
সাপ্তাহিক হিউজলেটার 

৮ই জেুাই শুক্রবার - Bengali  

হিয় হিতামাতা/িহরচর্যাকারী, 

টিএফএ-তত আমালের একটি উজ্জ্বে সপ্তাি হিে, 
এটি আমালের িথম সপ্তাি 

‘’আন্তজয াহতক সংসৃ্কহত হেবস'‘ তসহেলির জিয 
অলিক অহিিাবক এবং সু্কে সম্প্রোলয়র 
সেসযলের স্বাগত জািালিার জিয এটি েেুয ান্ত 

হিে। 
ধিযবাে সকে স্টাফ এবং িাত্রলের র্ারা 
এটিলক একটি হবশাে সফে করার জিয কল ার 

িহরশ্রম কলরলিি। 
আন্তহরক শুলিচ্ছা, 

Mr Mackintosh, 

TFA সম্প্রোলয়র মলধয এবং এর বাইলর তর্ ববহচত্রয 
রলয়লি তা উের্ািি করলত আমরা আন্তজয াহতক সংসৃ্কহত 

হেবলসর আলয়াজি কলরহি। আমরা হবলের 
সাংসৃ্কহতক  সমৃহি উের্ািি কলর, আমালের সম্প্রোলয় 
অন্তিুয হি এবং িারস্পহরক-সম্মালির িহরলবশলক 
উত্সাহিত কলর হবে সম্পলকয  আমালের সামাহজক 
সলচতিতা এবং তবাঝািডালক আরও গিীর করার তচষ্টা 
কলরহি৷ 

আমালের কহমউহিটি ইলিন্টটি আমালের হিতামাতা এবং 
স্থািীয় িহরবারলক স্বাগত জাহিলয়লি - এটি একটি 
িাণবন্ত, হবলিােিমূেক এবং মজাোর ইলিন্ট হিে র্ার 
মলধয িতাকা সাজালিা তথলক শুরু কলর তমলিহি এবং 
তফস তিইহন্টং, হশল্প িেশযিী, বােযর্ন্ত্র তশালকস এবং 

তগমস এবং কুইজ সকলের জিয হকিু হিে। তকলকর 
উির আইহসং হিে আন্তজয াহতক তবক-অফ এবং 
হবচারকরা একমত িলবি তর্ আমালের িাত্ররা তর্ 

িহতিা িেশযি কলরহিে তা অহবোসয হিে। 



িাথহমক ক্রীডা হেবস-আমালের তমধাবী িাত্র 
সািার্যকারীলের ধিযবাে র্ারা এই সপ্তালির শুরুলত জি 
ব্রামস্টি িাইমাহর তস্পাটয স তে-তত সািার্য কলরহিলেি—
তারা একটি েেুয ান্ত কাজ কলরলি এবং TFA-এর জিয 

চমৎকার অযাম্বালসের হিে। 

টিএফএ িাইে —আমালের 
িাত্রলের গত সপ্তালি তরেহব্রজ 
িাইে িহরেশযি একটি 
চমৎকার সময় হিে. 
হবেযােলয়র ববহচত্রযলক 
িহতফহেত ও উের্ািলির জিয 
েেটি তালের হিজস্ব তোলগাও 
বতহর কলরলি। সমস্ত কমীলের 
ধিযবাে র্ারা সমথযি 
কলরলিি! 

টিএফএ সুহবধা হিলয়াগ করা- 

TFA সুহবধাগুহে হবশাে িহরসলরর বযবিালরর জিয কহমউহিটি িাডার জিয 
উিেব্ধ- আিহি এর মাধযলম আরও জািলত িালরি School  Hire here.  

ইউহিফলমযর তোকাি - 

আমালের ইউহিফময সরবরািকারী গ্রীলের িুটিলত হিম্নহেহিত তাহরলি/
সমলয় সাইলট থাকলব: 

3রা আগস্ট, 18ই আগস্ট, 26ই আগস্ট - 11-3 

Our uniform list is available on the website here. 

তর্লকালিা সরবরািকারীর কাি তথলক তর্ তকালিা বযাজহবিীি ইউহিফময 
তকিা তর্লত িালর—এবং আমরা র্ত তাডাতাহড সম্ভব তকিার 

14 তাহরি 
বিৃস্পহতবার 
গ্রীেকােীি তশালকলসর 
জিয চূডান্ত কলয়কটি 

টিহকট বাহক। 

টিহকট বকু করার 
জিয, হশক্ষাথীলের 6 
তম ফলময Ms Cook 

তেিলত িলব। 

আসন্ন তাহরি 

গ্রীেকােীি তশালকস-14ই জেুাই 

ক্রীডা হেবস-১৫ জেুাই 

তময়াে তশষ- 22লশ জেুাই 12.30 এ 

তসাশযাে হমহেয়ালত TFA তথলক িবলরর সালথ আি 

টু তেট রািুি। 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

https://schoolhire.co.uk/essex/the-forest-academy
https://www.theforestacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/THE-FOREST-ACADEMY-New-Price-List-1-6-22.pdf
https://www.facebook.com/theforestacademy
https://www.instagram.com/theforestacademy/


অক্সলফােয  তথলক TFA 

শুক্রবার, 12 বিলরর িাত্রলের একটি েে অক্সলফােয  হবেহবেযােয় িহরেশযি 
কলরলি। টাইমস িায়ার এেুলকশি হেগ তটহবে (2021) অিসুালর অক্সলফােয  
বতয মালি হবলে 1ম স্থালি রলয়লি। 

হশক্ষাথীরা 3টি কলেজ, তেহে মাগযালরট িে, ওয়াোম এবং মযাগোলেি 

িহরেশযি কলর এবং হবেহবেযােলয়র একটি িাাঁটা সফর কলর। 

তেহে মাগযালরট িলে, তারা হবেহবেযােলয়র িহতয , অযালরালফাহরয়া ফাউলেশি 
ইয়ার এবং তালের অক্সহব্রজ অযাহিলকশিগুহেলত সিায়তা করলত িালর এমি 

হবসৃ্তত তিাগ্রাম সম্পলকয  হশলিলি। 

ওয়াোলমর তফাকাস হিে 'রালসে গ্রুি এবং অক্সহব্রলজ আলবেি করা', কলেজ 

হসলস্টম, টিউলটাহরয়াে এবং িাত্রলের অথযায়ি। 

Magdalen আমালের িাত্রলের জিয একটি উজ্জ্বে সফর িোি. 

তারা হবেহবেযােয় জলুড তিাঁ লটলিি, এবং অলিক হবিযাত েযােমাকয  িহরেশযি 

কলরলিি। 

তেমার বলেি, "এই অহিজ্ঞতা আমালক একজি বযহিলক হবেহবেযােয় কী িোি করলত িালর তার একটি হিন্ন েহৃষ্টিহি তেিার 
অিমুহত হেলয়লি এবং আহম হশলিহি তর্ অক্সলফালেয র মলতা একটি মর্যাোিূণয হবেহবেযােলয় র্াওয়ার আরও তবহশ রুট, র্ার মাধযলম 

হশক্ষাথীরা একালেহমকিালব কল ার হিহি বির তিলত িালর।" 

MJay বলেলিি, "আহম হশলিহি তর্ তারা িাত্রলের সসু্থতালক কতটা অগ্রাহধকার তেয়, তর্মিটা আহম িাথহমকিালব একালেহময়া 
সম্পলকয  তিলবহিোম, হকন্তু তারা কীিালব িাত্রলের উির তফাকাস কলরলি তা তেলি এটি একটি সিায়ক এবং সরুহক্ষত তিটওয়াকয  

বলে মলি িলয়লি।" 

েহুস বলেি, "এই সফলরর িলর, অক্সলফােয  হবেহবেযােয় এিি আমার িধাি েক্ষয, আহম ভ্রমণটিলক িুব তথযিূণয বলে মলি কলরহি 
এবং তসিািকার তোলকরা িবু সেয় এবং সিায়ক হিে" 


