ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA RETE DI
GALLARATE /
GALLARATE ইনস্টিটিউট

VADEMECUM
PER LE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
STRANIERI /
VADEMECUM
বিদেশী ছাত্রদের পরিবারদের জন্য
IL DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI
RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA /
এই ডকুমেন্টে স্কুলের সম্পর্কি ত তথ্য রয়েছে

বাধ্যবাধকতা স্কু ল
ইতালিতে ৬ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য আইন অনুসারে স্কু ল বাধ্যতামূলক (ছেলে ও মেয়ে ),
এটা বিনামূল্যে কিন্তু , স্কু ল শুরু তে , একটা সিকুরেশন জন্য পেমেন্ট করতে হয়ে অনলাইন প্লেটফর্ম
PAGOPA মাধ্যমে , যা ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি কভার করে (স্কু ল কার্যক্রম চলাকালীন বা বাড়িতে /
স্কু লের পথে)এবং একটি ব্যক্তিগত পুস্তক (libretto )ডায়েরি স্কু লের সাথে কমুনিকেশন করার জন্য /
ফ্যামিলি , অনুপস্থিতি , দেরি করে আশা, ecc.

শিক্ষা বছরে বৈধতার জন্য নিয়মিত স্কু ল এ উপস্থিত থাকতে হবে
আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের স্কু ল থেকে প্রবেশ এবং বের
হওয়ার সময়কে সম্মান করতে বাধ্য। অতিরিক্ত বা বারবার বিলম্বের ক্ষেত্রে, পুলিশের সাথে যোগাযোগ
করা হবে।

পাঠের সাপ্তাহিক সময়সূচী
প্রাথমিক বিদ্যালয়
- সপ্তায় ২৫ ঘন্টা : ৮.০০-১৩.০০
-

সপ্তায় ৪০ ঘন্টা : ৮.০০-১৬.০০

-

সপ্তায় ৫০ ঘন্টা : ৮.০০-১৭.৩০ ( স্কু ল-পরবর্তী পরিষেবা ১৬.০০ থিকে ১৭.৩০ পর্যন্ত শুদু
মাত্র তখনি একটিভ হবে যখন ছাত্রদের মিনিমাম একটা সংখ্যা পৌঁছাবে )

বাধ্যতামূলক ক্যান্টিন
প্রিস্কু ল: ৭.৩০-৮.০০ (পেইড মিউনিসিপ্যাল 
সার্ভি স)

প্রাইমারি স্কু ল
সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা: ৮.১৫-১৬.১৫
বাধ্যতামূলক ক্যান্টিন
প্রিস্কু ল: ৭.৩০-৮.০০ (পেইড মিউনিসিপ্যাল 
সার্ভি স)
পোস্ট-স্কু ল: বিকাল ১৬.১৫-১৮.০০ (পৌরসভা প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত পরিষেবা)।

হাই স্কু ল
নরমাল টাইম :
সোমবার থেকে শুক্রবার ৮.০৫ থেকে ১৩.৫৫ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা করা হয়

স্কু ল স্টাফ
ব্যবস্থাপক , স্কু লের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন Capello Francesca.

স্কু লের দায়িত্ব তে আছে তারা হলেন শিক্ষাঙ্গন যারা ব্যাবস্থাপনা পরিচালনায় থাকেন প্রতিটি পৃথক
মহাপরিচালয়গন্ডার সাথে একমত হয়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন
শিক্ষকদের দায়িত্ব রয়েছে ছাত্রদের শিক্ষিত করা এবং নির্দে শ দেওয়া।
A.T.A. (কেরানি এবং দারোয়ান) সচিবালয় চালায় এবং স্কু লের জীবনে সহযোগিতা করে (সহায়তা,
পরিষ্কার ...)

সচিবালয় অফিস ঘন্টা
অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্বারা শুধুমাত্র
দিন

এই সময় থেকে

এই সময় পর্যন্ত

সোমবার / মঙ্গলবার / বুধবার /
বৃহস্পতিবার / শুক্রবার

১১.৩০

১৩.০০

সোমবার / বুধবার

১৬.০০

১৭.৩০

Tel. 0331792106
Vaic87700a@istruzione.it

স্কু ল-পারিবারিক সম্পর্ক
স্কু ল কর্তৃ ক নির্ধারিত সাক্ষাত্কারের সময় শিক্ষকদের সাথে কথা বলা সম্ভব।

অভিভাবকরা ব্যক্তিগত পুস্তিকা/ডায়েরি বা ইলেকট্রনিক রেজিস্টারের উপযুক্ত বিভাগের মাধ্যমে একটি
লিখিত অনুরোধ করে শিক্ষকদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন।
অনুপস্থিতি এবং দেরি করে আসলে অবশ্যই ব্যক্তিগত পুস্তিক ( libretto )
ইলেকট্রনিক রেজিস্টারের মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত হতে হবে।

/ ডায়েরিতে বা

সময়ের বাইরে প্রবেশ বা প্রস্থান পারমিটের জন্য অনুরোধগুলি অবশ্যই পিতামাতার দ্বারা সম্পূর্ণ এবং
স্বাক্ষরিত হতে হবে (ব্যক্তিগত পুস্তিকা/ডায়েরিতে বা ইলেকট্রনিক রেজিস্টারের মাধ্যমে)।
শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর, ১৮ বছর বয়সে পৌঁছেছেন এমন একজন অভিভাবক বা
তার প্রতিনিধিদের সাথে থাকলেই শিক্ষার্থীরা স্কু ল ছেড়ে যেতে পারে।

স্কু ল ম্যাটেরিয়াল
প্রতিটি পরিবারকে অবশ্যই ক্লাস/সেকশনের শিক্ষকদের দ্বারা নির্দে শিত স্কু ল সামগ্রী কিনতে হবে।
কিন্ডারগার্টে নের জন্য একটি এপ্রোন (গ্রেমবিউলে ) ব্যবহার করা প্রয়োজন।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য, একটি কালো এপ্রোন ( গ্রেমবিউলে ) ব্যবহার করা প্রয়োজন।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিনামূল্যে (স্টেশনারিতে উপস্থাপন করার জন্য স্কু ল কুপন সরবরাহ করে)।
হাই স্কু লের বই কিনতে হবে কারতোলেরিয়া বা লাইব্রেরিয়া থেকে . রিজিওনাল কন্ট্রিবিউশন আবেদন
রাখা সম্ভব , এটা আয়ের " ISEE MODEL " উপর ভিত্তি করে : সাধারণত মার্চ -এপ্রিল মাসে
পৌরসভায় আবেদন জমা দিতে হবে।

ক্যান্টিন - প্রি স্কু ল - স্কু লের পরে
এই সার্ভি স গুলো পৌরসভা প্রশাসন দ্বারা অর্গানাইজ করা হয়ে , এগুলো পে করতে হয়ে। যাইহোক,
পরিবার আবাসিক পৌরসভার স্কু ল অফিস থেকে একটি অবদানের জন্য অনুরোধ করতে পারে।
ক্যান্টিনে ধর্মীয় বা স্বাস্থ্যগত কারণে প্রদত্ত মেনু থেকে ভিন্ন মেনুর অনুরোধ করা সম্ভব; অবশ্যই
পিতামাতার কাছ থেকে একটি লিখিত অনুরোধ বা পৌরসভায় একটি মেডিকেল সার্টি ফিকেট জমা দিতে
হবে।

শিক্ষা সফর
বিদ্যালয়টি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক পরিদর্শনের (শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অনুষ্ঠান বা
চলচ্চিত্র দেখা) আয়োজন করে; এর জন্য, পিতামাতার পারমিশন এবং টাকা দিয়ে কন্ট্রিবিউট প্রয়োজন

বিদেশী ছাত্রদের জন্য স্বাগতম

প্রতিটি স্কু লে একজন শিক্ষক আছেন যিনি বিদেশী ছাত্রদের এবং তাদের পরিবারকে স্বাগত জানানোর জন্য
দায়িত্বে আছেন | তার নাম প্রতিটি স্কু ল বছরের শুরুতে নির্দে শিত হয়।
স্কু লে বিদেশী ছাত্রদের জন্য ইতালিয়ান কোর্সের আয়োজন করে এবং , প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তীতে
কোর্স রাখে।

অনুমোদন /প্রক্সি /দাবিত্যাগ
অভিভাবকদের অবশ্যই তালিকাভু ক্তির সময় বা স্কু ল বছরের সময় নিম্নলিখিত ফর্মগুলি পূরণ করতে হবে
যা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয় বা অনুমোদন করে না:
·

অঞ্চলের মধ্যে / বাইরে প্রস্থানের জন্য অনুমোদন ফর্ম;

·

ক্যাথলিক ধর্মের শিক্ষা ব্যবহার করা বা না ব্যবহার করা বেছে নেওয়ার ফর্ম;

·

বীমা ফর্ম;

·

একজনের সন্তানের একক এবং গোষ্ঠী চিত্র প্রকাশ এবং তাদের সম্ভাব্য প্রচার;

·

সাইকো-শিক্ষাগত এবং মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য অবহিত সম্মতি ফর্ম;

·

পিতামাতার প্রয়োজন এবং অনুপলব্ধতার ক্ষেত্রে ছাত্র প্রত্যাহারের জন্য প্রক্সি ফর্ম;

·

গোপনীয়তা নীতি

· শ্রেণীকক্ষের প্রেক্ষাপটের বাইরে সম্পাদিত কার্যকলাপের জন্য সম্মতি।
হাই স্কু ল
·

আপনার সন্তানের নিজ দায়িত্বে প্রস্থানের অনুমোদনের ফর্ম / স্কু লের দিন শেষে।

ইলেকট্রনিক রেজিস্টার - ক্লাসরুম অ্যাকাউন্ট - স্কু ল সাইট
প্রতিটি অভিভাবককে সচিবালয়ের দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র সহ দৈনিক ভিত্তিতে "পুনরায়" ইলেকট্রনিক
রেজিস্টার অ্যাক্সেস করতে হবে:
-

আপনার সন্তান এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেখুন;

-

ইমেল ঠিকানার উপস্থিতি এবং সঠিকতা পরীক্ষা করুন;

-

প্রতিদিনের অনুপস্থিতি, প্রারম্ভিক প্রস্থান আগে বের হওয়া এবং দেরি করে আশা চেক করা ;

-

সতর্ক তা দেখুন;

-

মূল্যায়ন, পাঠের বিষয়, বরাদ্দকৃ ত কাজ এবং যেকোনো শৃঙ্খলামূলক নোট দেখুন;

-

প্রথম এবং দ্বিতীয় চার মাসে আপনার সন্তানের মূল্যায়ন নথি দেখুন।

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইমেল অ্যাকাউন্ট (name.surname.s@icponti.edu.it)
প্রদান করা হয় যা তাদের G-suite অ্যাক্সেস করতে এবং শ্রেণীকক্ষের মাধ্যমে দূরশিক্ষণে অংশগ্রহণ
করতে দেয়।
অ্যাক্সেসের জন্য সমস্ত তথ্য পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে
https://www.icponti.edu.it/didattica-a-distanza/

সাইটে স্কু ল সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি এবং তথ্য পাওয়া যাবে
www.icponti.edu.it

