
 

 

 

 

 

[Insert name of recipient and address here (optional)] 

 

 

প্রিয় প্রিতামাতা এবং কেয়ারারবৃন্দ 

 

আপনার সন্তাননর ট্রানজিশন লাজননিং অ্যান্ড ডেনেলপনেন্টাল ডেটনেন্ট 

 

সু্কলে আিনার সন্তালনর ইপ্রতবাচে সূচনায় সহায়তা েরার উলেলযে আমরা তালের জনে এেটি ট্রানপ্রজযন োপ্রননং অ্োন্ড 

কেলেেিলমন্টাে কেটলমন্ট প্রেখপ্রি।  ট্রানপ্রজযন কেটলমন্টটি প্রনলনাক্তলের সালে আিনার সন্তালনর কযখা এবং সুস্থতা প্রবষয়ে 

তেে কযয়ার েরার এেটি উিায়: 

 আিপ্রন 
 আমালের সাপ্রেন স 

 আিনার সন্তালনর েপ্রবষেলতর সু্কে 
 আিনার সন্তালনর েপ্রবষেলতর সু্কে সমলয়র বাইলরর িপ্ররচর্না (Outside School Hours Care, OSHC) 

সাপ্রেন স, র্প্রে কস র্ায়।  

 

ট্রানপ্রজযন কেটলমলন্ট কর্ কর্ তেে োেলব: 

 আিনার সন্তালনর আগ্রহ, েক্ষতা ও  সামেনে সম্পপ্রেন ত তেে  
 কযখার িপ্রিয়ায় আিনার সন্তানলে প্রেোলব সলবনাত্তম সহায়তা েরা র্ায়।  

এই  তেে আিনার প্রযশুলে সব  কচলয় োলোোলব সহায়তা েরলত সু্কেলে সাহার্ে েরলব।   

 

আেরা আপনার ডেনে যা চাইজি 

 

ট্রানপ্রজযন কেটলমলন্ট আিনার সন্তালনর শযযবোেীন প্রযক্ষে, আিপ্রন আর  আিনার সন্তালনর দ্বারা ট্রানপ্রজযন কেটলমন্ট িূরণ 
েরার জনে প্রবপ্রেন্ন কসেযন রলয়লি।  অ্নুগ্রহ েনর ডসেশন 3: পরূণ েরুন পজরবার [এবিং আপনার সন্তাননে 

ডসেশন 2: পরূণ েরনে সাহাযয েরুন জশশু] এবিং আোনের সাজেন নস  [insert date here] োজরনের 

েনযয ডেরে জেন।   

 

আিনার অ্বোন গুরুত্বিূণন তলব বাধ্েতামূেে নয় ।  এটি আিনার সন্তালনর কিি প্রযক্ষেলে (আর  তালের OSHC প্রযক্ষে, 

র্প্রে তারা OSHC র্ায়) আিনার সন্তান সম্পলেন  আলরা োলো বুঝলত এবং আিনার সন্তালনর কযখা ও  সুস্থতার জনে 
িপ্ররেল্পনা েরলত সহায়তা েরলব।   

 

এরপনর েী হনব 

 

আিনার সন্তালনর শযযবোেীন প্রযক্ষে ট্রানপ্রজযন কেটলমলন্টর সমস্ত প্রবোগ এেসালে সাপ্রজলয় আিনালে এেটি অ্নুপ্রেপ্রি িোন 

েরলব।  আিনার সন্তালনর সু্কে নলেম্বর মালস এেটি অ্নুপ্রেপ্রি িালব।  আিপ্রন িপ্ররবার ও  সন্তালনর কসেযনগুলো িূরণ না 
েরলে অ্বস্থান্তলরর বাপ্রে অ্ংযগুলো তারিলরও আিনার সন্তালনর সু্কলের সালে এবং িলর্াজে কক্ষলে তালের OSHC সাপ্রেন লসর 

সালে কযয়ার েরা হলব।  

 

গলবষণায় কেখা প্রগলয়লি কর্ তেে কযয়ার েরা সু্কলে প্রযশুলের সফল  অ্বস্থান্তলর সহায়তা েলর।  ত কব, আিপ্রন র্প্রে সন্তালনর 

সু্কলের সালে ট্রানপ্রজযন কেটলমন্টটি কযয়ার েরলত না চান তাহলে অ্নুগ্রহ েলর [insert date here] তাপ্ররলখর মলধ্ে 
আিনার সন্তালনর শযযবোেীন প্রযক্ষলের সালে েো বেুন।   

 

আপনার সন্তাননে সু্কনল েজেন  েরা 
 

র্প্রে আিপ্রন ইলতামলধ্ে আিনার সন্তানলে িলরর বিলরর জনে সু্কলে েপ্রতন  েলর না োলেন তাহলে আপ্রম যত  তাড়াতাপ্রড় সম্ভব 

এটি েরলত অ্নুলরাধ্ করব ।  েপ্রতন  আিনার সন্তালনর স্বতন্ত্র চাপ্রহোর িূরলণর জনে সু্কেলে িপ্ররেল্পনায় শতপ্ররলত সহায়তা 
েরলব।  প্রযক্ষা ও  িপ্রযক্ষণ প্রবোলগর োলি সু্কলে শুরু েরার প্রবষলয় েরোপ্রর তেে এখালন 



 

  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-

school.aspx রলয়লি।   
 

অ্জেজরক্ত েেয 
 

[please select relevant text based on whether you are providing this information 

electronically or by hard copy] 

 

[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used] 

ট্রানপ্রজযন কেটলমন্ট িূরণ েরা এবং সু্কলে ইপ্রতবাচে সূচনা েরার প্রবষলয় আলরা তলেের জনে অ্নুগ্রহ  েলর কেখুন: 

 িপ্ররবারগুলোর জনে তেেিে  
 িপ্ররবারগুলোলে ট্রানপ্রজযন োপ্রননং অ্োন্ড কেলেেিলমন্ট কেটলমন্ট সম্পূণন েরলত সহায়তা েরার প্রনলেন প্রযো।  

এগুলো অ্নোইলন রলয়লি এখালন www.education.vic.gov.au/transitiontoschool।  

 

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 

ট্রানপ্রজযন কেটলমন্ট িূরণ েরা এবং সু্কলে ইপ্রতবাচে সূচনা েরার প্রবষলয় আলরা তলেের জনে অ্নুগ্রহ েলর সংর্ুপ্রক্তটি কেখুন: 
 িপ্ররবারগুলোর জনে তেেিে  
 িপ্ররবারগুলোলে ট্রানপ্রজযন োপ্রননং অ্োন্ড কেলেেিলমন্ট কেটলমন্ট সম্পূণন েরলত সহায়তা েরার প্রনলেন প্রযো।  

 

আিপ্রন র্প্রে আিনার সন্তালনর সু্কলে অ্বস্থান্তলরর প্রবষলয় আলোচনা েরলত চান তাহলে অ্নুগ্রহ েলর [insert name of 

early childhood educator] এর  সালে েো বেুন।  

 

 

আিনার এোন্ত 
 

 

[Name of early childhood educator] 

[Day] [Month] [Year] 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

