অবস্থান্তর: স্কুলে একটি
ইতিবাচক সূচনা
পরিবারিি জন্য তথ্যপত্র
স্কু ে শুরু করা চযালেতজিং আর উলেজনাপূর্ণ উভয়ই হলি পালর। এই
িথ্যপত্র বযাখ্যা কলর যে তকভালব আপনার সন্তালনর শৈৈবকােীন
সাতভণস স্কু লে আপনার সন্তালনর ইতিবাচক সূচনা করলি সহায়িা

ট্রানতজৈন োতনণ িং অযান্ড যেলভেপলমন্ট যেটলমন্ট
আপন্াি েন্তারন্ি তিিবকািীন্ রিক্ষক একটি ট্রান্রজিন্ িারন্েং অযান্ড
গের িপরমন্ট গেটরমন্ট (ট্রান্রজিন্ গেটরমন্ট রহোরব পরিরচত) রিেরবন্।
ট্রান্রজিন্ গেটরমন্ট আপন্াি েন্তারন্ি স্কু ি আি গপ্রপ রিক্ষকরক আপন্াি
রিশুরক জান্রত আি তারিি গিোি পরিকল্পন্া প্রস্তুত কিরত েহােতা
করি। ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্ট থ্াকরব:






আপন্াি েন্তারন্ি ন্াম, জন্ম তারিে ও েরব
আপন্াি ন্াম আি গোোরোরেি রবস্তারিত তথ্য
তিিবকািীন্ োর ে ে এবং আপন্াি েন্তান্রক েহােতা কিা
অন্যান্য প্রাথ্রমক তিিবকািীন্ গপিািািরিি ন্াম ও
গোোরোরেি রবস্তারিত তথ্য
আপন্াি েন্তারন্ি আগ্রহ, িক্ষতা ও োমথ্েয েম্পরকেত তথ্য



আপন্াি েন্তান্রক রিক্ষা প্রিারন্ি জন্য গেিা গিোি গকৌিি।

করলব।
আপন্াি রিশু ইরতামরযয অরন্কগুরি অবস্থান্তরিি মযয রিরে গেরে, গেমন্:



একটি রিোকিাপ বা রুটিন্ গথ্রক অন্যটিরত চরি োওো
গেিাি রিন্ বা েু টিি রিন্ উপর ারে োওো



চাইল্ড গকোি বা রকন্ডািোরটেন্ শুরু কিা।

এই অর জ্ঞতাগুরিা আপন্াি রিশু রক ারব ন্তু ন্ জােো আি রজরন্রে
প্ররতরিো গিোে আি তারিি কী েহােতা প্ররোজন্ হে তা পিীক্ষা কিরত
আপন্ারক েহােতা করি।

স্কু লে একটি ইতিবাচক সূচনা যকন গুরুত্বপূর্ণ?
স্কু রি একটি ইরতবাচক েূচন্া আপন্াি রিশুরক েহােতা করি:



ারিা গিো আি মঙ্গিজন্ক ফিাফি অজেরন্
তারিি গিো আি রবকারিি বাযারক এড়ারত



েুিরক্ষত, আত্মরবশ্বােী আি েংেুক্ত গবায কিরত।

আপন্াি েন্তান্ েরি স্কু ি েমরেি বাইরিি পরিচেো (Outside School
Hours Care, OSHC)-গত োে তাহরি OSHC োর ে রেি োরথ্
ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্টি একটি অন্ুরিরপ গিোি কিা হরব।
আপন্ারক আপন্াি েন্তারন্ি একটি েম্পূণে ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্টি অন্ুরিরপ
গিওো হরব। এটি আপন্ারক আপন্াি েন্তারন্ি গিোি রবষরে গবাঝা,
েমথ্েন্ এবং আরিাচন্া কিরত েহােতা কিরত পারি।
আপন্াি েন্তারন্ি ট্রান্রজিন্ গেটরমন্ট ো ো কিরত েহােতা করি:



আপন্াি েন্তারন্ি আগ্রহ রবষেক পরিকল্পন্া কিরত
আপন্াি েন্তারন্ি তিিবকািীন্ োর ে ে গথ্রক স্কু রি েহরজ
অবস্থান্তরি েহােতা করি।

ট্রান্রজিন্ গেটরমন্ট োযািণত টামে 4-এ গিো হে। তরব, আপন্াি

আপনার সন্তানলক স্কু লে ভতিণ করা
গবরিি াে স্কু ি রিশুরিি স্কু ি শুরু কিাি আরে বেরিি গম মারে রতে
শুরু করি। রতে , অবস্থান্তরিি েমে আপন্ারক স্কু রিি কােেিরম অংিগ্রহণ
কিাে এবং স্কু ি েম্পরকে জান্রত অরযক েুরোে গিে। বেি গিষ হওোি

েন্তারন্ি গকারন্া প্ররতবন্ধীত্ব বা গবরড় ওঠা েংরিষ্ট রবিম্ব থ্াকরি জুন্ বা
জুিাইরে ট্রান্রজিন্ গেটরমন্টটি আোম গিো গেরত পারি। এটি আপন্াি
েন্তান্রক েহােতা কিাি জন্য গকারন্া অরতরিক্ত পরিকল্পন্া প্ররোজন্
থ্াকরি আপন্ারক ও স্কু িরক তা শুরু কিরত েহােতা কিরব।

আরে এবং স্কু রিি প্রথ্ম করেক রিন্ পেেন্ত চিরত থ্াকরি এই
রিোকিাপগুরি বাচ্চারিি অবস্থান্তি প্ররিো ারিা ারব েম্পন্ন কিরত

ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্ট আপন্াি পূিণ কিাি জন্য একটি গেকিন্ িরেরে।

গিে।

আপন্াি অবিান্ অতযন্ত মূিযবান্। এটি আপন্াি আি আপন্াি েন্তারন্ি

কািণ আপরন্ আপন্াি েন্তারন্ি েম্পরকে েবরচরে ারিা জারন্ন্ ফরি
জন্য স্কু রিি একটি ইরতবাচক েূচন্া কিাি জন্য স্কু িরক েহােতা কিরব।

স্কু ে যরাগ্রাম আর কােণ ক্রলম অবস্থান্তর
স্কু রি অবস্থান্তি আপন্ারক আি আপন্াি েন্তান্রক েহােতা করি:


স্কু ি গকমন্ হরব তা বুঝরত



অন্যান্য রিশু আি পরিবারিি োরথ্ বন্ধু ত্ব ততরি কিরত।

আপরন্ এবং আপন্াি েন্তারন্ি তিিবকািীন্ রিক্ষরকি মরতা গকারন্া প্রাপ্ত
বেরস্কি েহােতা রন্রে আপন্াি েন্তারন্ি পূিণ কিাি জন্যও একটি
গেকিন্ িরেরে। এরত থ্াকরত পারি:



গকারন্া আঁকা
স্কু ি েম্পরকে আপন্াি েন্তারন্ি গকারন্া আগ্রহ



স্কু ি শুরু কিাি রবষরে তািা কী াবরে।

িথ্য যেভালব যৈয়ার করা হয়
ট্রান্রজিন্ গেটরমন্ট Insight Assessment Platform বযবহাি করি
অন্িাইরন্ গিোি এবং েংিক্ষণ কিা হে। Insight Assessment
Platform েম্পরকেত তথ্য অরেরিোে রন্িাপরি েংিক্ষণ কিা আরে।
েকি র রটারিোন্ েিকারি স্কু িগুরিা (এবং রকেু কযাথ্রিক আি স্বতন্ত্র
স্কু ি) প্ররতটি েন্তারন্ি গিো ও উন্নেরন্ি গিকেে িােরত Insight
Assessment Platform বযবহাি করি। আপন্াি েন্তারন্ি স্কু ি েরি
Insight Assessment Platform বযবহাি ন্া করি তাহরি তারিিরক
ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্টি একটি কােজ বা ইরিক্ট্ররন্ক অন্ুরিরপ প্রিান্ কিা
হরব।
রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ রব াে (The Department of Education and
Training) কেরন্া কেরন্া বাইরিি োর ে ে গপ্রা াইোিও বযবহাি করি।
রব ারেি হরে কাজ কিা োর ে ে গপ্রা াইোিরিিরক অবিযই তথ্য
েুিক্ষামূিক বযবস্থা গ্রহণ কিরত হে। Insight Assessment Platform
রব ারেি িথ্য য াপনীয়িা নীতি
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy অন্ুেিণ করি।
রব াে পেেরবক্ষণ আি েরবষণাি জন্য ট্রান্রজিন্ গেটরমরন্টি তথ্য
বযবহাি কিরত পারি। এই তথ্যগুরিা েংেযা আি গ্রারফ উপস্থাপন্ কিা হরব
এবং রিশুরিি ন্াম উরেে কিা থ্াকরব না।
Insight Assessment Platform েম্পরকে আরিা তরথ্যি জন্য
psts@edumail.vic.gov.au-এ রব ারেি োরথ্ গোোরোে করুন্।
কেরন্া কেরন্া Victorian (র রটারিোন্) রিক্ষা আি পরিচেো
গপিািািরিি রিশুি েুস্বাস্থয বা েুিক্ষাে েহােতা কিাি জন্য তথ্য গিোি
কিাি প্ররোজন্ হে। েরেি িারেত্ব, তবষমযরবরিাযীতা, গপিােত স্বাস্থয ও
েুিক্ষা এবং রিশুরিি েুস্থতা ও েুিক্ষাি বাযযবাযকতা পূিরণি প্ররোজরন্
আপন্াি তিিবকািীন্ রিক্ষা োর ে েটি আপন্াি রিশু এবং পরিবাি েম্পরকে
তথ্য গিোি কিরত পারি। আরিা তরথ্যি জন্য,
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-andthe-maram-framework-এ োন্।

আলরা িলথ্যর জনয
অন্ুগ্রহ করি করি
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool-এ োন্।
এই েকুরমন্টটি www.education.vic.gov.au/transitiontoschool-এ
রবর ন্ন াষাে পাওো োে।

