
 

  

পরিবর্ত ন: 
ইরর্বাচকভাবব সু্কল 
শুরু কিাি একটি উপায় 
পরিবািবর্গকে Transition Learning and 

Development Statement টি পূিণ েিকে 
সাহায্য েিাি পথরিকদগশ  

ইরর্বাচকভাবব সু্কল শুরু কিা গুরুত্বপরূ্ত 
ককন ? 
ইরেবাচেভাকব সু্কল শুরু েিাি ফলস্বরূপপ পপিাি 
রশশুি োি পকশপাকশি চচিা পরিকবকশি  পরিবেগ কিি  
সময়োকল এবং োি পকিও অরিেেি ভাল রশক্ষা ও 
সমরৃি লাভ হয়। োয্গেি ও ইরেবাচে পরিবেগ ি 
রিরিে েিা পপিাি রশশুি রশক্ষা ও উন্নরেি 
িািাবারহেোয়ও সহায়ো েকি। রশক্ষাি িািাবারহেোি 
উপি পকিা  চ াি চদওয়া স্বীেৃরে চদয় চয্ পপিাি 
রশশুি পকর্ি ও বেগ মাকিি অরভজ্ঞোি উপি র্কে 
েুলকল ো োকদিকে চলাে ি, স্থাি, ঘটিা, চিা োি 
ো েমগ ও উপলরিি সকে সংয্ুক্ত হকে, রিিাপদ ও 
পত্মরবশ্বাসী চবাি েিকে সাহায্য েকি। ইরেবাচেভাকব 
সু্কল শুরু েিাি সকে অল্প বয়সী রশশুকদি মকিয 
সিাসরি এেটি পািস্পরিে সম্পকেগ ি দঢৃ়ো  বরৃিি 
সম্পেগ  িকয়কে।   
TRANSITION LEARNING AND 

DEVELOPMENT STATEMENT কী?  
শশশবোলীি প্রািরিে পরিকেবা, সু্কল, পউটসাইড সু্কল 
পওয়ািস্ চেয়াি (OSHC) পরিকেবা এবং পরিবািবর্গ 
সবাই রশশুি ভাল রশক্ষা ও সমরৃি লাকভি চক্ষকে 
অংশীদাি হি। পরিকেবাগুরল, পরিবািবর্গ ও সু্ককলি মকিয 
েথয ভার্াভারর্ পকিা  সহ  েিাি  িয এেটি 
পৃথে  Transition Learning and Development Statement 
(পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণ) প্ররেটি রশশুি  িয সু্ককল 

য্াওয়াি শুরুকে শশশবোলীি প্রািরিে  পরিকেবা দ্বািা 
চলখা হয়। 

পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণটি পপিাি রশশুি রশক্ষাি, 
উন্নরে এবং সমরৃি  সম্বন্ধীে েথযকে শশশবোলীি 
প্রািরিে পরিকেবা ও সু্ককলি মকিয ভার্ েকি। 
পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণটি পপিাি রশশুি পগ্রকহি 
রবেয়গুরল, দক্ষো ও সামকথগযি রববিণ  চদয় এবং 
পপিাি রশশুকে োি রশক্ষাি য্াোপকথ সহায়ো েিকে 
রশক্ষা চদওয়াি স্বেন্ত্র পথ ও চেৌশল রিিগািণ েকি। 

পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণটি সু্ককল ভরেগ  হওয়াি মকো 
পরিবেগ কিি  সমকয় পপিাি রশশুি রশক্ষাি সম্বকন্ধ 
বঝুকে, সমথগি েিকে,, চসই রবেকয় চয্ার্াকয্ার্ িক্ষা 
েিকে এবং পিামশগ রদকে পপিাকে সাহায্য েিকে 
পাকি। পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণি েথয প্রািরিে 
রশক্ষেকে পপিাি রশশুকে োোোরে বঝুকে এবং 
য্কথাপয্ুক্ত রশক্ষা ও রশক্ষাদাি োয্গক্রকমি পরিেল্পিা 
েিকে সাহায্য েকি। পপরি য্রদ পপিাি রশশুকে 
OSHC-এ পাঠাকিাি পরিেল্পিা েকিি, োহকল 
পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণটি পপিাি রশশুি OSHC 
পরিকেবায় এিকর্  হওয়াি চক্ষকে OSHC 
রশক্ষাদাোকদিকেও সাহায্য েকি এবং চসটিংস-এি মকিয 
িািাবারহেো িক্ষা েিকে সহায়ো েকি।  

পপিাি রশশুি পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণ পপিাি 
রশশুি িাম,  ন্ম োরিখ ও ফকটা, পপিাি িাম ও 
চয্ার্াকয্াকর্ি রবস্তারিে রববিণ সহ রেেু বযরক্তর্ে েথয 
থকে। একে পপিাি রশশুকে োি শশশবোকল সাহায্য 
েিকেি এমি অিযািয প্রািরিে চপশাদাি বযরক্তকদি িাম 
ও চয্ার্াকয্াকর্ি রবস্তারিে রববিণও থােকে পাকি।  

পপিাি রশশুি পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিণরববিকণ অবদাি 
থাকে, সু্ককল ভরেগ  হওয়াি মকো ি পরিবেগ িমলূে 
রক্রয়ােলাকপি এমি এেটি ো  য্াকে পপিাি রশশু 
এবং পপরি সু্কল শুরুি পকর্ এবং সু্কল চলাোলীি 
সািা বেি িকি অংশ  রিকে পাকিি। 



 

  

পরিবর্ত নসংক্রান্ত রববিবর্ি  ককান অংশ 
আরি পিূর্ কিব ? 
চসেশি ১ এবং ১.১  পপিাি রশশুি শশশবোলীি 
প্রািরিে রশক্ষাদাো সম্পন্ন েিকবি। 

চসেশি ১ .২  পপিাি রশশুি শশশবোলীি প্রািরিে 
রশক্ষাদাো সম্পন্ন েিকে পাকিি য্রদ পপিাি রশশুি 
চোি উন্নয়িমলূে রবলম্ব বা রবেলো থাকে। পপিাি 
রশশুকে সাহায্য েিকেি এমি  অিযািয শশশবোলীি 
প্রািরিে চপশাদাি বযরক্তিাও এই অংকশ অবদাি িাখকে 
পাকিি। 

চসেশি ২: চোিও প্রাপ্তবয়স্ক বযরক্তি সকে য্াাঁকে 
পপিাি রশশু চচকি ও য্াাঁি সকে োিা সহ  চবাি 
েকি, োি সহায়োয় দয চাইল্ড  অংশটিকে পপিাি 
রশশু সম্পন্ন েিকব । চসই বযরক্ত  পপরি বা পপিাি 
রশশুি শশশবোলীি প্রািরিে রশক্ষাদাোও হকে পাকিি।  

চসেশি ৩::দয ফযারমরল  অংশটিকে পপরি পূিণ 
েিকবি। পপিাি রশশুি পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণ 
পপিাি দরৃিভরে চথকে অবদাি থাো গুরুত্বপূণগ। এই 
অংকশ পপিাি বঝুকে  সাহায্য েিাি  িয  এে গুচ্ছ  
প্রশ্ন িকয়কে। এই প্রশ্নমালাি রেেু বা সবগুরলি  বাব 
পপিাি রশশুি রশক্ষে এবং OSHC রশক্ষাদাোকে 
(চয্কক্ষকে প্রকয্া য) পপিাি রশশু ও পপিাি পরিবাকিি 
প্ররে য্থায্থভাকব বঝুকে সাহায্য েিকব এবং ো 
পপিাি রশশুি রশক্ষা ও উন্নরেকে সহায়ো েিকব। 

পরিবর্ত নসংক্রান্ত  রববিবর্ আরি আিাি 
অংশ পিূর্ কিাি পি 

কী হয়? 

পপিাি চসেশি ৩: দয ফযারমরল অংশ পিূণ েিাি 
পি অংশটি পপিাি রশশুি শশশবোলীি প্রািরিে 
রশক্ষাদাোকে রদি। পপরি পপিাি রশশুকে চসেশি ২: 
দয চাইল্ড অংশ পূিণ েিকে সাহায্য েকি থােকল ো 
চসেশি ৩-এি সকে চফিৎ রদি।  

পপিাি রশশুি শশশবোলীি প্রািরিে রশক্ষাদাো 
পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণি সব চসেশিগুরল সংগ্রহ েকি 
পপিাকে এেটি সম্পন্ন েরপ চদকবি। 

পপিাি রশশুি শশশবোলীি প্রািরিে রশক্ষাদাো 
পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণি এেটি সম্পন্ন েরপ পপিাি 
রশশুি সু্কল এবং OSHC পরিকেবাি সকেও (চয্কক্ষকে 
প্রকয্া য) ভার্াভারর্ েিকবি।  

পপরি য্রদ রিরিে িা থাকেি চয্ পপিাি রশশু চোি 
সু্ককল ভরেগ  হকব, োহকল পপিাি রশশুি শশশবোলীি 
প্রািরিে রশক্ষাদাো পরিবেগ িসংক্রান্ত রববিকণি এেটি 
রদ্বেীয় েরপ পপিাকে  চদকবি য্াকে পপরি পপিাি 
রশশুকে সু্ককল ভরেগ  েিাি সমকয় োি সু্ককল ো  রদকে 
পাকিি।  
য্রদ চসেশি ৩: দয ফযারমরল অংশটিকে পরিকেবায় 
চফিৎ িা চদি, োহকল পপিাি রশশুি শশশবোলীি 
প্রািরিে রশক্ষাদাো সম্পন্ন অংশগুরল পপিাি রশশুি 
সু্কল এবং OSHC পরিকেবাি সকে (চয্কক্ষকে প্রকয্া য) 
ভার্াভারর্ েিকবি এবং য্া ভার্াভারর্ েিা হকয়কে 
োি এেটি েরপ পপিাকে িাখাি  িয চদকবি। 

র্কবেণা এবং সু্কল চথকে পাওয়া রফডবযাে এটাই  
রিকদগশ েকি চয্ এই েথয ভার্ েিাি রবেয়টি  সু্ককল 
ভরেগ  হওয়াি মকো এেটি  সফল পরিবেগ কি সহায়ো 
েকি। অবশয, পপরি য্রদ পপিাি রশশু সম্বকন্ধ চোিও 
প্রাসরেে েথয পপিাি রশশুি সু্ককলি সকে ভার্ েিকে 
িা চাি, োহকল ো পপিাি রশশুি শশশবোলীি 
প্রািরিে রশক্ষাদাোি সকে পকলাচিা েরুি।  

আবিা র্বযেি জনে  
অিগু্রহ েকি চদখুি 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

এই দরললটি বহু সামার ে ভাোয় অিবুাদ েিা হকয়কে 
য্া www.education.vic.gov.au/transitiontoschool চথকে 
পাওয়া য্ায়। 
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