
সকুদলর প্রস্ুড়্
ড়নদচর কাজগুড়লর মাধ্যদম আপড়ন আপনার ড়িশুদক সকুদলর জন্য 
ত্ড়র করদ্ পাদরন:

• পা�া বদ� ও শেোভরং আসে এিে েব শখ�া শখস�
• ্ারা ক্ষতুধা্কে , ্ৃষণা্কে বা ্�ান্ োকস� ্াসদরসক প্রসোজেীে

ভকেতু োইস্ েিাে্া কসর
• ্াসদরসক ভেসজ ভেসজ জািা-কাপড় পরস্, শখস্ এবং ্েস�্

ব্যবিার করস্ ভেভখসে।

সকুদলর শুরুদ্ সবার জন্য একটি ইড়্বাচক অড়ভজ্ঞ্া হদ্ পাদর
• বাবা-িা ভিসেসব আপোরা আপোর ভেশুর প্রেি ভেক্ষক।
• আপোর ভেশুর সকতু� েমপসককে জােতুে �াস্ আপভে বতুঝস্ পাসরে 

শ� ্ারা সকতু� শুরু করস� পসর কী ঘ্সব।
• সকতু� শুরুর পূসবকে শকাসো ভেক্ষক আপোর বাো পভরদেকেসে আেস্ 

োইস� উনিতু্্ োকতুে।
• সকতুস�র ওসেবোই্ শদখতুে।

প্রেি ভদে কী করস্ িসব ্া ভেভশে্ করুে: েকাস� শকাোে �াসবে এবং 
শকাো শেসক আপোর ভেশুসক েংগ্রি করসবে।

আপড়ন ড়ক জানদ্ন শ� 
ভেশুরা �্ শবভে সকতু�সক বা 
োেকোভরসক জােসব ্্ দ্রু্ 
্ারা শেখােকার োসে 
অি্যস্ িসব?

সকুল শুরু সমপড়কডে্ বই পড়ুন
সকতু� েমপভককে্ শেোর করার িস্া অসেক বই আসে।  এগুভ� আপোর ভেশুসক সকতু� শুরু করস্ বা সকতুস� ভফসর 
�াওোর জে্য প্রস্তু্ িস্ েিাে্া করস্ পাসর। 

ভেসে ভকেতু বইসের ্াভ�কা শদওো িস�া:
• Starting School ভ�সখসেে Janet ও Allen Ahlberg
• Topsy and Tim Start School ভ�সখসেে Jean ও Gareth Adamson
• Going to School ভ�সখসেে Anna Civardi ও Stephen Cartwright
• Harry and the Dinosaurs Go To School ভ�সখসেে Ian Whybrow
• Come to School Too, Blue Kangaroo! ভ�সখসেে Emma Chichester Clark
• I Am Too Absolutely Small For School ভ�সখসেে Lauren Child

ন্ুন রুটিন চচডো করা
সকতুস� �াওোর েিে ঘতুি শেসক ওঠা ও জািা-কাপড় পরা এবং োস্া খাওোেি েকাস�র রুটিেটি েেকো করুে। ভেভশে্ 
করুে শ�ে আপোর ভেশু �সেষ্ পভরিাণ ঘতুিাে ও প্রেি ভদসে সকতুস�র জে্য প্রস্তু্ োসক।

সটার টিপ
ভদে শেসষ – আপোর ভেশুসক িাভে ভদসে 
অভিবাদে জাোে, শিাবাই� শফাে ভদসে েে!

সমল টক ধারণা
উপসরর ্াভ�কার শকাসো একটি বই শেোর করুে। সকতু�
শুরু করা ভেসে আপোর ভেশুর শকিে �ািসে শে ব্যাপাসর
কো ব�তুে।


