
 

  

পরিবর্তন : ইরর্বাচকভাবব সু্কল শুরু কিাি 

একটি উপায় 

পরিবািবর্গ েি জন্য তথ্যপত্র 

আপরন এবং আপনাি রিশু যখন এই বছবি 

প্রববি কবিন, র্খন সু্কবল ভরর্ত হওয়া বা সু্কল  

শুরু কিা এখবনা দেরি আবছ ববল মবন হয়। 

সু্কল শুরু কিা কটিন ও উবেজনাময় উভয়ই 

হবর্ পাবি এবং কীভাবব আপনাি রিশুি 

শৈৈবকালীন্ প্রািরিক কায তক্রম আপনাবক ও 

আপনাি রিশুবক বছবিি অগ্রগরর্ি সবে 

সবে সু্কবল ভরর্ত হওয়াি মবর্া পরিবর্তবন  

সহায়র্া কিবব দসরবষবয় এই র্থ্যপত্র 

আপনাবক রকছু র্থ্য োন কিবব। 

আপন্াি রৈশু এি মর্যযই জীবর্ন্ি অর্ন্ক ছ াট ও 

বড় পরিবতের্ন্ি অরিজ্ঞতা লাি কর্ির্ । আপন্াি 

রৈশু কী িার্ব নূ্তন্/অল্প পরিরিত পরির্বর্ৈ সাড়া 

ছেয় (ছেমন্, আপন্ািা েখন্ অবকাৈ োপর্ন্ োন্, 

িাইল্ড ছকয়াি বা রকণ্ডািগার্টেন্ শুরু কর্ি, ছের্ের্ট 

ছোগ ছেয়, এমন্রক পিবতী পে োর্য়  ছকার্ন্া  

কাজকম ে বা রুটটর্ন্ি পরিবতেন্ হর্ল), আপন্াি 

রৈশু নূ্তন্ পরিরিরতর্ত কীিার্ব সাড়া ছেয় এবং 

কীিার্ব তার্েির্ক সর্ব োত্তম সহায়তা ছেওয়া োয় 

তাি একটট রিত্র ছোগায়। 

 

ইরর্বাচকভাবব সু্কল শুরু কিা গুরুত্বপরূ্ ত দকন? 

ইরতবািকিার্ব সু্কল শুরুি ফলস্বরূপ আপন্াি 

রৈশুি পরিবতের্ন্ি সমর্য় এবং তাি পর্িও আর্িা 

িাল রৈক্ষা ও সমৃদ্ধি লাি হয়। এটা আপন্াি রৈশুি 

রৈক্ষাি ও উন্নরতি যািাবারহকতা বজায় িাখর্ত 

সহায়তা কির্ত ও রন্িাপে, আত্মরবশ্বাসী এবং নূ্তন্ 

ছলাক ও িার্ন্ি সর্ে সহজ  ছবায কির্ত সাহােয 

কর্ি। 

 

আপনাি রিিবক সু্কবল ভরর্ত কিা  

অরযকাংৈ প্রাইমারি সু্কল তার্েি িরতে প্রদ্ধিয়া 

রৈশুর্েি সু্কল শুরু কিাি আর্গি ব র্ি ছম মার্স 

শুরু কর্ি। আপরন্ আপন্াি রৈশুর্ক সু্কর্ল িরতে 

কিাি পি সু্কর্লি কাে েিম ও দ্ধিয়াকম েমূলক 

পরিবতের্ন্ি মাযযর্ম সু্কলর্ক আপন্াি রৈশুি 

সম্পর্কে জান্াি জন্য সব যির্ন্ি  সুর্োর্গি বযবহাি 

সব োরযকিার্ব কাে েকি কির্ত পার্িন্। সব োরযক 

কাে েকি পরিবতেন্ শুরু হয় ব ি ছৈষ হওয়াি 

অর্ন্ক আর্গই এবং ছৈষ হয় সু্কর্লি প্রথ্ম 

রেন্গুরলিও অর্ন্ক পর্ি।  

সু্কবলি কায তক্রম ও ক্রক্রয়াকম তমূলক পরিবর্তন  

সু্কর্লি কাে েিম ও দ্ধিয়াকম েমূলক পরিবতের্ন্ অংৈ 

গ্রহণ  আপন্ার্ক ও আপন্াি রৈশুর্ক সু্কলটা ছকমন্ 

হর্ব তা আর্িা িালিার্ব বঝুর্ত এবং অন্যান্য 

রৈশুিা ও পরিবািবগ ে োিা এই সু্কর্ল আসর্ব তার্েি 

সর্ে বনু্ধত্ব কির্ত সাহােয কির্ব।  

 

______________________________

______________________পরিবর্তনসং

ক্রান্ত রিক্ষা এবং উন্নয়বনি রববির্  

আপন্াি রৈশুি শৈৈর্বি প্রািরিক রৈক্ষক একটট 

Transition Learning and Development 

Statement (পরিবর্তনসংক্রান্ত রববিণ) রলখর্বন্। 

এই পরিবতেন্সংিান্ত রববিণটট আপন্াি রৈশুি 

আগ্রর্হি রবষয়গুরল, েক্ষতা ও সামর্থ্ েযি রববিণ 

ছের্ব। এটা রৈক্ষা ছেওয়াি স্বতন্ত্র পথ্ ও ছকৌৈলও 

রন্য োিণ কির্ব ছেন্ আপন্াি রৈশুি সু্কল ও  

প্রািরিক রৈক্ষক আপন্াি রৈশুর্ক তাড়াতারড় 

বুঝর্ত পার্িন্ এবং ের্থ্াপেুক্ত রৈক্ষা ও রৈক্ষাোন্ 

কাে েির্মি পরিকল্পন্া কির্ত পার্িন্। 

আপরন্ েরে আপন্াি রৈশুর্ক আউটসাইে সু্কল 

আওয়ািস্ ছকয়ার্ি (OSHC) পাঠার্ন্াি পরিকল্পন্া 

কর্িন্, তাহর্ল পরিবতেন্সংিান্ত রববিণটটর্ক 

OSHC পরির্ষবাি সর্েও িাগ কিা হর্ত পার্ি। 

পরিবতেন্সংিান্ত রববিণটটর্ক OSHC 

রৈক্ষাোতার্েির্ক আপন্াি রৈশুি আগ্রর্হি 

রবষয়গুরলি জন্য পরিকল্পন্া কির্ত সাহােয কর্ি 

এবং প্রািরিক শৈৈব, সু্কল ও OSHC -এি মর্যয 

যািাবারহকতা িক্ষায় সহায়তা কর্ি।  

পরিবতেন্সংিান্ত রববিণটট সু্কর্ল িরতে হওয়াি মর্তা 

পরিবতের্ন্ি  সমর্য় আপন্াি রৈশুি রৈক্ষা সম্বর্ন্ধ 

বুঝর্ত, সমথ্ েন্ কির্ত, ছসই রবষর্য় ছোগার্োগ িক্ষা 

কির্ত এবং পিামৈ ে রের্ত আপন্ার্ক সাহােয কির্ত 



 

  

পার্ি। আপন্ার্ক আপন্াি রৈশুি পরিবতেন্সংিান্ত 

রববির্ণি একটট সম্পূণ ে করপ ছেওয়া হর্ব।  

আপন্াি রৈশুি পরিবতেন্সংিান্ত রববির্ণ আপন্াি 

রৈশুি ন্াম, জন্ম তারিখ ও ফর্টা সহ আপন্াি রৈশু 

সম্বর্ন্ধ রক ু বযদ্ধক্তগত তথ্য থ্ার্ক, এবং আপন্াি 

ন্াম ও ছোগার্োর্গি রবস্তারিত রববিণও থ্ার্ক। 

প্রাসরেক ছক্ষর্ত্র, এর্ত আপন্াি রৈশুর্ক তাি 

শৈৈবকার্ল সাহােয কির্ ন্ এমন্ অন্যান্য 

প্রািরিক ছপৈাোি বযদ্ধক্তর্েি ন্াম ও ছোগার্োর্গি 

রবস্তারিত রববিণও এর্ত থ্াকর্ব।  

পরিবতেন্সংিান্ত রববিণগুরল সাযািণত টাম ে ৪এ 

ছলখা হয়, রকন্তু আপন্াি রৈশুি েরে ছকান্ও 

রবকলতা বা উন্নয়ন্মূলক রবলম্ব থ্ার্ক, তাহর্ল 

আপন্াি রৈশুি প্রািরিক শৈৈর্বি রৈক্ষাোতা 

আপন্াি ও আপন্াি রৈশুি রন্ব োরিত সু্কর্লি সর্ে 

প্রর্য়াজন্ীয় অন্তিূেদ্ধক্ত সম্বর্ন্ধ সাহার্েযি রবষর্য় 

আর্লািন্াি সূত্রপাত রহসার্ব জনু্/জলুাইএি 

কা াকার  একটট অরগ্রম পরিবতেন্সংিান্ত রববিণ 

রলখর্ত পার্িন্।  

ছের্হতু আপরন্ আপন্াি রৈশু সম্বর্ন্ধ রবৈর্ে  

জার্ন্ন্, তাই রববিণটটর্ত আপন্াি অবোন্ খুবই  

মূলযবান্। আপন্ার্ক পরিবতেন্সংিান্ত রববির্ণি 

একটট অংৈ পূিণ কির্ত বলা হর্ব। 

পরিবতেন্সংিান্ত রববির্ণি এই অংৈটট পূিণ 

কির্ল তা সু্কলর্ক আপন্ার্ক ও আপন্াি রৈশুর্ক 

কীিার্ব সাহােয কিা ছের্ত পার্ি তা জান্র্ত সাহােয 

কির্ব োর্ত আপন্ািা উির্য়ই িমৎকাি িার্ব সু্কল 

শুরু কির্ত পার্িন্।  

এর্ত আপন্াি রৈশুি (ছকান্ বয়স্ক বদ্ধক্তি 

সহায়তায়, রেরন্ আপরন্ও হর্ত পার্িন্  বা 

শৈৈবকালীন্ প্রািরিক রৈক্ষকও হর্ত পার্িন্) পূিণ 

কিাি জন্যও একটট অংৈ আর্ । এই অংর্ৈ 

সাযািণত একটট অঙ্কন্ এবং আপন্াি রৈশুি সু্কল 

সম্বর্ন্ধ আগ্রহ ও তািা সু্কল শুরু কিাি রবষর্য় তাি 

রক রিন্তািাবন্া তাি রববিণ থ্ার্ক।  

______________________________  

আপনাি রিশুি সু্কবলি সবে কী ভাবব র্থ্য 

ভাগাভারগ কিা হয় 

২০১৭ সাল ছথ্র্ক,, পরিবতেন্সংিান্ত রববিণর্ক  

Insight Assessment Platform  (মূলযায়ন্ কিাি 

সিঞ্জাম/েন্ত্র সার্পক্ষ একটট অন্লাইন্ েযাটফম ে)–এি 

মাযযর্ম একটট অন্লাইন্ টুর্লি সাহার্েয সম্পন্ন 

কিা,, িাগ কিা এবং  সংিক্ষণ কিা হর্ব। Insight 

Assessment Platform-এি মাযযর্ম গ্রহণ কিা 

সমস্ত তথ্য অর্েরলয়ায় রন্িাপর্ে সংিরক্ষত হয়।  

Insight Assessment Platform’টটর্ক ইরতমর্যযই 

সমস্ত  রির্টারিয়ান্ সিকারি সু্কর্ল বযব হাি কিা 

হর্েএবং তা সু্কলগুরলর্ক আপন্াি রৈশুি রৈক্ষা ও 

উন্নরতি একটট িায়ী েরলল প্রস্তুত কিাি সুর্োগ 

ছেয়। ছকান্ও ছকান্ও কযাথ্রলক ও স্বতন্ত্র সু্কলও 

Insight Assessment Platform-এি মাযযর্ম 

আপন্াি রৈশুি পরিবতেন্সংিান্ত রববিণ ছপর্ত 

পার্ি অথ্বা তািা আপন্াি রৈশুি শৈৈবকালীন্ 

প্রািরিক পরির্ষবা ছথ্র্ক কাগুর্জ বা ইর্লক্ট্ররন্ক 

করপ পার্ব।  

রেপাটের্মন্ট অব এেুর্কৈন্ এযাণ্ড ছেরন্ং (েয 

রেপাটের্মন্ট) এি ছকান্ও ছকান্ও কাজর্ক বরহিাগত 

পরির্ষবা প্রোন্কািীর্েি টঠকায় ছেওয়া হয়। েখন্ 

এমন্  ঘর্ট, তখন্ টঠকাোন্ পিরতি অংৈ রহসার্ব 

রেপাটের্মন্টর্ক ছেটা সংিক্ষণ বযবিা গ্রহণ কির্ত 

হয়। রেপাটের্মর্ন্টি তথ্য, ছগাপন্ীয়তা ন্ীরত  

www.education.vic.gov.au/Pages/privacyp

olicy অনু্সার্ি অনু্বরতেতা রন্দ্ধিত কিাি জন্য 

রেপাটের্মন্ট একটট Insight Assessment 

Platform-এি ছগাপন্ীয়তাি প্রিাব মূলযায়ন্ 

পরিিালন্া কর্ির্ ৷ 

রেপাটের্মন্ট পরিবতেন্সংিান্ত রববিণ ছথ্র্ক পাওয়া  

তথ্য এবং ছকান্ও ছকান্ও সু্কর্লি িরতেি ছেটা 

পে ের্বক্ষণ ও গর্বষণাি জন্য বযবহাি কির্ত পার্ি। 

এই তথ্য সংখযাতারত্বক আকার্ি  উপিারপত হর্ব 

(ছেমন্, ন্ম্বি ও ন্কৈা) এবং তা একক ছকান্ 

রৈশুি ন্ার্মার্েখ কির্ব না।  

Insight Assessment Platform সম্বর্ন্ধ আর্িা 

তর্থ্যি জন্য রেপাটের্মন্ট অব এেুর্কৈন্ এযাণ্ড 

ছেরন্ং-এি সর্ে psts@edumail.vic.gov.au 

টঠকান্ায় ছোগার্োগ করুন্। 

আবিা র্বথ্যি জনয 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
mailto:psts@edumail.vic.gov.au


 

  

অনু্গ্রহ  কর্ি ছেখুন্ 

www.education.vic.gov.au/transitiontosch
ool 

এই েরললটট বহু িাষায় অনু্বাে কিা হর্য়র্  ো 

www.education.vic.gov.au/transitiontosch

ool. ছথ্র্ক পাওয়া োয়।  

 

http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

