
েপনািl েনািটেশর বয্য় 
যিদ eকিট েনািটশ জাির করা হয় তেব েকেনা েসিট 

জাির করা uিচত নয় েস যুিk তুেল ধের sুেলর কােছ 

যিদ মা/বাবা/েকয়ারার pমাণ দািখল করেত চান তেব 

তারা 15 িদন সময় পােবন। 

pমাণিট gহণেযাগয্ িকনা sুল েস িসdাn িনেব।  

েমাট কতিট আনু ািনক েনািটশ জাির করা যােব eর 

েকান সীিমত সংখয্া েনi। যিদ eকিট েপনািl তথা 

জিরমানার েনািটশ জাির করা হয় তাহেল জিরমানার 

পিরমান হেবঃ 
  

 

pথমবার হেল £60 যা 28 িদেনর মেধয্ 

পিরেশাধ করেত হেব;  যিদ dত পিরেশাধ 

করা না হয় তেব তা বৃিd েপেয় দাড়ঁােত 

পােরঃ  

£120-েত, যা পিরেশাধ করেত হেব  

েনািটশিট পাবার পর 42 িদেনর মেধয্। 
 
 
 
 
যিদ েপনািl েনািটেশর পয়সা পিরেশাধ করা না হয় 
তাহেল মূল aপরােধর জেনয্ আiনানুগ বয্বsা েনয়ার 
িবষয়িট কাuিnল িবেবচনা করেত পাের, েযিট হেc 
‘sুেল িনয়িমত uপিsিত িনি ত করেত বয্থর্ হoয়া’   
যা িশkা আiন 1996 eর 444নং ধারার আoতাধীন 
aথবা আচরণিবিধ েমাতােবক েনািটশিট pতয্াহার কের 
িনেত পাের। 

sুেল uপিsিতর বয্াপাের সাহাযয্ 

aনুgহ কের sরণ রাখুন েয, আপনার সnােনর sুল 

কামাi হবার িপছেন যিদ কারণািদ থােক তাহেল sুলেক তা 

aবগত রাখুন।  

যিদ আপনার সnান sুেল না যায় তাহেল েযিদন েস pথম 

aনুপিsত থাকেব েসিদনi যত তাড়াতািড় সmব sুেলর 

সােথ কথা বলুন। 
 
 

pতয্াশা করা হয় েয আপনার 
সnান eকিট িশkা বছের েমাট 

190 িদন sুেল uপিsত থাকেব। 
eক িশkা বছের েমাট 175 িদন 
ছুিট থােক uiকen eবং sুল 

হিলেড-র কারেণ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আপিন কার সােথ েযাগােযাগ 

করেত পােরন? 

আপনার সnােনর sুল েথেক aথবা 01792 771935 
নmের কাuিnেলর eডুেকশন oেয়l েফয়ার সািভর্ েসর 

সােথ েযাগােযাগ করার মাধয্েম েপনািl েনািটশ 

জািরসংkাn িবশদ তথয্ পাoয়া যােব। 

www.swansea.gov.uk সাioেটo েপনািl 
েনািটশ সmেকর্  তথয্ রেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জিরমানার 

েনািটশ 
মাতািপতা/েকয়ারার eবং 

ছাtছাtীেদর জেনয্ তথয্াবলী 
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েপনািl েনািটশ 
(েপনািl েনািটশ) (oেয়l s ) িবিধমালা 2013 aনসুাের 2014 
সেনর েসেpmর মাস েথেক েপনািl েনািটশ েলা কাযর্কর করার 
জেনয্ oেয়l s  সরকার সকল কাuিnলেক িনেদর্শ িদেয়েছ।   
 

sুেল েকান aনুপিsিত, তা েযেকান কারেণi েহাক না 

েকেনা, eকিট িশ র জীবন পিরবতর্ নকারী দীঘর্েময়ািদ 

সুেযাগসুিবধার েkেt বাঁধাs প; আর তাi সmব হেল sুল 

কামাi eিড়েয় চলা uিচত। 

েপনািl েনািটশ হেc হsেkেপর eকিট েকৗশল eবং eর uেdশয্ 

হেc sুেল িশ র uপিsিতর unিত ঘটােনার েচ া করা।  
 

েক েপনািl েনািটশ পােবন? 

েকান eকিট িশ র েkেt pিত পয্ােরেnর (মাতা aথবা িপতা 

aথবা েকয়ারার) কােছ eকিট কের েনািটশ পাঠােনা হেব। 

িশkা আiন 1996 eর 576নং ধারা মেত eকজন পয্ােরn 

বলেত বঝুায়ঃ 

• সকল জnদাতা মাতা aথবা িপতা – েহাক তারা পরsর  

 িববািহত িকংবা aিববািহত।  

• eকিট িশ  aথবা িকেশােরর লালনপালেনর দািয়t রেয়েছ  

eমন েকান বয্িk, যিদo িতিন তার জnদাতা মাতা aথবা 

িপতা নন। 

• eকিট িশ  aথবা িকেশােরর েদখা নার দািয়t রেয়েছ  

eমন েকান বয্িk, যিদo িতিন তার জnদাতা মাতা aথবা 

িপতা নন (eকিট িশ  aথবা িকেশােরর েদখা নার দািয়tpাp 

বয্িk বলেত বঝুায় েয, eমন eক বয্িk যার সােথ uk িশ  

aথবা িকেশারিট বাস কের eবং িযিন uk িশ িটর েদখা না 

কের থােকন, িশ িটর সােথ uনার সmকর্  যা-i েহাক না 

েকেনা – িশkা আiেনর দিৃ েত িতিন eকজন পয্ােরn িহেসেব 

িবেবিচত)। 

েপনািl েনািটেশর িব েd আপীল করা 
িবিধমালার আoতায় আপীল করার সংিবিধবd তথা আiনানগু 

েকান aিধকার েনi, তেব েযেkেt eকজন পয্ােরn eকিট েপনািl 

েনািটশ জাির হoয়ার িব েd আপিt তুলেবন েসেkেt িতিন 

eডুেকশন oেয়l েফয়ার সািভর্ েসর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। 

 
 

েকেনা আমার সnােনর uিচত pিতিদন sুেল 

যাoয়া?  
100% uপিsিত 
jান aজর্ ন েথেক 0 িদন বি ত 
সফল হবার সেবর্াtম সেুযাগ ! 
 

95% uপিsিত 
jান aজর্ ন েথেক 2 সpাহ বি ত 
দবুর্ল uপিsিত jান aজর্ েনর uপর মn pভাব েফলেব 
 

90% uপিsিত 
jান aজর্ ন েথেক 4 সpাহ বি ত 
দবুর্ল uপিsিত jান aজর্ েনর uপর মn pভাব েফলেব 
 

85% uপিsিত 
jান aজর্ ন েথেক সােড় 5 সpাহ বি ত 
খুবi দবুর্ল uপিsিত jান aজর্ েনর uপর িবরাট  মn pভাব  
েফলেব। আপিন মামলার সmখুীন হবার ঝঁুিকgs। 
 

80% uপিsিত 
jান aজর্ ন েথেক সােড় 7 সpাহ বি ত 
খুবi দবুর্ল uপিsিত jান aজর্ েনর uপর িবরাট  মn pভাব  
েফলেব। আপিন মামলার সmখুীন হবার ঝঁুিকgs। 
 

িনmবিণর্ত েkেt  েপনািl েনািটশ জাির করা 

হেত পােরঃ 

চিলত টােমর্ যখন aননুেমািদত aনুপিsিতর 

কারেণ, েকান িশkাথর্ীর নূয্নতম 10িট েসশন 

aথবা পাঁচ sুল িদবস কামাi হেব eবং যার 

ফেল ঐ িশkা বছর েথেক বতর্ মান সময় পযর্n 

েমাট sুল uপিsিতর হার 90% eর িনেচ চেল 

যােব।  
 

চিলত টােমর্ যখন হিলেডর কারেণ 10িট েসশন 

aথবা পাঁচ sুল িদবস কামাi হেব eবং যিদ 

e প aনুপিsিত চিলত িশkা বছেরর বতর্ মান 

সময় পযর্n েমাট sুল uপিsিতর হারেক  90% 

eর িনেচ িনেয় যায়। 

 

েকান eকিট টােমর্ েরিজsার বn হবার পর, 

eকনাগােড় যিদ 10িট েসশেন িবলেm হািজর 

হবার ঘটনা ঘেট eবং যিদ eর ফেল চিলত 

টােমর্র বতর্ মান সময় পযর্n uপিsিতর হার 

90% eর িনেচ চেল যায় aথবা uপেরর 

শতর্ ািদর েযেকান িম ণ ঘেট। 


