
Friends of Columbia 

We need parents from all parts of our community to be involved in Friends of Columbia.

Please share with us 
• how can we make our activities as inclusive as possible?
• what support would you like to be in place so that you can be involved? 
• how can we support you to be more involved in organising events or fundraising for the school?

We are a vibrant diverse community. The money we raise makes a huge difference to every child 
in the school.  The events we organise help to develop those connections between families and 
the school and are really fun and memorable for the children (for example the ice-cream van that 
has become an annual tradition, driving into the playground at the end of the Summer Term!)  

The more people we have involved in the charity's work, the more we can do.  
Even small contributions of suggestions, ideas, time and skills can make a big difference! 

We are so excited to hear from you!

If you need any help to understand this, please speak to Reha at school. 

To get involved, please email friendsofcolumbiaprimary@gmail.com 
or message Tilly on 07880 792422.

The Friends of Columbia হল একটি নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের 
উদ্দেশ্য হল কর্মী ও অভিভাবকদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা, তহবিল সংগ্রহ, 
কার্যক্রম সংগঠিত করা এবং স্কুলকে সহায়তা করে এমন সরঞ্জাম সরবরাহ করে স্কুলে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া।

The Friends of Columbia are a registered charity and our purpose is to advance 
the education of pupils in the school by developing effective relationships 
between staff and parents, fundraising, organising activities and providing 
equipment which support the school.

ফ্রেন্ডস অফ কলাম্বিয়ার সাথে জড়িত থাকার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের সকল অংশের পিতামাতার প্রয়োজন।

আমাদের সাথে শেয়ার করুন
• কিভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রমকে যতটা সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করতে পারি?
• আপনি কোন সমর্থনে থাকতে চান যাতে আপনি জড়িত হতে পারেন?
• স্কুলের জন্য ইভেন্ট আয়োজন বা তহবিল সংগ্রহে আরও জড়িত হতে আমরা কীভাবে আপনাকে সমর্থন করতে পারি?

আমরা একটি প্রাণবন্ত বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়। আমরা যে অর্থ সংগ্রহ করি তা স্কুলের প্রতিটি শিশুর জন্য একটি বিশাল পার্থক্য 
করে। আমরা যে ইভেন্টগুলি সংগঠিত করি তা পরিবার এবং স্কুলের মধ্যে সেই সংযোগগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং শিশুদের জন্য 
সত্যিই মজাদার এবং স্মরণীয় (উদাহরণস্বরূপ আইসক্রিম ভ্যান যা একটি বার্ষিক ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে, গ্রীষ্মকালীন মেয়াদের শেষে 
খেলার মাঠে গাড়ি চালানো! )

দাতব্য কাজের সাথে আমরা যত বেশি লোক যুক্ত করেছি, আমরা তত বেশি করতে পারি। এমনকি পরামর্শ, ধারণা, সময় এবং দক্ষতার 
ছোট অবদান একটি বড় পার্থক্য করতে পারে!

আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে খুব উত্তেজিত!
এটি বোঝার জন্য আপনার যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে স্কুলে Reha এর সাথে কথা বলুন।

জড়িত হতে, অনুগ্রহ করে friendsofcolumbiaprimary@gmail.com ইমেল করুন বা Tilly 07880 792422-এ 
মেসেজ করুন।


