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িমিডয়া.

য কােনা ব াজিবহীন ইউিনফম পুর হেত পাের
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যেকােনা সরবরাহকারীর কাছ থেক তাড়া করা 

হেয়েছ—এবং আমরা যত তাড়াতািড় স ব কনার 

সুপািরশ করব!

ইউিনফেমর দাকান - ীে র ছ েত আমােদর ইউিনফম 
সরবরাহকারী িন িলিখত তািরেখ/সমেয় সাইেট থাকেব:

18ই আগ  - 11-3

TFA থেক সামািজক সংবােদর সােথ আপ ট ডট রাখুন

ফসবুেক @theforestacademy

সা ািহক িনউজেলটার

আমােদর ইউিনফম তািলকা ওেয়েব উপল

িমঃ ম ািকে াশ,

ইন া ােম @theforestacademy

অধ

ময়ােদর তািরখ 2022-23— ময়ােদর তািরখ িল

ি য় িপতামাতা/পিরচযাকারী,

TFA স দােয়র আ জািতক সং িত 

উদযাপন করার জন  ল, ইেভ , 
িতেযািগতা, পারফরম া  এবং কাযকলােপর 

জন  অনু হ কের আমােদর সােথ যাগ িদন।

উপল  এখােন আগামী বছেরর জন ।

আমরা আগামী ম লবার আমােদর আ জািতক 

সাং িতক অনু ােন ল স দােয়র আসার 
জন  উ খ ।

আ িরক েভ া,

rd
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েলর জন  - এত বিশ য অেনক সং া ায় েল আমােদর সােথ দখা করেত এেসেছ এবং আমরা ভিবষ েত তােদর সােথ কাজ করার জন  উ খ।

আমরা Gavin McKenna ক াগত জানােত পের আনি ত িছলাম , Reach Every 

Generation থেক এই স ােহ আমােদর Y7-10 েড েদর সােথ কথা বলার জন , 

ত ণেদর মতায়ন এবং িনরাপেদ রাখার উপর ফাকাস কের।

27 জনু 2022, TFA 6 তম া নরা ল ন িগ  হেল ল ন ক ািরয়ার 

ফি ভ াল পিরদশন কেরেছন।

আপিন এখােন তােদর কাজ স েক আরও পড়েত পােরন:

FGM সমােবশ— এই স ােহ আমােদর সমােবশ হেয়েছ

আপিন এখােন Hibo এর কাজ স েক আরও পড়েত পােরন , এবং স িকত

reacheverygeneration.co.uk

তারা ইউিনভািস  ব তীত অন ান  স াব  কমজীবেনর অ গিত েটর 

এক  উ ল অ দৃ  অজন কেরেছ এবং তােদর িশ ার বাইের িবে র 

এক  ছাট অংশ দিখেয় তােদর উ াকা া ভােব উ াপন কেরেছ।

Hibo Wardere, এবং লখক এবং FGM cam paigner ারা নওয়া।

তার সা িতক বই এখােন।

আমােদর ছা রা অিব াস  রা দতূ িছল

ল ন ক ািরয়ার ফয়ার- এ TFA
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কেঠার পির েমর িতদান! সকল িশ াথ  এখােন িরিডং ােস লগইন করেত পাের।

সা ািহক িনউজেলটার

জলা অ াথেল  সাফল —আমােদর 7 এবং 8 েডে র অিব াস  পারফরম াে র পের, আমােদর Y9 এবং 10 িশ াথ রা গত 
স ােহ জলা অ াথেল ে  অত  সফল হেয়েছ৷

আমােদর EAL সােপাট পেক অিভন ন-যারা 

িমেসস মািলেকর সােথ তােদর ইংেরিজ ভাষার 

দ তায় অিব াস ভােব অ গিত কের চেলেছ—

এফএেক 'লািনং িভেলজ'-এ আ জািতক িলডার 

বােডর শীেষ িনেয় যাে  এবং সিত ই তােদর 

সাবলীলতা তির করেছ।

যারা অংশ িনেয়েছন তােদর সবাইেক অিভন ন — জলা অ াথেল ে  TFA-এর সবকােলর সরা ফলাফল।

আমােদর ৪  পদক িবজয়ীেক িবেশষভােব অিভন ন— সািজদা জ াভিলেন া , হাই জাে  ি ও িসলভার, শট-পুেট জা য়া া  
এবং জ াভিলেন আলিফ সানা।
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