
এই স্প্রিং টাইমে আনমের ক্রীড়াকমেে য াগ দিন 

 
 

  
এবং  স্বাস্থ্যকর 

হদিমে উপম াগ করুন 

স্প্রিং হস্প্িডের সময় বাচ্চাডেরডে আনন্দোয়ে খেিাধূিায় অিংশ স্প্নডে স্প্েডয় ও স্বাস্থ্যের 
োবার উপড াগ েরার সুড াগ স্প্েডয় োডেরে হাসেসু্প্শর মডধয রােুন 

 

 
 
 
 
 
 
 

2021 সাডির খরাগ্রাম সফি হওয়ার পর 2022 সাডির সু্কি হস্প্িডের সময়ও খহিস্প্ি 
হস্প্িডেইজ েযাল্ডারডেইি খরাগ্রাম আসডে হাজার হাজার খেডিডমডয়ডের জনয জায়গা 
বুে েরার সুড াগ স্প্নডয়। সমগ্র েযািোরডেি জডু়ে স্প্বস্প্ ন্ন ধরডনর স্প্ি়োেমম চিডব। 
রডেযডের জনয স্প্েেু না স্প্েেু িােডবই, খ মন: টিম খপার্ম স, নাচ, খ াগবযায়াম, স্প্ির্ 
সাস্প্ফম িং এবিং েযাডনাইিং খিডে শুরু  েডর োরুস্প্শল্প, সঙ্গীে, বুশিাফর্, খেয়াি 
আডরাহণ এবিং রােৃস্প্েে খসৌন্দ ম পস্প্রেশমন। আপনার সন্তানরা িােডব আনন্দ ফুস্প্েম ডে। 
এো়োও রডেযডেই  স্বাস্থ্যের এবিং পুস্প্িের োবার উপড াগ েরডব। 
স্প্রডসপশন ক্লাস খিডে শুরু েডর ইয়ার 11 প মন্ত খ সব বাচ্চা খবস্প্নস্প্ফর্ সম্পেম  ুক্ত ফ্রী সু্কি 
স্প্মি পাওয়ার খ াগয োরা স্প্বনামূডিয খ াগ স্প্েডে পারডব। স্প্বনামূডিয সু্কডির োবাডরর জনয 
খ াগয নয় এমন স্প্ফ-রোনোরী খেডিডমডয়ডের জনযও িী়োেডমমর বযবস্থ্া িােডে 
পাডর। 
 

2022 সাডির মাডচম র খশষ/এস্প্রডির শুরু খিডে জায়গা বুক করা যাবব। 
সমসাময়য়ক তথ্য জানার জনয এবং বুয়কং করার জনয কখন জায়গা খায়ি হয় 
তা জানার জনয @HealthyHolidaysCalderdale খফসবুে পেইজ িাইক ও 
ফবিা েরুন। 



‘এই খরাগ্রাম আমার বাচ্চাডে এমন স্প্েেু অনু ব েরডে সক্ষম েডরস্প্েি  া পয়সা স্প্েডয় বযবস্থ্া 
েরার সাধয আমার স্প্েি না। এো়োও খরাগ্রামটি সামাস্প্জে উডেগ োটিডয় উঠডে এবিং স্প্নডজর 
সম্পডেম  অস্প্ে-সডচেনো েমাডে আমার সন্তানডে সহায়ো েডরস্প্েি। রস্প্শক্ষেরা েুবই সহায়োোরী 
স্প্েডিন'। 

খহিস্প্ি হস্প্িডে খরাগ্রাডম খ াগোনোরী খেডির/ডমডয়র স্প্পোমাো/ডেয়ারার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"আস্প্ম আডগ েেনও ড্রাগন ফডির েিা শুস্প্নস্প্ন, আমরা আমাডের োেয স্প্শক্ষা খসশডনর সময় অডনে আেষমনীয় 
োবার সম্পডেম  স্প্শডেস্প্ে এবিং স্বাে স্প্নডয়স্প্ে।” 
খেডি/ডমডয়, বয়স 11, খহিস্প্ি হস্প্িডে খরাগ্রাডম অিংশগ্রহণোরী' 

 
‘বাবা-মা এবিং খেয়ারারগণ আমাডেরডে বডিডেন, বাচ্চারা ঘর খিডে েডয়ে ঘন্টার জনয 
খবর হওয়ার ও আনন্দ েরার সুড াগ পায়, এর পাশাপাস্প্শ বাচ্চারা নেুন োবাডরর স্বাে 
খনওয়ার ও স্প্বস্প্ ন্ন ধরডনর োবার পরে েডর খেোর সুড াগ পায়।’ 

 
@HealthyHolidaysCalderdale ফেইসবুক ফেইজ েল ো কলে সমসামস্প্য়ে েবরােবর খজডন 
খনওয়ার স্প্বষয়টি য়নয়িত করা সহ, সু্কি হয়িবের সময় জায়খা খায়ি োওয়ার সাবথ্ই তা বুক 
েডর খনওয়ার স্প্বষয়টি স্প্নস্প্িে েডর খনডবন। 2022 সাডির মাডচম র খশষ/এস্প্রডির শুরু খিডে  
হাজার হাজার জায়গা বুে েরা এর জনয িােডব। 

 

খফইসবুে: @HealthyHolidaysCalderdale 

ওডয়বসাইর্: www.calderdale.gov.uk/healthyholidays 

ইডমইি: healthyholidays@caldedale.gov.uk 

খফান: 01422 288001 

 ইন্টারডনর্ খনই? েল্ডারডেইডির এেটি স্থ্ানীয় িাইডেরীডে  ান। োরা আপনার সন্তাডনর নাম 
খরস্প্জস্টার েরডে আপনাডে সাহা য েরডবন। 
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