুন।
Place2Talk এ অংিগ্রহণ েরার জনয বাবা-মাকয়র িুক্তক্ত আমরা আপনার োি কথকে অনয প্রেিু না শুনকি, স্কুি
এবং Place2Be ধ্কর কনকব কে আপনার প্রিশুর Place2Talk এ আসার বযাপাকর বাবা-মা/কেয়ারাকরর অনুমপ্রত
রকয়কি।
আরও কবপ্রি প্রেিু জানকত িাইকি, বা আপনার সন্তাকনর এই পপ্ররকেবাটি বযবহার না েরাকে পিন্দ েরকি,
কসকক্ষকত্র অনুগ্রহ েকর Catriona Ross এর (Place2Be স্কুি িকজক্ট মযাকনজার) 0208 773 7455 এর সাকথ
কোগাকোগ েুন, প্রেপ্রন খুপ্রি মকনই কে কোন িকের উত্তর কদকবন।

Mrs Emilie Haston, Head Teacher
……………………………………………………………………………………………………………
আপ্রম িাই না আমার সন্তান Place2Talk-এ অংিগ্রহণ েুে।
প্রিশু/অল্পবয়কস্কর নাম…………………… ...………………………. কেণী/ফম ে………………….
বাবা-মা/কেয়ারাকরর নাম ………………………………..………………………………………
স্বাক্ষর:………………………………………….. তাপ্ররখ: ………………………..

