
অভিিাবকদের জন্য ভন্দেেভিকা 

িূভিকা স্বাগত ও খেলা 

সাক্ষ্য গান্ ও আরাধন্া 

আদলাচন্া স্বীকৃভত 

পভরবারগত িাদব, সপ্তাদে একভেন্ 
একসদে খেো কদর, এই গুরুত্বপূর্ে 
আভিক গঠন্িূলক কার্েকলাপগুভল 
ভন্দে এক ঘণ্টা সিে আদলাচন্া 
করুন্। একভি খপাষ্টার ততভর কদর 
এিন্ একভি স্থাদন্ লাভগদে রােুন্, 
খর্োদন্ সেদজই খেো র্াদব এবং 
আিাদের িদন্ কভরদে খেদব, এবং 
আিন্ত্রর্ও পাঠান্। িা-বাবা ভেদসদব 
সিে ভন্দে প্রার্েন্া করুন্ এবং এই 
িুেূতেভিদক স্মরর্ীে কদর রাোর জন্য 
পভরকল্পন্া করুন্।  

 অিযর্েন্া ও খেলার সিে (১০ ভিভন্ি) 
 গান্ ও আরাধন্া (৫ ভিভন্ি) 
 সাক্ষ্যোদন্র সিে (৫ ভিভন্ি) 
 ভন্রু্ক্ত ভিশুদের দ্বারা কাভেন্ী বলার 

সিে (র্ভে প্রদোজন্ েে, ভিভজিাল 
েৃিযিান্ উপকরর্ উপলব্ধ আদে, ১৫ 
ভিভন্ি) 

 আদলাচন্ার সিে (১০ ভিভন্ি) 
 সাফলয স্বীকৃভত, র্ভে খকাদন্া র্াদক (৫ 

ভিভন্ি) 
 প্রার্েন্া কদর খিষ করা (৫ ভিভন্ি) 

প্রস্তাভবত অনু্ষ্ঠান্ 

সবাইদক স্বাগত জান্ান্ ও তাদের 
বলুন্ খর্ পভরবাদরর জন্য এই ক্লাদবর 
সিেভি শুরু করদত খপদর আপভন্ েুব 
েুভি। আপভন্ র্ভে খেলার সিে 
রােদত চান্, তােদল খেলার ভন্েি ও 
ভন্দেেিন্া ভেন্ এবং পভরবাদরর ক্লাদবর 
সিেভিদক বজাে রাোর জন্য সিদের 
উপর খেোল রােুন্।  

একজন্ প্রাপ্তবেস্ক েদে 
কেন্ও কেন্ও আপন্াদক 
প্রর্দি বলার প্রদোজন্ েদে 
উঠদব, এবং র্ারা বলদত 
চাে, তাদের জন্য সুদর্াগ 
খেদে খেদবন্।  

একসদে প্রিংসা করার জন্য 
আপন্ার পেদের একভি গান্ খবদে 
ভন্ন্ ও কভিউিার খর্দক গাদন্র 
কর্াগুভল খেদে খেদে গান্ করদত 
পাদরন্।  

সপ্তাদের পাদঠর িদধয আপভন্ 
অদন্ক প্রশ্ন েুুঁদজ পাদবন্। 
পভরবারগত িাদব ভিক্ষ্ার 
সিেগুভলদক আরও 
সিৃদ্ধিালী কদর খতালার জন্য 
কদর্াপকর্ন্ করুন্। আপন্ার 
পভরবাদরর প্রদোজন্ ভেদসদব 
আপভন্ অন্যান্য প্রশ্নও রু্ক্ত 
করদত পাদরন্।  

এভি র্ভে প্রর্ি পভরবারগত 
সিা েে, তােদল ভবদিষ ভবদিষ 
সাফদলযর জন্য পুরষ্কারগুভল 
খঘাষর্া কদর ভেন্, খর্িন্ঃ 
খপ্ররর্ করার কাভেন্ী বলা, 
একভি খেলার সিদের প্রস্তুভত 
খন্ওো ও একসদে খেলা করা, 
অন্যান্য খকাদন্া অংিগ্রের্। 
(আপভন্ প্রদতযক ২ অর্বা ৩ 
িাস পর পর পুরষ্কাদরর সুভবধা 
রােদত পাদরন্।  

আপন্ার ভিশুরা িালাভে ভকিস ক্লাব খর্দক খর্ 
কাভেন্ীগুভল ভিদেদে, এেন্ আপভন্ তাদের খর্দক 
খসই কাভেন্ীগুভল শুন্দবন্। একভি ভবদিষ িুেূতে 
খর্োদন্ আপভন্ বুঝদত পারদবন্ খর্ িা-বাবা 

ভেদসদব আপন্ার োভেত্ব সন্তান্দের োওোদন্া, 
খপািাক পভরধান্ করাদন্া এবং সু্কদল ভন্দে 

র্াওোর খচদেও অদন্ক খবিী। ঈশ্বর তাদেরদক 
আিাদের তত্ত্বাবধাদন্ ভেদেদেন্ র্াদত আিরা 
তাদের ঈশ্বদরর সম্বদে ও তাুঁর অসীি খপ্রি 

সিদকে ভিক্ষ্া ভেদত পাভর। এই সিেভি একভি 
োরুর্ সুদর্াগ র্েন্ আপন্াদের সন্তাদন্রা 

ঈশ্বদরর বাকযদক পভরবাদরর খলাদকদের কাদে 
বলদব, এবং তাদের প্রজদের খন্তা েওোর জন্য 

আভিক িাদব ততভর েদব।  

কাভেন্ী বলার সিেঃ 

এই সিদে পভবত্র আিার পভরচালন্ার প্রভত লক্ষ্য 
রােুন্ এবং পরবতেী খেো করার সিদের জন্য 

খঘাষর্া করুন্। প্রার্েন্া কদর খিষ করুন্।  

প্রার্েন্া কদর খিষ করা 


