স্কুল/মা/বাবা/শিক্ষার্থী সমন্বয়
হযামট্রামমক পাবমলক স্কুলস (HPS) এবং টাইটটল I, প্রাথমমক ও মাধ্যমমক মিক্ষা আইটনর (ESEA) (য াগয মিশুটদর) পাটট A কতৃক
ট অথামিত
ট
কা ক্রম,
ট
যসবা ও কমসূট মিটত অংিগ্রহণকারী মিক্ষাথীটদর বাবা-মা/অমিিাবক, সম্মত আটেন এই কম্প্যাক্ট সংজ্ঞামিত কটর য মকিাটব বাবা-মা/অমিিাবক,
সম্প্ূণ টস্কুল কমী ও মিক্ষাথীরা মিক্ষাথীর উন্নত একাটেমমক অর্টটনর র্নয দামিত্ব যিিার কটর যনটব এবং যকান প্রক্রক্রিার মাধ্যটম স্কুল এবং বাবামা/অমিিাবকরা এমন অংিীদামরত্ব ততমর ও সহািতা করটবন া মিশুটদর মমমিগাটনর উচ্চ মানদণ্ড অর্টটন সাহা য করটব।
স্কুললর দাশয়ত্ব:
মিক্ষাদানকারী মহটসটব, আমরা মনম্নমলমিত উপাটি মিক্ষাথী ও পমরবারটক সহািতা করব:
• একটট সহািক ও কা কর
ট যিিার পমরটবটি উচ্চ মাটনর পাঠ্যক্রম ও মনটদট িনা প্রদান া অংিগ্রহণকারী মিশুটদর মমমিগাটনর মিক্ষাথীর
একাটেমমক অর্টটনর মানদণ্ড পূরণ করটত সক্ষম কটর।
• মা/বাবা-মিক্ষক সটম্মলন (কমপটক্ষ বামষক)
ট অনুষ্ঠান ার মাধ্যটম এই সমন্বি প্রটতযক মিশুর অর্টটনর সাটথ সম্প্কট অনু ািী আটলািনা করা
হটব।
• বাবা-মা/অমিিাবকটদর তাটদর সন্তানটদর অগ্রগমত সম্প্টকট ঘন ঘন মরটপাটট প্রদান।
• বাবা-মা/অমিিাবকটদর কমীটদর সাটথ ুক্রিসঙ্গত য াগাট াগ প্রদান।
• বাবা-মা/অমিিাবকটদর তাটদর সন্তাটনর ক্লাটস যেচ্ছাটসবী ও অংিগ্রহণ এবং ক্লাসরুটমর কা ক্রম
ট
প টবক্ষণ
ট
করার সুট াগ প্রদান।
________________________________
মিক্ষটকর োক্ষর

________________________________
অধ্যটক্ষর োক্ষর

মা/বাবা/অশিিাবলের দাশয়ত্ব
একর্ন মা/বাবা/ অমিিাবক মহটসটব, আমম মনম্নমলমিত উপাটি আমার সন্তাটনর যিিার যক্ষটে সহািতা করব:
• উপমিমত/মবলম্ব প টবক্ষণ
ট
করা।
• বামির কার্ সম্প্ন্ন হটিটে তা মনক্রিত করা।
• HPS মিক্ষাথীর আিরণমবমধ্ সমথনট করা।
• আমার সন্তাটনর ক্রিন টাইম প টবক্ষণ
ট
করা, ার মটধ্য যটমলমিিন, য ান, মিমেও যগম অন্তিভি
ট , তটব এগুটলার মটধ্যই সীমাবদ্ধ নি।
• মা/বাবা-মিক্ষক সটম্মলন এবং অনযানয স্কুল আটিাক্রর্ত কা ক্রটম
ট
অংি যনওিা।
•
তদূর সম্ভব আমার সন্তাটনর ক্লাসরুটম যেচ্ছাটসবী হওিা।
• আমার সন্তাটনর মিক্ষার সাটথ সম্প্মকটত মসদ্ধাটন্ত উপ ুিতা অনু ািী অংিগ্রহণ করা।
• আমার সন্তাটনর মিক্ষা সম্প্টকট অবগত থাকা এবং আমার সন্তাটনর স্কুল যথটক আমার সন্তাটনর বা মিটঠ্র মাধ্যটম প্রাপ্ত সকল যনাটটি
অমবলটম্ব পিা এবং প্রট ার্য যক্ষটে স্কুটলর সাটথ য াগাট াগ করা।
•
তটা সম্ভব, নীমতগত উপটদষ্টা গ্রুটপ, য মন স্কুটলর মমমিগান ইমিটগ্রটটে ক্রমাগত উন্নমত প্রক্রক্রিা (MICIP), টাইটটল I পযাটরি
অযােিাইর্মর কাউক্রিল, এবং/অথবা পযাটরি ইনিলটিিন কমমটট (PIC) ইতযামদটত মা-বাবা / অমিিাবক প্রমতমনমধ্ মহটসটব যসবা
করা।
________________________________
মা/বাবা/অমিিাবটকর োক্ষর

________________________________
তামরি

শিক্ষার্থীর দাশয়ত্ব
একর্ন HPS মিক্ষাথী মহটসটব, আমম আমার একাটেমমক অর্টনটক উন্নত করটত এবং মমমিগাটনর উচ্চ মান অর্টটনর দামিত্ব যিিার করব। মবটিষত
আমম:
• HPS মিক্ষাথীর আিরণমবমধ্ সমথনট করব।
• প্রমতমদন আমার যহামওিাকট করব এবং িন আমার প্রটিার্ন হি তিন সাহা য িাইব।
• স্কুল সমটির বাইটর তদমনক নূযনতম ৩০ মমমনট পিব।
• আমার বাবা-মা/অমিিাবকটদর প্রমতমদন আমার স্কুল যথটক প্রাপ্ত সকল যনাটটি ও তথয যদব।
________________________________
মিক্ষাথীর োক্ষর

________________________________
তামরি

আমরা স্কুল/মা/বাবা/মিক্ষাথী সমন্বি পটিমে ও আটলািনা কটরমে এবং আমরা আমাটদর দামিত্ব যমটন িলটত সম্মত আমে।
হালনাগাদকৃত আগস্ট ২০২২

