Hackney Education
Hackney Council
1 Reading Lane
Hackney
London
E8 1GQ

Parents and Carers
Thomas Fairchild Community School

020 8820 7631
Annie.Gammon@hackney.gov.uk

টমাস ফেযারচাইল্ড কমমউমিটট স্কুলের মিয বাবা-মা / ফকযাস,স
টমাস ফেযারচাইলল্ডর অংশীদামরলের পমরবর্সলির মবষলয আমরা অলধক
স ফমযালদর আলে
আপিালক মেলেমিোম
কমমউমিটট স্কুে।
আমরা এেি এটট মিশ্চির্ করলর্ মেমে ফে ির্ু ি সঙ্গী বািাইলযর িশ্চিযাটট ফশষ হলযলি।
হযাকমি এডুলকশি এবং ফসামিংস স্কাইজ ফেডালরশলির েভিররা
স এলর্ সন্তুষ্ট
ফ াষণা করুি ফে মিউ ওলযভ ফেডালরশি দী লমযাদী
স
অংশীদামরলের সালে কাজ করলব
2021 ফসলেম্বর ফেলক টমাস ফেযারচাইল্ড িােমমক মবদযােলযর সালে।
মিউ ওলযভ ফেডালরশিটটলর্ মর্িটট হযাকমি িােমমক মবদযােয রলযলি: উডলবমর ডাউি,
শযাকেওলযে এবং গ্র্যাজবররুক। মিউ ওলযভ ফির্ারা, মবলশষর্ মিবাহী
স
িধাি মশক্ষক মিলকাে মরড, টমাস ফেযারচাইল্ড কমীলদর সালে কাজ করলবি এবং
সম্প্রদায আরও একসালে মশশুলদর জিয মশক্ষার মাি মবকাশ।
টমাস ফেযারচাইলল্ডর জিয র্ার অগ্র্ামধকারগুমে ভাে কলর ফিওযার জিয মিলকাে ফরড
আপিার সালে ফদো করলর্ আগ্র্হী। ফস পারলব
পমরবালরর সালে র্ার ফদো করার জিয দুটট সুলোে সরবরাহ করুি। এই ভাচুসযাে মমটটং হলব
21 জুি ফসামবার সকাে 10 টা এবং 2.30 টায স্থাি গ্র্হণ করুি। আপমি উপমস্থর্ ফেলক
স্বাের্ জািাই here
এগুমের ফে ফকািও একটটলর্ উপমস্থর্ হওযা িলযাজি।

সভায হযাকমির জিয মশক্ষা পমরচােক, অযামি েযামলির পাশাপামশ,
েভিরলদর
স
উঁচু স্কাইস ফচযার, ফডািা ফহিমরক্স এবং স্কুলের িধাি, র্ািমভো
হাযদার, মিলকাে আপিার সালে েমাস ফেযারচাইলল্ডর দৃটষ্টভমঙ্গ এবং কীভালব ফস সম্পলকস
কো বেলব
স্কুলে পরবর্ী পদলক্ষপগুমে ফদেুি। আমরা সবাই িলের উত্তর ফদব। আমরা েুব আশা কমর
আপমি আমালদর সালে ফোে মদলর্ পালরি ফে। আপমি এোলি সভায ফোে মদলর্ পালরি।
আপমি একটট বযবহার করলিি র্া মিশ্চির্ করুি
ববঠলকর মেঙ্কটট অযালক্সস করলর্ ফিাম ব্রাউজার।
`টমাস ফেযারচাইল্ড কমমউমিটট স্কুে ফসাযামরং স্কাইস ফেডালরশলির অংশ মহসালব রলযলি
2021 সালের আেলের ফশষ পেন্ত।
স
আপিার সন্তালির মশক্ষার জিয এবং টমাস ফেযারচাইলল্ডর জিয আপিার অবযাহর্
সহাযর্ার জিয আপিালক ধিযবাদ
কমমউমিটট স্কুে।
শুভ কামিা
অযামি েযামি
মশক্ষা পমরচােক ফমা
ফডািা ফহিমরক্স
েভিরস এর ফচযার

