
（ベンガル語）（বাাংলা） 

 学校から家庭への連絡文 

াভিিাবক সমীপে ভবদ্যালপের েক্ষ থেপক থ াগাপ াগ 

 

１  登校  ভবদ্যালপে থেৌছার সমেসূচী 

   登校時間     ：--時--分         --時--分頃              --から--まで、 

থেৌছার সমে   ：--টা --ভমভিট         --টা --ভমভিট প্রাে              --থেপক--ে যন্ত 

欠席する場合や遅刻する場合は、 

     ভদ্ থকাপিা কারপে ভিক্ষােযী ভবদ্যালপে ানুেভিত োপক ােবা উেভিত হপত থদ্রী কপর，   

    その日の始業前までに電話連絡してください。 

   ানুগ্রহেবূযক থসাআ ভদ্িাআ ক্লাস শুরু হবার েূপবয তা থ াি কপর ভবদ্যালপে জাভিপে ভদ্ি। 

   連絡帳にその旨を書き、その日の始業前までに提出してください。 

    স্কুল ডাপেভরপত(থিাপট) ানুেভিভত বা থদ্রীর কারে ভলপে থসাআ ভদ্িাআ ক্লাস শুরু হবার েূপবয জমা ভদ্ি।  

    学校の電話番号：  

    ভবদ্যালপের থ াি িাম্বার:  

 

２  所属   ভির্যাভরত থেেী 

  お子さんのクラス     ：--年--組        担 任： 

  াঅেিার সন্তাপির থেেীকক্ষ ：--থেেী --িাো   দ্বাভেত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষপকর িাম： 

 

３  学校で使う物   ভবদ্যালপে বযবহা য ভজভিসেত্র 

Ａ：ご家庭で用意していただくもの 

Ａ：থ  সকল ভজভিস াভিিাবক ভিপজ থ াগাড় করপবি 

Ｂ：学校でまとめて購入し、代金を集金するもの 

Ｂ：থ  সকল ভজভিস ভবদ্যালে থেপক একসাপে থকিা  াপব এবাং মূলয েভরপিার্ করা  াপব  

Ｃ：無償で支給されるもの 

Ｃ：থ  সকল ভজভিস ভবদ্যালে থেপক ভবিামূপলয ভবতরে করা হপব 

（  ）制服          （  ）通学帽         （  ）名札 

（  ）স্কুলপেস         （  ）স্কুপলর টভুে         （  ）থিমপেট 

（  ）校章           （  ）上履き        （  ）体育館履き 

（  ）স্কুপলর বযাজ          （  ）াআিপডার জুতা            （  ）ভজপম েরবার জুতা 

（  ）ランドセル       （  ）上履き入れ          （  ）連絡帳 

（  ）স্কুলবযাগ           （  ）াআিপডার জুতা রাোর বযাগ       （  ）স্কুল ডাপেভর(থিাট) 

（  ）給食用ナプキン     （  ）はし           （  ）ぞうきん 

（  ）লাপে বযবহাপরর ন্যােভকি   （  ）চেভিক           （  ）থটভবল থমাছা 

（  ）教科書         （  ）ノ-ト          （  ）鉛筆 

（  ）োঠ্যেুস্তক          （  ）োতা                （  ）থেভিল 

（  ）消しゴム         （  ）筆箱             （  ）下敷き 

（  ）রাবার(াআপরজার)        （  ）থেভিল বক্স            （  ）খাতার নিচে ব্যব্হার্য হার্যচব্ার্য 

 



（  ）定規              （  ）習字道具          （  ）絵の具セット 

（  ）রুলার (থস্কল)       （  ）কযাভলগ্রাভ ক াঅটয থসট      （  ）োআাং থসট 

（  ）色鉛筆             （  ）クレヨン        （  ）裁縫箱 

（  ）রাং থেভিল               （  ）থমামরাং             （  ）থটাআলাসয থসট বক্স 

（  ）体操服               （  ）紅白帽           （  ）水着 

（  ）িরীরচচযার জন্য থোিাক       （  ）লাল- সাদ্া টুভে                    （  ）সাাঁতাপরর থোিাক 

（  ）水泳帽          （  ）バスタオル 

（  ）সাাঁতাপরর টুভে          （  ）গা থমাছার থতাোপল 

･持ち物には必ず名前を書いてください  

･প্রভতভট ভজভিপস াবশ্যাআ াঅেিার সন্তাপির িাম ভলপে রােুি। 

 

４  昼食  দুেুপরর োবার 

給食があります。          給食はありません。 

স্কুল থেপক োবার েভরপবিি করা হপব।     স্কুল থেপক োবার েভরপবিি করা হপব িা। 
 弁当が必要です。          弁当は不要です。 

 বাসা থেপক োবার ভিপে াঅসপত হপব।      বাসা থেপক োবার ভিপে াঅসপত হপব িা। 
 米飯を持ってきてください。 

 বাসা থেপক িাত ভিপে াঅসপত হপব। 
 

５  集金  মূলয াঅদ্াে 

・（毎月）次の金額を集金させていただきます。 

・(প্রভতমাপস) ভিম্নভলভেত হাপর মূলয াঅদ্াে করা হপব। 
  給食費             ---円       PTA会費        ---円 

  দুেুপরর োবাপরর মূলয    ---  াআপেি     PTA ভ            ---  াআপেি 

  教材費            ---円        遠足費              ---円 

  োঠ্যেুস্তপকর মূলয        ---  াআপেি        ভ ল্ড ভিে/বিপিাজি ভ  ---  াআপেি 

  修学旅行費          ---円        その他          ---円 

  িাভড টুযর(ভিক্ষা স র) ভ  ---াআপেি            ান্যান্য ভ        ---  াআপেি 

合計        ---円 

সবযথমাট ভ স ---  াআপেি 

・現金で集金させていただきます。（お子さんに持たせてください） 

・মূলয িগপদ্ াঅদ্াে করা হপব।（ানুগ্রহেবূযক াঅেিার সন্তাপির মার্যপম োভঠ্পে ভদ্ি।） 

銀行口座からの引き落としとなります。次の銀行で手続きをしてください。 

াঅেিার বযাাংক একাউন্ট থেপক টাকা থকপট থিওো হপব। এর জন্য ানুগ্রহেবূযক ভিম্নভলভেত বযাাংপক প্রপোজিীে প্রস্তুভত সম্পাদ্ি 

করুি। 

          銀行名  ：                  引き落とし日        ：--月--日 

          বযাাংপকর িাম：                 টাকা থকপট থিওোর ভদ্ি  ：--  মাস --  তাভরে 



・銀行口座からの引き落としができませんでした。 

াঅেিার বযাাংক একাউন্ট থেপক ভির্যাভরত টাকা থকপট থিওো সম্ভব হেভি। 

--月分             ---円 

-- মাপসর টাকা       ---াআপেি 

--月--日までに、口座に入金してください。 

 ানুগ্রহেবূযক --মাস এর --তাভরে এর মপর্য াঅেিার বযাাংক একাউপন্ট ভির্যাভরত টাকা জমা করুি। 
 --月--日までに、現金で学校へお支払してください。 

 ানুগ্রহেবূযক --মাস এর --তাভরে এর মপর্য ভির্যাভরত টাকা (িগপদ্) ভবদ্যালপে েভরপিার্ করুি। 
 

６  学校スケジュ-ルの変更等   ভবদ্যালপের সমেসূচীপত েভরবতযি সাংক্রান্ত 

・--月--日は、スケジュ-ルが次のように変わります。 

・--মাস এর --তাভরে থেপক সমেসূচীপত ভিম্নভলভেত েভরবতযি হপব।  

登校時刻   ：--時--分 

থ াগদ্াপির সমে：--টা --ভমভিট 

下校時刻    ：--時--分 

ছুভট হবার সমে：--টা --ভমভিট 

・--月--日は、学校は休みです。 

・--মাস এর --তাভরে ভবদ্যালে ছুভট োকপব। 

・--月--日は、学校は休みではありません。 

・--মাস এর --তাভরে ভবদ্যালে ছুভট োকপব িা। 

・次の期間、学校は休みです。--月--日から--月--日まで 

・--মাস এর -- তাভরে থেপক -- মাস এর -- তাভরে ে যন্ত ভবদ্যালে ছুভট োকপব। 

・次に登校する日           ：--月--日             登校時刻     ：--時--分 

・েুিরাে ভবদ্যালপে আসার ভদ্ি：   --মাস এর --তাভরে         থ াগদ্াপির সমে：--টা --ভমভিট 

 

７   学校行事 ভবদ্যালপের ানুষ্ঠািাভদ্ 

〇次の行事を行います。 

〇ভিম্নভলভেত ানুষ্ঠািাভদ্ ানুভষ্ঠত হপব। 
 必ず出席してください。 

    ানুগ্রহেবূযক াবশ্যাআ থ াগদ্াি করুি। 

   出席してください。 

    ানুগ্রহেবূযক থ াগদ্াি করুি। 

・入学式              卒業式            運動会 

ভবদ্যালপে থ াগদ্াি ানুষ্ঠাি        উত্তীেয সিদ্ প্রদ্াি ানুষ্ঠাি           বাভষযক ক্রীড়া প্রভতপ াভগতা  

授業参観            懇談会                   学芸会 

ভবদ্যালে েভরদ্িযি             সামাভজক সমাপবি              সাাংস্কৃভতক ানুষ্ঠাি 

個人面談          その他 

াভিিাবক ভদ্বস               ান্যান্য 

・日時：--月--日             --時--分～--時--分 

・সমে：--মাস এর --তাভরে         --টা --ভমভিট থেপক --টা --ভমভিট 



・場所  ： 教室         体育館          校庭 

িাি    ： ক্লাসরুম          িরীরচচযা থকন্দ্র           ভবদ্যালে প্রাঙ্গি(মাঠ্) 

〇次の行事を行いますので、お知らせします。 

ভিম্নভলভেত ানুষ্ঠাি ানুভষ্ঠত হপব। 
   遠足             修学旅行         その他 

 ভ ল্ড ভিে/বিপিাজি          িাভড টুযর(ভিক্ষা স র)              ান্যান্য 

・集合時刻     ：--時--分           集合場所      ：--時--分 

・সমাপবত হবার সমে：--টা --ভমভিট             সমাপবত হবার িাি  ：--টা --ভমভিট 

・解散時刻      ：--時--分       解散場所       ：--時--分 

・সমাভপ্তর সমে      ：--টা --ভমভিট           সমাভপ্তর িাি       ：--টা --ভমভিট 

・行き先：  

・গন্তবয： 

・服  装：      自由         制服                 体操服 

・থোিাক   ：   াআচ্ছামত         স্কুলপেস               িরীরচচযার জন্য থোিাক 

・持ち物 ：      弁当           おやつ（--円まで）           水筒 

থ সব ভজভিস ： োবার         স্ন্যাকস（--াআপেি ে যন্ত）    োভির থবাতল 

াঅিপত হপব       雨具              ナップザック           敷物 

    বৃভি প্রভতপরার্ক        ন্যােস্যাক        োতবার চাদ্র/মাদুর 

     ごみ入れ袋          しおり                  おてふき 

     থিাাংরা থ লার বযাগ     গাাআডলাাআি বুক             হাতরুমাল 

     おこづかい（--円まで） 

    হাতেরচ     （--াআপেি ে যন্ত） 

〇雨の場合       ：    実施      延期        中止 

〇 ভদ্ বৃভি েপড়      ：    ানুভষ্ঠত হপব           ভবলভম্বত হপব     ানুভষ্ঠত হপব িা  

雨がふりそうな場合    ：通常の学習用具と行事の用意をしてくる。 

 ভদ্ বৃভি েড়ার সম্ভাবিা োপক： ানুষ্ঠাথি প্রস্তুভতর সপঙ্গ ক্লাস করবার প্রস্তুভতও ভিপে াঅসপত হপব। 

学校からの連絡網で連絡する。 

ভবদ্যালে থেপক াঅেিার সাপে থ াগাপ াগ করা হপব। 

〇保護者氏名、印（サイン）： 

〇াভিিাবপকর িাম এবাং স্বাক্ষর： 

行事に参加させます。     行事に参加させません。 

   ানুষ্ঠাপি থ াগদ্াি করব।        ানুষ্ঠাপি থ াগদ্াি করপত োরব িা। 
〇次のとおり、家庭訪問をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

〇াঅভম ভিম্নভলভেত তাভরপে াঅেিার সপঙ্গ সাক্ষাত করপত াঅেিার গৃপহ থ পত াআচ্ছুক।  

日時：--月--日、                --時--分頃 

তাভরে：--মাস এর --তাভরে,      প্রাে --টা --ভমভিট এ 

ご都合の悪い場合は、お知らせください。 

উক্ত তাভরপে াঅেভি  ভদ্ বযস্ত োপকি ােবা াঅেিার  ভদ্ থকাপিা াসুভবর্া হে ানুগ্রহেবূযক জািাি। 

 

 



８  保健   স্বািয 

〇健康診断を行います。 

  〇স্বািয েরীক্ষা করা হপব। 

前の日はお風呂に入って体をきれいにし、つめを切っておいてください。 

     স্বািয েরীক্ষার াঅপগর ভদ্ি িালমত থগাসল কপর িরীর েভরস্কার করপত হপব এবাং িে কাাঁটপত হপব।      

下着には名前を書いてください。 

    াঅন্ডারওেযাপর াঅেিার সন্তাপির িাম ভলপে রােুি।   

・身体測定           ：  身長      体重      胸囲       座高 

・িরীপরর মাে     ： উচ্চতা     ওজি        বুপকর মাে  বসা াবিাে উচ্চতা 

・次の検査を行います。 

・ভিম্নভলভেত েরীক্ষাগুপলা করা হপব। 

ぎょう虫検査〔検査用紙を渡します。朝起きてすぐ行ってください。必ず２日間行ってくださ

い。--月--日までに提出してください。〕 

（参考）ぎょう虫は、人の盲腸部に寄生して、就寝中に肛門周辺に卵を生みます。卵は感染しま

す。ぎょう虫がいると、腹痛や下痢を起こしたり、かゆみが生じます。熟睡できないために学

習に悪影響が出ることもあります。 

   সুতাকৃভম েরীক্ষা〔েরীক্ষা  রম প্রদ্াি করা হথব। সকাপল ঘুম থেপক উপঠ্াআ েরীক্ষা সম্পন্ন করুি। --মাস এর --তাভরপের 

মপর্য েরীক্ষার  লা ল েরীক্ষা  রম এ ভলপে জমা ভদ্ি।〕 

（ভবপিষ দ্রিবয） সুতাকৃভম এপেিভডক্স (বৃহাদ্ন্ত্র)এ বাস কপর এবাং রাপত ঘুমাপিার সমে োেুর কাছাকাভছ ভডম োপড়। এাআ 

ভডম থছাাঁোপচ । থেপট সুতাকৃভম বাস করপল থেটবযো বা োতলা পায়খািা,  চুলকাভি াআতযাভদ্ হপত োপর। ঘুপম ব্যাঘাত ঘটার 

 পল েড়াশুিার ক্ষভত হপত োপর।  

・尿検査                    レントゲン間接撮影 

・মূত্র েরীক্ষা                       এক্সপর 

・健康診断／検査の結果、次の点について診察又は治療を受ける必要がありましたので、できる

だけ早く病院へ行って診察又は治療を受けてください。 

・স্বািয েরীক্ষার  লা ল ：   নিম্ননিনখত নব্ষচয় ডাক্তাপরর েরামিয গ্রহে ােবা উে ুক্ত নেনিৎসা গ্রহপের প্রপোজি। 

ানুগ্রহেবূযক  ত তাড়াতাভড় সম্ভব হাসোতাপল ভিপে ভগথে ডাক্তার থদ্োি এবাং ভচভকৎসা করাি। 
・内科                    ：  心臓       腎臓       その他 

・ান্তাঃ প্রতযঙ্গ ভবপিষজ্ঞ     ： হৃৎভেন্ড      ভকডভি        ান্যান্য 

・眼科          ：  視力       結膜炎     その他 

・চক্ষ ুভবপিষজ্ঞ       ： দ্ৃভিিভক্ত      থচােওঠ্া     ান্যান্য 

・耳鼻咽喉科          ：     聴力       鼻炎       その他 

・িাক- কাি- গলা ভবপিষজ্ঞ  ：    েবেিভক্ত   িাভসকাপ্রদ্াহ  ান্যান্য 

・皮膚科                ：  皮膚炎                                その他 

・চমযপরাগ ভবপিষজ্ঞ              ：  চামড়াে গুভট ওঠ্া (রক্তপফাট)        ান্যান্য 

・歯科                 ：       虫歯                 不正咬合       その他 

・দ্ন্তপরাগ ভবপিষজ্ঞ             ：  থোকাে োওো দ্াাঁত      াসাভরবদ্ধ দ্াাঁত     ান্যান্য 

・その他：      ぎょう虫     しらみ       その他 

・ান্যান্য：           সুতাকৃভম      উকুি        ান্যান্য 

 



〇保健調査票 

〇স্বািযেরীক্ষা  রম 

名前： 

     িাম： 

     生年月日   ：西暦--年--月--日 

     জন্ম তাভরে       ：সি--  াআাং  মাস--    ভদ্ি-- 

 住所（電話番号）     ： 

ভঠ্কািা（থ াি িাম্বার）： 

緊急連絡先（電話番号）         ： 

     জরুরী থ াগাপ াপগর ভঠ্কািা（থ াি িাম্বার）： 

日本語の通訳を頼める方（電話番号）                      ： 

াঅেিাপক জাোভি িাষা ানুবাদ্ কপর থদ্বার মত থকউ োকপল তার িাম (এবাং থ াি িাম্বার)  

・ツベルクリン反応 

  ・ ক্ষাপরাগ েরীক্ষা  

最近の結果：＋、-、±〔実施年月日：西暦--年--月--日〕 

াআদ্াভিাং েরীক্ষা কপর োকপল তার  লা ল：＋,-,±（েরীক্ষার তাভরে：সি--  াআাং  মাস--  ভদ্ি--） 

検査を受けていない 

 ক্ষাপরাগ েরীক্ষা করাপিা হেভি।  

・BCG 

・BCG 

接種した〔実施年月日：西暦--年--月--日〕                     接種していない 

ভটকা থদ্ওো হপেপছ（ভটকাদ্াপির তাভরে：সি--াআাং মাস-- ভদ্ি--）           ভটকা থদ্ওো হেভি 

・受けた予防接種 

・ এ ে যন্ত থ  সকল ভটকা বা িযাকভসি থদ্ওো সম্পন্ন হপেপছ 

・いままでにかかった病気 

・এ ে যন্ত থ  সকল থরাপগ াঅক্রান্ত হপেপছ 

     はしか                 ポリオ                  百日ぜき           ジフテリア 

     হাম                  থোভলও                   হুভোং কাভি               ভডেপেভরো 

     破傷風                 風疹                    おたふく           かぜ水ぼうそう 

     ভটপটিাস                জামযাি হাম(রুভবলা)                মাম্পস                   জলবসন্ত 

     ぜんそく               その他 

     এজমা                   ান্যান্য 

・予防接種の副作用 

・ভটকা বা িযাকভসি থদ্ওোর  পল থকাপিা োর্শ্যপ্রভতভক্রো হপেথছ নি？ 

あり〔年月日：西暦--年--月--日      予防接種の種類：          〕 

হ্াাঁ 〔তাভরে：সি--  াআাং  মাস--  ভদ্ি--             ভটকা বা িযাকভসপির িাম：       〕 

症状   ：  発熱           痙攣            その他  

লক্ষে     ：   জ্বর            াবিতা              ান্যান্য    



なし 

িা 

・病気   

・থরাগবযাভর্ 

今病気にかかっている（病名：     ）       

     এেি থকাপিা াসুপে াঅক্রান্ত হপে োকপল（থরাপগর িাম：                ） 

     前に大きな病気をしたことがある。 

     াতীপত বড় থকাপিা াসুপে াঅক্রান্ত হপেপছ। 

     大きな病気をしたことはない。    

     াতীপত বড় থকাপিা াসুপে াঅক্রান্ত হেভি।    

 〇予防接種のお知らせ 

〇ভটকাদ্াি কমযসূচীর থিাভটি 

・予防接種を行います。 

・ভটকাদ্াি কমযসূচী োভলত হপব। 

接種後は激しい運動を控え、お風呂に入らないでください。 

  ভটকা থদ্বার েপর াভতভরক্ত থদ্ৌড়ঝাে িা করা এবাং থগাসল িা করার জন্য ানুপরার্ করা  াপচ্ছ। 

ツベルクリン反応        BCG（ツベルクリン反応が陰性のとき） 

 ক্ষাপরাগ েরীক্ষা            BCG（ ক্ষাপরাগ েরীক্ষার  লা পল  েি “ ক্ষা থিাআ” হপব） 

日本脳炎                   ジフテリア              インフルエンザ 

জাোভিজ মভস্তষ্কপ্রদ্াহ                ভডেপেভরো                     াআিফ্লুথেঞ্জা 

・保護者氏名，印（サイン）： 

・াভিিাবপকর িাম এবাং স্বাক্ষর： 

健康状態に異状がないので、予防接種を受けさせます。 

াঅমার সন্তাপির থকাথিা িারীভরক াসুভবর্া িা োকাে ভটকা/িযাকভসি গ্রহপে ভবরত রােব। 

今回は予防接種を受けさせません。 

এাআবাপরর জন্য সন্তািপক ভটকা/িযাকভসি গ্রহপে ভবরত রােব। 

・１か月以内に予防接種をうけたことがありますか。 

・ভবগত ১মাপসর মপর্য াঅেিার সন্তািপক থকাপিা ভটকা /িযাকভসি ভদ্পেপছি কী?  

ある〔予防接種名：    〕       ない 

 হ্াাঁ〔ভটকা/িযাকভসি এর িাম：  〕                   িা 

   今朝の体温は何度でしたか。                      --度 

   াঅজ সকাপলর িরীপরর তােমাত্রা কত ভডগ্রী ভছল?     --℃ 

〇一定の伝染病にかかったときは、出席停止となります。 

  至急、病院で治療を受けてください。 

医師が登校を認めるまで、学校を休ませてください。 

〇থকাপিা থছাাঁোপচ থরা থগ াঅক্রান্ত হপল ভবদ্যালপে াঅসা াবশ্যাআ বন্ধ রােপত হপব /বন্ধ করা হপব।  োসম্ভব দ্রুততার সাংপগ 

হাসোতাপল ভগপে ভচভকৎসা করাি। ডাক্তাপরর কাছ থেপক ভবদ্যালপে  াবার ানুমভত িা োওো ে যন্ত সন্তাপির ভবদ্যালপে  াওো 

বন্ধ রােুি। 

 

 



９  その他     ান্যান্য 

〇この通知を読んで返事を持たせてください。 

〇ানুগ্রহেবূযক এাআ ভচভঠ্ভট েড়ুি এবাং াঅেিার সন্তাপির ভিকট ভচভঠ্র উত্তর োভঠ্পে ভদ্ি।  

 

・このプリントは重要ですので、日本語の分かる方と一緒に内容を確かめてください。 

・এাআ ভপ্রন্টভট াতযন্ত গুরুত্বেূেয। জাোভি িাষা োপর এমি কারও সাহা য ভিপে ভপ্রন্টভটর  ভবষেবস্তু সম্পপকয 

 সমযকিাপব থজপি/বুপঝ ভিি। 

  〇お話ししたいことがあります。学校へおいでください。 

  〇াঅেিার সাংপগ সাক্ষাপত াঅপলাচিা করপত চাাআ। াঅেিাপক ভবদ্যালপে াঅসবার জন্য ভবিীত ানুপরার্ করা  াপচ্ছ।  

    できれば、日本語のわかる方とご一緒においでください 

     ভদ্ সম্ভব হে, ানুগ্রহেবূযক জাোভি িাষা োপর এমি কাউপক সপঙ্গ ভিপে াঅসুি। 

     できるだけ早く         --月--日に 

        ত িীঘ্র সম্ভব                 --মাস এর --তাভরে এ 

〇お子さんの学校での様子で気付いたことをお知らせします。 

  〇ভবদ্যালপে াঅেিার সন্তাপির াবিা সম্পপকয াঅেিাপক জািাপত চাাআ। 

      元気がありません。 

      াবসন্নতাে িুগপছ। 

      熱がありました。 --度 C 

      জ্বর এপসভছল। তােমাত্রা -- ℃  

      けがをしました。 

      াঅঘাত থেপেপছ। 

     給食をたべませんでした。 

দুেুপরর োবার োেভি। 

 

 


