
 

  

অবস্থান্তর: সু্কলে একটি 

ইতিবাচক সূচনা 
পরিবািগুল ালে ট্রানরিশন  ারননিং অ্যান্ড 

ডেলে পলেন্ট ডেটলেন্ট সমূ্পর্ন েিলে সহায়ো 
েিাি রনলদন রশো 

সু্কলে একটি ইতিবাচক সূচনা ককন গুরুত্বপরূ্ণ? 

সু্কল  এেটি ইরেবাচে সূচনা আপনাি সন্তানলে আলিা োল া ডশখা এবিং 
েঙ্গ িনে ফ াফল ি রদলে পরিচার ে েলি। এটি: 

 োলদি ডশখা ও রবোলশি পলেি প্ররেবন্ধেোলে আড়া  েলি 

 আপনাি সন্তানলে সুিরিে, আত্মরবশ্বাসী আি সিংযুক্ত অ্নেুব 

েিলে সহায়ো েলি 

 প্রালর্াচ্ছ োি রবোশ ঘটায়। 

ট্রানতিশন োতনণিং অযান্ড কেলেেপলেন্ট কেটলেন্ট কী? 

এেটি রশশুি শশশবো ীন পরিলেবা ডেলে সু্কল  প্রলবলশি েধ্যোি সেলয়ি 

িনয প্ররেটি রশশুি িনয ট্রানরিশন  ারননিং অ্যান্ড ডেলে পলেন্ট ডেটলেন্ট 

(ট্রানরিশন ডেটলেন্ট নালে পরিরচে) ড খা হয়। ট্রানরিশন ডেটলেন্ট 

সারেন স, সু্ক  ও পরিবালিি োলে েেয ডশয়াি েিালে সহি েলি ডোল । 

আপনাি সন্তালনি ট্রানরিশন ডেটলেলন্টি েলধ্য োেলব: 

 আপনাি সন্তালনি নাে, িন্ম োরিখ ও ছরব 

 আপনাি নাে আি ডযাগালযালগি রবস্তারিে েেয 
 শশশবো ীন সারেন স এবিং আপনাি সন্তানলে সহায়ো েিা অ্নয 

ডযলোলনা প্রােরেে শশশবো ীন ডপশাদািলদি নাে ও 

ডযাগালযালগি রবস্তারিে েেয।  
 আপনাি সন্তালনি আগ্রহ, দিো ও সােেনয সম্পরেন ে েেয  
 আপনাি সন্তালনি ডশখাি প্ররিয়ায় সহায়ো েিাি ডেৌশ গুর  

ডশখালনা। 

আপনাি সন্তান সম্পলেন  িানলে ও োলদিলে ডশখা সম্পরেন ে পরিেল্পনা 
শেরি েিলে এই েেয আপনাি সন্তালনি ডপ্রপ রশিেলে সহায়ো েিলব। 
সু্কল  আপনাি সন্তালনি প্রলবলশি সেয় োলদি ডশখালে বেুলে, সহায়ো 
েিলে এবিং আল াচনা েিলেও ট্রানরিশন ডেটলেন্ট আপনালে সহায়ো 
েিলে পালি।  

আপনাি সন্তান যরদ সু্ক  সেলয়ি বাইলিি পরিচযনা (Outside School 

Hours Care, OSHC)-ডে যায় োহল  OSHC সারেন সলেও ট্রানরিশন 

ডেটলেলন্টি এেটি অ্নরু রপ ডদওয়া হলব। 

আপনাি সন্তালনি ট্রানরিশন ডেটলেন্ট যা যা েিলে সহায়ো েলি: 

 আপনাি সন্তালনি আগ্রহ রবেয়ে পরিেল্পনা েিলে  

 আপনাি সন্তালনি শশশবো ীন সারেন স ডেলে সু্কল  সহলি 

অ্বস্থান্তলি সহায়ো েলি। 

ট্রানতিশন কেটলেলন্ট আপনার অবদান 

আপরন ট্রানরিশন ডেটলেলন্ট অ্বদান ডিলখ সু্কল  ইরেবাচে সূচনা েিলে 

আপনাি সন্তানলে সহায়ো েিলে পালিন। 

ট্রানরিশন ডেটলেলন্ট রবরেন্ন বযরক্তলদি দ্বািা পূির্ েিাি িনয ডসেশন 

িলয়লছ: 

কসকশন 1 ও 1.1 আপনাি সন্তালনি শশশবো ীন রশিে দ্বািা পূির্ েিা 
হলব। 

কসকশন 1.2 আপনাি সন্তালনি ডবলড় ওঠায় রব ম্ব বা রবে াঙ্গো োেল  

আপনাি সন্তালনি শশশবো ীন রশিে দ্বািা সম্পন্ন হলে পালি। 
শশশবো ীন অ্নযানয ডপশাদাি যািা আপনাি রশশুলে সহায়ো েলিন 

োিাও অ্বদান িাখলে পালিন। 

কসকশন 2: তশশু আপনাি বা প্রােরেে শশশবো ীন রশিলেি েলো 
পরিরচে ডোলনা প্রাপ্ত বয়লস্কি সহায়োয় আপনাি সন্তান পূির্ েিলব। 

কসকশন 3: পতরবার এটি আপনাি পূির্ েিাি িনয। ডয সম্পলেন  এটি 

আপনাি গুরুত্বপূর্ন েোেে িানলে চায় ো হল া:  

 আপনাি সন্তালনি আগ্রহ  
 সু্কল  আপনাি সন্তালনি িনয আপনাি আশা, ইচ্ছা এবিং  িয।  

এই েেয আপনাি সন্তালনি রশিেলে (আি যরদ োলে োহল  োলদি 

OSHC রশিে) আপনালে আি আপনাি সন্তালনি সালে ডযাগালযাগ েিলে 

আি আপনাি সন্তালনি ডশখা ও রবোলশ সহায়ো েিলে পালি। 

এরপলর কী হলব? 

আপনাি সন্তালনি শশশবো ীন রশিেলে আপনাি পূির্ েিা ডসেশন 3 

(আি ডসেশন 2, যরদ আপরন আপনাি সন্তানলে এটি পূির্ েিলে সহায়ো 
েলিন) রফরিলয় রদন।  

োিা ট্রানরিশন ডেটলেলন্টি সে  ডসেশনলে এেসালে িাখলব আি যালে 

ও ডযখালন এেটি অ্নরু রপ প্রদান েিলব ো হল া: 

 আপনালে 

 আপনাি সন্তালনি সু্ক  

 আপনাি সন্তালনি OSHC সারেন লস, যরদ োলে। 

আপরন যরদ এখনও ডোলনা সু্ক  ঠিে েলি না োলেন োহল  আপনালে 

ট্রানরিশন ডেটলেলন্টি রদ্বেীয় েরপ ডদওয়া হলব। আপরন যখন আপনাি 

সন্তানলে েরেন  েিালবন েখন এই েরপটি সু্কল  রদলে পালিন। 



 

  

আপরন ডসেশন 3টি ডফিে না রদল ও শশশবো ীন রশিে আপনাি, 

আপনাি সন্তালনি সু্ক  আি আপনাি সন্তালনি OSHC সারেন লসি সালে 

বারে সমূ্পর্ন ট্রানরিশন ডেটলেন্টটি োগ েিলবন (োলদি োলছ োেল )।   

ট্রানরিশন ডেটলেলন্টি েেয ডশয়াি েিা সু্কল  সাফল যি সালে অ্বস্থান্তি 

েিালে রশশুলদি সহায়ো েলি। েলব, আপরন যরদ সন্তালনি সু্কল ি সালে 

ট্রানরিশন ডেটলেন্টটি ডশয়াি েিলে না চান োহল  অ্নগু্রহ েলি আপনাি 

সন্তালনি শশশবো ীন রশিলেি সালে েো ব নু।  

েখলনা েখলনা Victorian (রেলটারিয়ান) রশিা আি পরিচযনা 
ডপশাদািলদি রশশুি সুস্বাস্থয বা সুিিা িিা েিলে েেয োগ েলি ডনওয়া 
প্রলয়ািন। যলেি দারয়ত্ব, শবেেযরবলিাধ্ীো, ডপশাগে স্বাস্থয ও সুিিা এবিং 
রশশুলদি সুস্থো ও সুিিাি বাধ্যবাধ্েো পূিলর্ি প্রলয়ািলন আপনাি 

শশশবো ীন রশিা সারেন সটি আপনাি রশশু এবিং পরিবাি সম্পলেন  েেয 
ডশয়াি েিলে পালি। আলিা েলেযি িনয, 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework-এ যান।  

আলরা িলযযর িনয 
অ্নগু্রহ েলি www.education.vic.gov.au/transitiontoschool-এ 

যান  

এই েকুলেন্টটি www.education.vic.gov.au/transitiontoschool-এ 

রবরেন্ন োোয় পাওয়া যায়। 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

