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ইংররজি ভাী নন এমন জিতামাতারের িনয অনবুাে ংক্রান্ত তথ্য। 

এডুকেলন সোলযো য়োেক  োর্ভক -এর এেটি ভূর্মেো কে সু্কক ভো উপর্ির্ি উত্োর্ি 
েরো এবং র্লক্ষোর্থীকের র্নরোপত্তো প্রেোকন সু্ককে োয়িো েরো।এই োর্ভক  কেিন সয 
সবৌর্কমোউকর্থর র্লক্ষোর্থীকের র্পিোমোিো বো সেখভোেোরীরো র্েছু র্েছু গুরুত্বপূর্ক ির্থয নো সপকি 
পোকরন, যর্ে িোাঁরো ইংকরর্ি ভোী নো কয় র্থোকেন, অর্থবো িোাঁরো অনয সেোন সেল সর্থকে এক 
র্থোকেন সযখোনেোর সু্ক বযবিো এবং রীর্ি এখোন সর্থকে র্ভন্ন।আমরো পরবিী এই ির্থযগুকো 
প্রস্তুি েকরর্ছ যোকি প্রকয়োিকন অনুবোে েকর র্বিরর্ েরো যোয়। 

কত বয়র আমার ন্তান সু্কর যাওয়া শুরু কররব? 

ন্তোন িোর ৪র্থক িন্মর্েকনর পরবিী সকেম্বর সর্থকে সু্কক যোয়ো শুরু েরকি পোকর এবং 
আইন বক সয,িোর ৫ম িন্মর্েকনর পর সু্ক টোকমকর শুরুকি অবলযই িোকে সু্কক সযকি 
কব,যর্ে নো র্পিোমোিো িোকে র্বেল্প সেোন র্লক্ষো বযবিোয় পশোকলোনো েরোন।কয ন্তোন 
ইকেটিভর্ সোম এডুকেকটড (কেেোয় বোর্শকি র্লক্ষোগ্রর্ েরকছ)অর্থবো সেোন প্রোইকভট/েিন্ত্র 
সু্কক পশকছ,িোকে িোর ১৬িম িন্মর্েকনর পর িকুনর সল শুক্রবোর পযকন্ত অবলযই র্লক্ষোয় 
র্থোেকি কব।কয ে ন্তোন সকেম্বর ২০০৮ এর পর সকেন্ডোর্র সু্ক শুরু 
েকরকছ,িোকেরকে এখন িোকের ১৭িম িন্মর্েকনর পর ২০১৩ খৃষ্টোকের িনু মোকর সল 
শুক্রবোর পযকন্ত র্লক্ষোয় র্থোেকি কব।২০১৫ সি বয় আবোর বৃর্ি সপকয় িোকের ১৮িম িন্ম 
র্েকনর পর িনু মো কব। 

আিনার ন্তারনর িনয সু্ক খুুঁরি জনরবন কীভারব? 

আপর্ন আপনোর ববোকর ঠিেোনো র্ির েকর সাোর পর, আপনোকে সবৌর্কমোউর্থ টোউন ক 
অবর্িি সবৌর্কমোউর্থ সু্ক অযোডর্মলন োর্ভক (সু্কক ভর্িক  পর্রকবো)-এর োকর্থ সযোগোকযোগ 
েরোর পরোমলক সেয়ো ।িোরো সু্কক ভর্িক  এবং এ ংক্রোন্ত প্রশ্ন র্নকয় েোি েকর। প্রোইমোর্র 
সু্ক বয়কর ন্তোন (৪-১১ বছর) এবং সকেন্ডোর্র সু্ক বয়কর ন্তোনকের (১১-১৬/১৪ 
বছর)িনয আোেো আোেো ির্থয রকয়কছ। 

প্রোইমোর্র সু্ককর পুর্িেো এবং আকবেন প্রকের ামক অনোইকন এখোকন পোয়ো যোয়;  

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

সকেন্ডোর্র সু্ককর ির্থয এবং আকবেন প্রকের ামক এখোকন অনোইকন পোয়ো যোয়;  

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

এই ে েোগিপকের ের্প িোনীয় োইকের্রকি এবং েোস্টমোর োর্ভক  সন্টোকর সেখো সযকি 
পোকর।র্ে র্েকেন ইনারকমলন োর্ভক  (বোচ্চোকের ির্থয পর্রকবো) র্বভোগ টোউন ,কন্ট 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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র্স্টকান্স সরোড,কবৌর্কমোউর্থ BH2 6DY ঠিেোনোয়, সোমবোর-শুক্রবোর েো ৯:০০টো সর্থকে 
র্বেো ১৬:০০টো পযকন্ত সখোো র্থোকে, সটর্কাোন 01202 456223.  

 

 

 

 

 

 

আিজন যজে যকু্তরািযর বাইরর থথ্রক এর থ্ারকন, তার থবৌর্ণমাউরথ্র থয থকান সু্কর 
আিনার ন্তানরক ভজতণ  কররত ইচ্ছকু র থয-থয কাগিিত্র াগরব: 

যুক্তরোকিযর বোইকর সর্থকে আগি  সু্কগোমী বকয়ী ন্তোনকে সবৌর্কমোউকর্থ সু্কক ভর্িক  েরোর 
িনয,কবৌর্কমোউর্থ টোউন ক অবর্িি েোস্টমোর োর্ভক  সন্টোকর েোগিপে িমো র্েকি 
কব।প্রকয়োিনীয় েোগিপেগুকো কে র্পিোমোিো বো সেখভোেোরীর পোকপোটক ,ন্তোকনর 
পোকপোটক ,এবং সবৌর্কমোউকর্থ আপর্ন সযখোকন ববো েরকছন সই ঠিেোনোর প্রমোর্।  

থবৌর্ণমাউরথ্ সু্কর যাত্রা শুরু 

সু্কক ভর্িক র িনয এেবোর আকবেন েরো কয় সগক,র্পিোমোিো বো সেখভোেোরীর র্নেট 
ভর্িক  পর্রকবো সর্থকে ভর্িক র ম্মর্ি র্েঠি পোঠোকনো কব,এবং ন্তোনকে সু্কক পোঠোকনোর আকগ 
আপনোকে সু্কক সযোগোকযোগ েরকি বো কব।আপনোর ন্তোকনর িনয সু্কক িোয়গো রোখকি 
ক, আপনোর ন্তোনকে েি িোর্রকখর মকযয অবলযই সু্কক আো শুরু েরকি কব র্েঠিকি 
স িোর্রখ উকেখ েরো র্থোেকব।এেবোর সু্ক সেকখ আোর পর,এই িোর্রকখর আকগ স সু্কক 
যোয়ো শুরু েরকি পোরকব। সবৌর্কমোউকর্থর সু্কগুকো র্পিোমোিো/কেখভোেোরীকেরকে সু্কক 
আো-যোয়ো শুরু েরোর আকগই সু্কক এক প্রযোন র্লক্ষকের োকর্থ সেখো েরোর িনয 
উত্োর্ি েকর।আকগ এেবোর সু্কক সগক সটি আপনোকে সু্ক সেখকি,প্রশ্ন র্িজ্ঞোো েরোর 
ুকযোগ একন র্েকব এবং আপনোর ন্তোকনর সেোন র্ের্েত্োগি বো র্লক্ষোগি েোর্েোর র্বকয় 
িোনোর র্থোেক সু্ক িো িোনকি পোরকব। 

উিজিজত 

এেবোর সেোন ন্তোন সবৌর্কমোউকর্থ সেোন সু্কক র্নবর্িি ক, আইন বর 
থয,র্পিোমোিো/কেখভোেোরীকে সু্কর তারের ন্তারনর জনয়জমত উিজিজত জনজিত কররত 
রব।র্পিোমোিো/কেখভোেোরী এ র্বকয় বযর্থক ক,িোকেরকে সাৌিেোর্র আেোকি সেোী োবযি 
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েরো কি পোকর অর্থবো েকন্ডর র্বজ্ঞর্ি িোরী েরো কি পোকর;কযখোকন £২৫০০ পযকন্ত ির্রমোনো 
কি পোকর। 

আপনোর ন্তোকনর সু্কক র্নয়র্মি উপর্ির্ি র্নর্িি েরোর িনয,ময়মি সু্কক আোটো 
গুরুত্বপূর্ক।ে সু্ককরই প্রর্ির্েকনর িনয র্নিে শুরু  মোর্ির ময় র্নযকোরর্ েরো 
র্থোকে,িোই িোকের ুর্নর্েকষ্ট ময়ূর্ের িনয সু্ককর োকর্থ সযোগোকযোগ েরকবন।আপনোর ন্তোন 
১০ র্মর্নকটর সবর্ল সেরী েরক এবং েোক বো অপরোকের র্নবিকন উপর্িি নো র্থোেক,এই 
সেরী অনুকমোর্েি কব নো এবং আপনোর ন্তোকনর উপর্ির্িকে ক্ষর্িগ্রি েরকব।  

আিনার ন্তান অুি র কী করর্ীয়: 

ন্তোন প্রর্থম সয-র্েন সু্কক আকব নো সর্েনই র্পিোমোিো বো সেখভোেোরীকে অবলযই সু্কক 
সযোগোকযোগ েরকি কব এবং অুিিো ম্পকেক  সু্ককে ির্থয র্েকি কব এবং ন্তোন েকব সু্কক 
ম্ভবি সারি আকি পোরকব স ম্পকেক  পরোমলক র্েকব।র্পিোমোিো সু্কক সযোগোকযোগ নো 
েরক,সু্ক সাোকন বো র্েঠিকি র্পিোমোিোর োকর্থ সযোগোকযোগ েরকব।আপনোর ন্তোন যর্ে 
অুিিোর েোরকর্ ক্রমোগিভোকব অনুপর্িি র্থোকে,িোক সু্ক র্ি.র্প. বো োপোিোকর েোকছ 
সর্থকে িোর অুিোিোর েোরকর্ অনুপর্ির্ি র্নর্িি েরোর িনয,এবং সু্ককর সভিকর আকরো 
সেোন োয়িোর েরেোর র্েনো িো র্নযোরকর্ েরোর িনয,র্েঠি েোকব।  

 

 

 

 

 

  

 

 

জিজকত্ার িনয াক্ষাত্কার: 

র্পিোমোিো এবং সেখভোেোরীকেরকে সু্ক েোর ময় ডোক্তোকরর োকর্থ োক্ষোত্েোর সনয়ো 
সর্থকে র্নরুত্োর্ি েরো কে।কয সক্ষকে অপর্রোযক,ক সক্ষকে সু্ককে এই অনুপর্ির্ির 
অনুকমোেন সেয়োর িনয োক্ষোত্েোর পকের অনুর্র্প র্েকি কব।   

ছুটি: 
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যমীয় উপক্ষ উেযোপকনর িনয সু্ক ছুটি র্েকি ন্মি কি পোকর র্েন্তু সটি কব শুযুমোে 
উেযোপকনর প্রেৃি র্েনগুকোর িনয।কেোন র্পিোমোিো যর্ে ন্তোনকে সু্ক টোমক েোেোক অনয 
সেোন েোরকর্ সু্ক সর্থকে র্নকয় সযকি েোয়,িো সু্ক অনুকমোেন েরকি পোকর,যো োযোরর্ি 
প্রযোন র্লক্ষে েকর র্থোকেন।বযর্িক্রমী পর্রর্ির্িকি এেটি সু্ক প্রর্ি সু্ক বকক কবকোচ্চ ১০ 
র্েন অনুকমোেন েরোর ঐর্েে ক্ষমিো রোকখ।খুবই েম ম্ভোবনো সয ন্তোন নিুন সু্কক যোয়ো 
শুরু েরক সু্ক প্রর্থম টোকমকই ছুটি অনুকমোেন েরকব।ে সু্ককই ছুটি অনুকমোেকনর লিক োবী 
রকয়কছ এবং র্পিোমোিো/কেখভোেোরী সেোন ছুটির বরু্েং সেয়োর আকগ যি িোশোিোর্শ ম্ভব 
অনুকরোয ামক পূরর্ েকর িমো র্েকব।সু্ক ন্তোকনর বিক মোন সু্ক উপর্ির্ির সরেডক  র্বকবেনোয় 
সনয় এবং সেকখ সয, িোরো গুরুত্বপূর্ক সেোন পোঠ বো পরীক্ষো সর্থকে বোে পশকব র্েনো।ছুটি 
অনুকমোর্েি নো ক,প্রর্িটি ন্তোকনর িনয র্পিোমোিোকে ির্রমোনো েকন্ডর র্বজ্ঞর্ি সেয়ো কি 
পোকর। 

র্পিোমোিোকের কেিন র্থোেো প্রকয়োিন সয,সু্ক ছুটির বো অনুকমোর্েি অনুপর্ির্ির পর সু্কক 
সারোর ন্মি িোর্রখ সর্থকে ২০ সু্ক র্েবকর মকযয সেোন ন্তোন যর্ে সু্কক র্ারকি বযর্থক 
য়,িোক সু্ককর খোিো সর্থকে িোর নোম েোটো সযকি পোকর।  

সু্কগামী বয় থথ্রক থছাট ন্তান:  একের িনয নোনো যরকনর র্বেল্প রকয়কছ,এর মকযয 
রকয়কছ;র্নবিনেৃি েোইল্ড মোইন্ডোক,নোকোর্র এবং র্প্র-সু্ক বযবিো,৩ এবং ৪ বছকরর ে 
ন্তোকনর অর্থকোয়ন েোকর: আবোর, এ র্বকয েোস্টমোর োর্ভক  সন্টোকর ির্থয পোয়ো যোয়।  

ংজবজিবদ্ধ সু্ক বয় অজতক্রান্ত তরুর্ ম্প্রোয়: 

িরুর্ ম্প্রেোয় ১৩ বছর বয় সর্থকেই েোকনক্সনক-এ অর্ভগমযিো োভ েকর,এই পর্রকবো 
সপলো এবং পরবিী র্লক্ষো ম্পকেক  পরোমলক সেয় এবং ৬ষ্ঠ ামক বো েকি, র্ের্েি েকর 
আকবেন েরোর িনয োয়িো সেয়।আপনোর বকর্নেকটর অর্াকর িনয 
সেখুন;http://www.connexions-bdp.co.uk  

অর্থবো সাোন েরুন- 0800 3583888. 

সু্কর অিযয়নরত অবিায় কাি: 

সু্কক অযযয়নরি এেটি ন্তোন েখন,েি ময় এবং েী যরকনর েোি েরকি পোরকব স 
র্বকয় েকঠোর আইন রকয়কছ।শুযুমোে ১৩ বছর বো িোর সবর্ল বয়কর ন্তোন েোি েরকি 
পোরকব এবং সু্ক িোকর েোক েখনই প্রর্ি িোক ১২ ঘন্টোর অর্যে নয় এবং িো 
আবোর র্নর্েকষ্ট র্েছু সপলোকি।েোকির অনুমর্ি এবং আকরো ির্থয েোইল্ড এমপ্লোয়কমন্ট 
অর্াোকরর েোকছ 456351 নম্বোকর অর্থবো www.bournemouth.gov.uk.-সি পোয়ো যোকব। 

 

 

http://www.connexions-bdp.co.uk/
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সু্ক িজরতযাগ বা অনযত্র ির যাওয়া: 

সেোন ন্তোন যর্ে সেোন েোরকর্ সু্ক িযোগ েকর,সু্ককে অবলযই িো িোনোকি কব এবং ন্তোন 
সেোর্থোয় িোর সখোপশো অবযোি রোখকব িো িোনোকি কব,র্বকেল যোকে র্েনো স-ির্থয 
েোকর।এর েোরর্ কে সয, আইন অনুযোয়ী সেোন ন্তোন সু্কক নো সগক,সু্ক অবলযই 
িোনীয় েিৃক পক্ষকে অবর্ি েরকব এবং ন্তোনটিকে র্লক্ষো সর্থকে বোে-পশো ন্তোন র্োকব 
র্বকবেনো েরো কব।এর পর সবৌর্কমোউর্থ বকরো েোউর্ন্সকে বোর্শকি সযকয়,পোর্রবোর্রে ঠিেোনোয় 
র্েঠি র্কখ এবং অনুিোন েকর ন্তোনটিকে খুাঁকি সবর েরকি কব।িোই অনুগ্র েকর র্নর্িি 
েরকবন সয,ন্তোন সু্ক িযোগ েরোর ময় সু্ককে সযন যি সবর্ল ম্ভব ির্থয আপর্ন র্েকয় 
যোন। 

ইরকটিভ থাম এডুরকলন 

র্পিোমোিো বো সেখভোেোরী ইকে েরক ন্তোনকে সু্কক নো ভর্িক  েকর র্নি বোর্শকি বো অনয 
সেোর্থো র্লক্ষো র্েকি পোকর।এটি ইকেটিভ সোম এডুকেলন (ঐর্েে বোর্শকি র্লক্ষো)বো 
য়।কেোন ন্তোন যর্ে সু্কক পশোকলোনো েরকি র্থোকে,িোক র্পিোমোিো বো সেখভোেোরী 
অবলযই র্েঠির মোযযকম সু্ককে অবর্ি েরকব সয,িোরো িোকের ন্তোনকে বোর্শকি সখোপশো 
েরোকনোর িনয সু্ক সর্থকে র্রকয় র্নকে। িোরপর টোউনকর অযোডর্মলনস্ টিম ামক পোঠোকব 
যোকি আপর্ন র্নবিন েরকি পোকরন সয, আপনোর ন্তোনকে বোর্শকি পশোকলোনো েরোকনো 
কে।  

ইকেটিভ সোম এডুকেলকনর িনয ন্তোন র্নবর্িি ক, র্পিোমোিোর সেয়ো এই র্লক্ষো 
ইকেটিভ সোম এডুকেলন ইন্সকপক্টর পর্রেলকন েকর সেখকবন।কবৌর্কমোউকর্থর পকক্ষ এই র্লক্ষে 
র্পিোমোিো/কেখভোেোরীর োকর্থ সযোগোকযোগ েরকবন এবং ন্তোকনর েোি সেখোর বযবিো েকর 
সেকখ র্নকবন  সয র্লক্ষোটি েোযকের এবং ন্তোকনর উপকযোগী কে র্ে-নো।ইকেটিভ সোম 
এডুকেলকনর িনয িোকের ন্তোকনর র্নবিকনর ময় অযোডর্মলনস্ োর্ভক  র্পিোমোিোকে আকরো 
ির্থয পোঠোকব।কবৌর্কমোউর্থ বকরো েোউর্ন্সকর এই কয়বোইট এ র্বকয এেটি পুর্িেো রকয়কছ:  

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  

 

িমীয় জলক্ষা থথ্রক প্রতযাাররর অজিকার: 
 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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ন্তোনকে যমীয় র্লক্ষো সর্থকে প্রিযোোর েকর সনয়োর আইনগি অর্যেোর র্পিোমোিো 
সেখভোরেোরীকের রকয়কছ। 
 

সু্কককে,অিএব,উপকেল সেয়ো কে সয,িোরো সযন র্পিোমোিো/কেখভোেোরীকেকে িোকের 
অর্যেোর ম্পকেক  অবর্ি েকর এবং র্নর্িি েকর সয. িোর সযন যমীয় র্লক্ষোর 
পোঠক্রম,এর র্লক্ষকর্র উকেলয এবং ক্ষয ম্পকেক  কেিন র্থোকে। 

 

প্রিযোোকরর অর্যেোর প্রকয়োগ র্পিোমোিোকের অনুকরোয ক্রকম কি কব (অর্থবো ১৮ বছর বো 
িোর সবর্ল বয়কর র্লক্ষোর্থীর র্নিে অনুকরোয),এবং পর্রস্কোর েকর র্নকি কব সয, এই 
প্রিযোোর পুকরো র্বয়টির িনয বো এর র্নর্েকষ্ট সেোন অংল সর্থকে র্ে নো। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

প্রিযোোকরর এই অর্যেোর পোঠক্রকমর অনযোনয এোেোর িনয,কযখোকন যমীয় র্বয় র্নকয় 
আকোেনোর ম্ভোবনো আকছ সযমন,ইর্িো বো নোগর্রেত্ব,প্রকযোিয কব নো। 
 

যমীয় র্লক্ষো সর্থকে যখন র্লক্ষোর্থীকে প্রিযোোর েরো য়,িোকেরকে িত্ত্বোবযোন েরোর েোর্য়ত্ব 
সু্ককরই,যর্ে সেোন অর্ির্রক্ত র্লক্ষো বো অর্ির্রক্ত সেোন খরে বন েরো কব নো।র্লক্ষোর্থীরো 
সু্ককর ভবকনই অবিোন েরকব। 
 

(কেলন ৭১,সু্ক স্টযোন্ডোডক  অযোন্ড স্ময়কোে আইন,১৯৯৮) 

অনযানয জলক্ষা িজররবা 

সয ে র্লক্ষোর্থীর র্লক্ষর্ বো আেরকর্র িনয সু্কক অর্ির্রক্ত োয়িো প্রকয়োিন িোকেরকে 
এডুকেলন োর্ভক  (র্লক্ষো পর্রকবো) োয়িো সেয়।আপনোর যর্ে উকেগ য় সয, আপনোর 
ন্তোকনর আকরো োয়িো প্রকয়োিন িোক সু্ককর মোযযকম এই ে পর্রকবোয় অর্ভগমযিো 
োভ েরো যোকব এবং আপনোকে আপনোর ন্তোকনর র্লক্ষকের োকর্থ ের্থো বক র্নকি কব।   

এমটা িজররবা: 
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ইংকরর্ি ভোী নয় এমন সেোন ন্তোন যখন সু্কক আক,এই এমটো সু্ককে পর্রকবো সেয়।এই 
পর্রকবো সু্ককে োয়িো এবং ন্তোনকে সু্ককর োকর্থ মর্িি েরোর প্রকেষ্টো েোোয়। সেোন 
ন্তোন সু্ক িযোগ েকর েক যোকব র্ে-নো িো এমটো পর্রকবো এবং সু্ককে িোনোন ক 
িোরো র্বকলভোকব উপেৃি কব।ম্ভোবয ীর্মি মকয়র িনয সু্কক অবিোনেোরী সেোন 
ন্তোকনর প্রর্ি ববময এর উকেলয নয়,বরঞ্চ সেোন সেোন ন্তোকনর েীঘক সময়োর্ে োয়িো 
প্রকয়োিন িো র্ের্েি েরোই এর উকেলয। 

বজষ্কার ংক্রান্ত ায়তা: 

সেোন ন্তোন যখন সু্কক বোকি আেরর্ েকর,িোর আেরকর্র পর্রবিক কনর প্রকেষ্টোয় সু্ক নোনো 
রেম র্বর্যর্নকয আকরোপ েকর র্থোকে।সু্ককর েূশোন্ত র্বর্য র্নকয কে ন্তোনকে বর্ষ্কোর েরো 
(িোকে সু্কক আকি নো সেয়ো)।এই বর্ষ্কোর র্নর্েকষ্ট সময়োকের িনয কি পোকর;  

যর্ে ১ সর্থকে ৫ র্েকনর র্নর্েকষ্ট সময়োকের িনয িোকে বর্ষ্কোর েরো য়- িোক এই 
বর্ষ্কোকরর র্েনগুকোকি সু্ককর ময় ন্তোনকে বোর্শকি র্থোেকি কব এবং সু্ক সেোন প্রেোর 
র্লক্ষো র্েকব নো। 

এই বর্ষ্কোর যর্ে ৬ বো িোর অর্যে র্েন য়- িোক ন্তোনকে অবলযই র্বেল্প র্লক্ষো গ্রর্ 
েরকি ব,যো বর্ষ্কোকরর র্েন সর্থকে সু্ক আকয়োিন েরকব। 

যর্ে খোরোপ আেরকর্র পনুরোবৃর্ত্ত ঘকট অর্থবো ন্তোন সেোন গুরুির অঘটন ঘটোয়,সু্ক ইকে 
েরক ন্তোনকে িোয়ীভোকব বর্ষ্কোর েরকি পোকর। সু্ক িোর বযবিোপনো োয়িোয় ন্তোনকে 
অনয সু্কক যোয়োর প্রিোব র্েকি পোকর যোকি িোয়ী বর্ষ্কোর সরোয েরো যোয়।–সু্ক 
র্পিোমোিো/কেখভোেোরীকে আকোেনোয় আমন্ত্রর্ িোর্নকয় িোকের পেকক্ষপ বযোখো েরকব। 

 

 

 

 

 

  

সেোন র্লক্ষোর্থীকে িোয়ীভোকব বর্ষ্কোর েরো ক,সু্ককর গভর্ককরর েোকছ আপর্ েরো যোকব এবং 
এডুকেলন সোলযো য়োেক  োর্ভক -এর েোকছ - 01202 456179 নম্বকর সযোগোকযোগ েকর এই 
প্রর্ক্রয়োর উপর পরোমলক েোয়ো সযকি পোকর।আর্প প্রর্ক্রয়োর পর যর্ে বর্ষ্কোর বো র্থোকে 
িোক ন্তোনকে র্বেল্প সেোন সু্ক বো বযবিোয় েক সযকি কব। 
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ন্তারনর ুরক্ষা: 

ন্তোনকে ক্ষর্ির োি সর্থকে ুরক্ষোর িনয েকঠোর আইন রকয়কছ। সয ে সু্ক বো অনযোনয 
ংিো যোরো ন্তোন র্নকয় েোি েকর িোকের এেিন মকনোনীি েোইল্ড প্রকটেলন অর্াোর 
র্থোেকি কব, এবং সেোন ন্তোন বো পরূ্কবয়স্ক বযর্ক্ত সেোন উকেগ ম্পকেক  অবর্ি েরক 
সয-পির্ি অবলযই অনুরর্ েরকি কব িো র্নযকোরর্ েরো র্থোেকি কব।আপনোর সেোন 
উকেগ র্থোেক েোর োকর্থ ের্থো বকি কব স র্বকয় সু্ক আপনোকে বকি পোরকব। 

সু্কর বুজইং এবং আিরর্ ংক্রান্ত নীজতমাা: 

সু্কক সভিকর বুর্ইং সঠেোকি এবং িো র্নরন েরোর প্রকেষ্টোয় সবৌর্কমোউকর্থর প্রর্িটি সু্ক 
েকঠোর প্রর্রশ্রম েকর।রেোর বুর্ইংকয়র ংজ্ঞো সেয় এভোকব; ‘থকান একক বযজক্ত বা থগাষ্ঠী 
কততণ ক  আিরর্,মরয়র ারথ্ ারথ্ থযটির িনুরাবতৃ্ জি ঘরট,যার মািযরম ইচ্ছাকত তভারব 
অির বযজক্ত বা থগাষ্ঠীরক কষ্ট থেয়া য়,লারীজরকভারব বা মানজকভারব।’ 

গকবর্ো বক সয, পর্রর্ির্ির সেোন পর্রবিক ন নো ঘটক বুর্ইং েেোর্েি বি য়:র্লক্ষোর্থী 
েীভোকব মযোটি সমোেোর্বো েকর,অপরোযী এবং িোর েরৃ্ষ্টভর্ি;সু্ককর িকক্ষপ।সু্ক এ ে 
র্বকয় খবুই কেিন এবং িোই আপনোর ন্তোন যর্ে সেোন যরকনর বরু্ইংকয়র ন্মখুীন 
য়,অনুগ্র েকর িোকে িোর সু্ক েমীকের েোছ সর্থকে োয়িো র্নকি উত্োর্ি েরকবন,যর্ে 
স অমর্থক সবোয েকর,অনুগ্র েকর িোর পকক্ষ সু্ককর সেোন েমী েকযর োকর্থ ের্থো 
বুন।সু্ক এবং পুর্ল ই’প্রযুর্ক্তর বকেৌকি কেিন এবং সটি সঠেোকনোর িনয নবীনকেরকে 
প্রর্লর্ক্ষি েরোর িনয েোি েকর যোকে। 

থয-ক ন্তারনর থেখভা তারের জিতামাতা বা থকান ‘ঘজনষ্ঠ আত্মীয়’ কররন না:  

প্রোর্িির্নে োনপোন (প্রোইকভট াস্টোর্রং) িখনই বো য়, যখন ১৬ বছকরর েম 
বকয়র্ ন্তোকনর সেখভো (প্রর্িবিী ক ১৮ বছকরর েম) র্পিোমোিো নয় বো ‘ঘর্নষ্ঠ 
আত্মীয়’নয় এমন সেউ েকর র্থোকে। এটি র্পিোমোিো এবং সেখভোেোরীর মকযয,২৮ র্েন বো 
িো সবর্ল মকয়র িনয এেটি র্নিে আকয়োিন।ঘর্নষ্ঠ আত্মীকয়র ংজ্ঞো কে ি-
র্পিোমোিো,েোেো-েোেী,নোনো-নোনী,ভোই,কবোন,েোেো,মোমো,খোু,েোেী,মোমী,খোো (রকক্তর ম্পকেক র 
সোে,অযক রকক্তর ম্পকেক র বো বববোর্ে ম্পেক /আেককর্র সোে)।কেোন ন্তোকনর সেখভো এ 
ভোকব ক,কবৌর্কমোউর্থ েোউর্ন্সকে িো িোনোকি কব এবং ন্তোন র্নরোপে আকছ র্েনো িো 
র্নর্িি েরোর িনয েোউর্ন্স ন্তোনকে সেখকি যোকব।  

আররা তথ্য এখারন িাওয়া যায়; 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fosterin
g/PrivateFostering.aspx 

অর্থবো অযোককমন্ট অযোন্ড সাগোর্ডক ং টিম, র্েকেন সোলযো সেয়োর, 79 Lansdowne 

Road, Bournemouth, BH1 1RP, -সি সযোগোকযোগ েরুন, সটর্কাোন - 01202 458101 

http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
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অনযানয িনজপ্রয় প্রশ্ন: 

আমরো ন্তোকনর িনয েীভোকব সু্ক সবকছ র্নব?  

সবৌর্কমোউর্থ এোেোয় সু্ক ম্পকেক  ির্থয আর্ম সেোর্থোয় সপকি পোর্র? 

আর্ম েখন এবং েী ভোকব সু্ককর িনয আকবেন েরব? 

আকবেকনর ামক পূরর্ েরো ক িোর পর েী ঘটকব? 

আমোর ন্তোকনর যর্ে সেোন র্বকল র্লক্ষোর েোর্েো এবং/অর্থবো স যর্ে প্রর্িবিী য়,িোক 
েী যকরনর োয়িো পোয়ো যোয়? 

আর্ম র্ে ইউর্নাকমকর সেোন োয়িো পোব? 

আর্ম আমোর ন্তোনকে েীভোকব সু্কক র্নকয় যোব? 

আর্ম র্ে যোিোযোকির খরকের োয়িো সপকি পোর্র? 

সু্ককর টোকমকর িোর্রখগুকো েী েী? 

এই ে প্রকশ্নর উত্তর পোয়ো যোয় এখোকন: 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf

