
সা ািহক িনউজেলটার 

বধুবার 29েশ মাচ 

ি য় িপতামাতা/পিরচযাকারী, 

ময়ােদর ব ব ার সমাি —এক  অনু ারক য বার এক  ইউিনফমহীন িদন হেব, 
এবং ু ল 12.20-এ শষ হেব।Êআমরা থম িবরিতর সময় স ূণ লা  পিরেষবা 

করব। 

আমরা রডি জ ফুডব াে র জন  যথারীিত তহিবল সং হ করব—ছা েদর ফুড ব াে  

অনদুান বা £2Êআনেত উৎসািহত করা হে । 

সামবার 17 এি ল সকাল 8.30টায় িশ াথ রা ু েল িফের আেস। 

হিলেড অ াি িভ স এবং ফুড- রডি জ থেক তােদর ছু র া াম স েক তেথ র জন  িপছেনর পৃ া  দখুন। 

Y11Êএবং 6 তম ফম তােদর পুনিবেবচনা সমথন করার জন  িবরিতর সময় পিরকি ত সশেনর এক  পিরসর রেয়েছ — অনু হ 
কের আলাদা ইেমল এবং যাগােযােগর জন  দখুন 

admin@theforestacademy.co.ukÊ কােনা  সে ।Ê11Êসােলর সময়সূিচ শষ পৃ ায় রেয়েছ। 

এই শ  আপনার সমথেনর জন  আপনােক ধন বাদ, এবং আমরা আপনােক এক  ি দায়ক ই ার িবরিত কামনা কির। 

আ িরক েভ া, 

 

 

 

িম ার ম ািকে াশ 

অধ  

আমােদর KS4Êএবং KS5Êিমিডয়া ু েড রা হ াির পটার ু িডও পিরদশন কেরেছন 
এক  কােজর মিুভ সট স েক তােদর বাঝাপড়ােক আরও গভীর করেত।Ê
ু িডওেত অবি ত যখােন আট  চলি  িনিমত হেয়িছল, ু িডও টু র ি শ 

িতভা এবং শি কতা দশন কের যা উইজািডং ওয়া  তিরেত িগেয়িছল। 

আমােদর ছা রা ামািণক সেট পা রেখিছল, লবাইি ং শাল এেফে র 
িপছেন যাদ ুআিব ার কেরিছল এবং হ াির পটার িফ  িসিরেজর পদার িপছেনর 
রহস িল অে ষণ কেরিছল।Êতারা আইকিনক হগওয়াটস ট হল আিব ার কের 
এবং ফরিবেডন ফের  অে ষণ কের, াটফম 9 ¾-এ আসল হগওয়াটস 
এ ে েস চেড় এবং ডায়াগন অ ািলেত ঘুের বড়ােনার আেগ ি টস উইজািডং 

ব াে  পা দয়। 

এই ি পেক সমথন করার জন  জ াক পটিচর উদারতার জন  ধন বাদ, আমােদর 
ছা রা 
সিত কার অেথ 
চলি  
িনমাতােদর 



 

মলূ আস  তািরখ - 

ঘটনা 

ম লবার 25 এি ল—

বছর 10 িপতামাতার 

স া 

ছু র িদন / কম েদর িশ ণ 

ই ার ছু র িদন িল—3রা-14ই এি ল অ ভু —

িশ াথ রা 31েশ মাচ বার ু ল শষ কের এবং 

17 এি ল সামবাের িফের আেস। 

সাশ াল িমিডয়ােত TFA থেক খবেরর 

সােথ আপ টু ডট রাখুন। 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  




