
সা ািহক িনউজেলটার 

বার 17 মাচ 

ি য় িপতামাতা/পিরচযাকারী, 

এই স ােহর িনউজেলটার িবেশষভােব ন াশনাল ক ািরয়ার স ােহর উপর ফাকাস কের na onalcareer-

sweek.com—যা আমরা গত স ােহ TFA জেুড় ীকৃত। 
এখােন আরও তথ  সহ, িলখুন এবং ফেটা িল পরবত  পৃ ায় রেয়েছ৷: www.theforestacademy.org/news/ 

বছর 7 িপতামাতা—আমরা আগামী ম লবার িপতামাতার স ায় আপনােক দখার জন  উ খু। 
আপনার চলমান সমথেনর জন  আপনােক ধন বাদ, এবং আিম আশা কির আপিন এক  ভাল স াহাে  আেছ. 

আ িরক েভ া, 

 

িম ার ম ািকে াশ 

অধ  

সাশ াল িমিডয়ােত TFA থেক খবেরর সােথ আপ টু ডট 

রাখুন। 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  



Welcome - National Careers Week  
  

TFA ক ািরয়ার মলা - জাতীয় ক ািরয়ার স াহ 

জাতীয় ক ািরয়ার স াহ উদযাপন করার জন , আমরা আমােদর সবকােলর সবেচেয় বড় 

এবং সরা ক ািরয়ার মলার আেয়াজন কেরিছ। 

আমােদর দশকেদর মেধ  িনেয়াগকতা (NHS, পুিলশ, হ ািভং সাশ াল সািভস, লটন 
ওিরেয়  া ), িব িবদ ালয় (িস , ইন মিরস, হয়ারেফাডশায়ার, ইউইএল) এবং 
ানীয় কেলজ (িনউ িস  কেলজ, স ার জজ মেনা  কেলজ, িবগ ি েয় ভ 

এডুেকশন) এবং সরকাির িশ ানিবশ অ ভু  রেয়েছ। 

বছর 7 থেক ষ  ফেমর ছা রা দশকেদর সােথ জিড়ত হওয়ার সুেযাগ পেয়িছল এবং 
ক ািরয়ার এবং অ গিত স েক অথপূণ কেথাপকথেন অংশ িনেয়িছল।Êিশ াথ রা 
নটওয়ািকং, ইউিনভািস  ট ার ডেত সাইন আপ করা এবং লাইভ কােজর অিভ তা 
এবং কমসং ােনর সুেযাগ িল অ াে স কের উপকৃত হেয়েছ।Êআমরা আমােদর সম  
দশকেদর কােছ অত  কৃত , এ  এফএ- ত আমােদর সম  ছা েদর জন  এক  
দদুা  ঘটনা িছল! 

আপিন যিদ 2024 সােল আমােদর পরবত  ক ািরয়ার ফয়াের দশন করেত চান বা 
কােজর অিভ তা িদেত চান, বা এক  টক বা ওয়াকশপ এফএ িদেত চান, আমরা 
আপনার কাছ থেক নেত চাই - অনু হ কের ইেমল ক ন 

sfrederick@theforestacademy.co.uk . 

Y11 এবং ষ  ফম িনেয়াগেযাগ তা এবং ই ারিভউ কমশালা - রব 
ফায়ার, NOW TEACH-এ িনেয়াগ পিরচালক 

রব য়ার, নাউ চ-এর ির ু টেমে র িডের র, 11 এবং ষ  ফেমর 
িকছু ছা েদর জন  িনেয়াগেযাগ তা এবং ই ারিভউ দ তা কমশালা দান 

করার জন  জাতীয় ক ািরয়ার স ােহ এেসিছেলন। 
রব 20 বছর ধের িনেয়ােগ কাজ কেরেছ এবং আমােদর িশ াথ রা তার 
অিভ তার স দ ভাগ কের লাভবান হেয়েছ।Êরব তােদর ব ি গত 
পরামশ এবং িনেদশনাও িদেয়িছেলন এবং তােদর কােছ এখন িশ াবেষর 

শেষর িদেক িনেয় যাওয়ার জন  অ াকশন পেয়  রেয়েছ। 

গ  ি কার, গাই ার - সাসেটইেনিবিল র াবাল হড 
- ক ািরয়ার স ােহর বছর 9 

ি কারস ফর ু েলর গাই ার 9 বছেরর ািয়  স েক 
এক  শি শালী ব ৃ তা িদেয়েছন।Êগাই ার হেলন 

জএলএল-এর াবাল হড অফ সাসেটইেনিবিল ।Ê টকসই 
পিরেষবা, পণ  এবং কৗশল এবং JLL-এর কেপােরট 
সাসেটইেনিবিল  া ােমর জন  তার সামি ক দািয়  রেয়েছ।Ê
গাই ািয়  স িকত কিরয়ার হাইলাইট করার সুেযাগ 
িনেয়িছল এবং আ জািতক নারী িদবস উদযাপন কের পশায় 

মিহলােদর  উে খ কেরেছ। 

JLL-এর বাইের, গাই দািয় শীল ব বসািয়ক সং া িবজেনস ইন 
দ  কিমউিন েত সা লার ইেকানিম টা েফােসর চয়ার এবং 
ি শ পা  ফডােরশেনর জিুনয়র ভাইস িসেড ।Êল ন 
িবজেনস ু ল িসিনয়র এি িকউ ভ া ােমর একজন া ন 
ছা , িতিন তার অবসর সমেয় ািয় , িনিমত এবং 
াকৃিতক পিরেবশ এবং অেপশাদার ায়াথিলট স েক একজন 

িতি ত িমিডয়া ভাষ কারও। 



 
Key Upcoming Dates  - Events  

Tuesday 21st March—Year 7 Parents’ Evening  

Tuesday 25th April—Year 10 Parents’ Evening  

Holidays/ Staff Training   

Easter Holidays—3rd-14th April inclusive—students finish school on Friday 31st March and return on Monday 17th April.  

Year 10 History Trip - Golden Hind and London Dungeons  

Students were taken on a trip along the Southbank to support their contextual knowledge of the History GCSE topics 
currently and previously studied.  

It began with a walk from London Bridge stopping briefly to look at Southwark Cathedral and Borough Market. 
We then went aboard the Golden Hinde (an exact replica of the ship used by Sir Francis Drake) and the students 
were given an expert-led lesson on the circumnaviga on of the world by Drake. During this students were able to 
see the condi ons and got to handle ar facts to help their understanding.  

They then con nued along the Southbank stopping at Clink Street, the site of the old Clink prison, the Globe 
and taking in the sights of London before finally arriving at the London Dungeons- this was able to bring to life much 
of the required knowledge studied during the Crime and Punishment unit of the GCSE. 

WOW—Women of the World—A group of aspiring Year 10 students had the opportunity to a end the ‘Women of 
the World’ fes val at the Southbank Centre’s Fes val Hall. The event was to celebrate all women, girls and non-
binary people.  Students had the chance to listen to mo va onal talks, watch incredi-
ble performances and participate in interactive workshops during the day. Em-
powering speeches were given by Verna Eggleston, who leads Bloomberg wom-
en’s economic development, the former Australian Prime Minister Julia Gillard,  
actress and singer Bevelerly Knight who was joined by Helen Pankhurst,  great 
grand daughter of Emmeline Pankhurst, to talk about bringing the suffragette 
movement to the stage. 
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