
 

 
 

 

 

 

ইংলিশ লশক্ষা ব্যব্স্থা সম্পর্কে : সসর্কন্ডালি (মাধ্যলমক) সু্কি 

ইংলিশকে অলিলিক্ত ভাষা লিসাকে (EAL) েযেিািোিী লশশুকেি 
লিিামািাি জন্য লন্কেে লশো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

এই নির্দেনিকার্ে কী অন্তর্ভ েক্ত আছে? 
 

 

এখানে আপনে ইংনিশ নিক্ষা ব্যবস্থা সম্পনকে বু্ঝতে ও আপোর সন্তানের জেয সু্কনি একটি জায়গা খুুঁনজ তেনে 

সহায়োর জেয ব্যবহান াপত াগী তথ্য তেনে োন ন। 

ইংিযানে নব্নিন্ন প্রকান র সু্কল রত়েনে,  ার মতযয নকেু নকেু সু্কনির তক্ষনে নেোমাোনক অথ্ ে প্রদান করতে হ়ে 

(অথ্ োৎ নি-প্রদানত াগয/স্বতন্ত্র/তব্সরকান  সু্কল)। 

এই নেনদেনিকাটি আপোনক তেসব ইংনিশ সু্কনির নব্ষত়ে জাোনব্ ত খানে আপোনক অথ্ ে প্রদান করতে হতব্ 

ো (অথ্ োৎ,   াষ্ট্রী়ে সু্কল)।   াষ্ট্র পন চানিত নব্নিন্ন ধরতের সু্কনির মতযয রত়েনে: 

• তিাকাল অথন টি (এলএ) সু্কল—স্থােী়ে সরকান র অথ্ োয়তে পন চানিত 

• একানেনম ওনি সু্কল —তকন্দ্রী়ে সরকান র অথ্ োয়তে পন চানিত, প্রা়েশই তকান ট্রানের অংশ হত়ে থ্ানক 

• তিইথ সু্কল—তকান নেনদেষ্ট ধতম ের োনথ্ সম্পনকেত 
 

ঘত  ত নখও আপোর সন্তানের নিক্ষার ব্যবস্থা ক ানক তব্নে নেনে োন ন, খণ্ডকািীন ব্া েূে েকািীন। এিানক বিা 

হয় গনৃহ নিক্ষাদান (ব্া ঐচ্ছিক গৃহনিক্ষা ব্া তহাম সু্কনিং)।  এখানে আরও তজনে নেন: 

https://www.gov.uk/home-education 

http://www.gov.uk/home-education
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1. আমাি সন্তার্েি জেয কীভার্ব্ সু্কর্ি স্থাে খুুঁর্জ লের্ে পালি? 

আিন্াি সন্তাকন্ি েয়স ৫ থেকে ১৬ েছি িকি, িাি জন্য থোন্ও সু্ককি স্থান্ খুুঁজকি স্থান্ীয় োউলিকি 
(স্থান্ীয় েিতে িক্ষ ো এিএ-ও েিা িয়) থ াগাক াগ েরুন্ 

 

• আিন্াি সন্তাকন্ি েয়স 5 থেকে 16 েছি িকি স্থান্ীয় োউলিিকে অেশযই িাি জন্য স্থান্ীয় এেটি 
সু্ককি স্থান্ খুুঁকজ থিকি িকে 

• সু্ককি ভলিে  সম্পকেে   আিও িেয আিলন্ এখাকন্ থিকি িাকিন্: 
https://www.gov.uk/schools-admissions 

 

আপোি পছর্েি সু্কিটি সব্র্ছ লের্ে সহায়োি জেয এখার্ে লকছু ধ্ািণা সেওয়া হর্িা: 

• ওকিন্ ইলভলন্ং চিাোকি সু্কিটি থেকখ আসুন্. সু্ককিি ওকয়েসাইকে এসকেি লেজ্ঞািন্ থেওয়া িকে। 

• িাকেি সাম্প্রলিে অফকেড (Ofsted) িলিেশেন্ প্রলিকেেন্টি িডুন্: https://reports.ofsted.gov.uk/ 

• সু্কিটিি সামলিে নন্িুণ্য িিীক্ষা েকি থেখুন্: 
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/ 

• অন্যান্য লিিামািাি োকছ থজকন্ লন্ন্ সু্কি সম্পকেে  িাকেি ধািণ্া েী 

• িাকেি সু্ককিি ওকয়েসাইে থেখুন্ 

• থখাুঁজ েকি থেখুন্ থোন্ থোন্ সু্কি স্ব স্ব-ভাষায় লজলসএসই িিীক্ষাি লশক্ষােী ভলিে  েকি (আিও 
িকেযি জন্য লন্কচ লেভাগ 5 থেখুন্) 

 
আপলে সকাে সকাে সু্কি পছে কির্ছে ো জাোি পি, আপোর্ক যা কির্ে হর্ব্: 

• আিন্াি িছকেি েকয়েটি সু্ককিি ন্াম উকেখ েকি অন্িাইকন্ আকেেন্ ফমে িূিণ্ েরুন্ 

• সু্ককি আকেেকন্ি প্রলিয়াটি জটিি িকি িাকি, িাই আিন্াি স্থান্ীয় োউলিকিি সু্কি অযাডলমশন্ টিম এি 
োকছ সিায়িা চান্ 

• োউলিিকে লজজ্ঞাসা েরুন্, আিন্াকে সািা য েিকি িাকি এমন্ থোন্ েযলক্ত, েলমউলন্টি থগাষ্ঠী ো 
থোভাষী আকছ লেন্া 

 

 

 

 

ইংিযাকে লশশুিা িাকেি 11িম জন্মলেকন্ি অেযােলিি িকিি থসকেম্বকি থসকেোলি সু্কি শুরু েকি।  
থসকেোলি সু্কি লশক্ষােষে ইয়াি 7-এ শুরু িয় (ইয়াি 1-6 প্রাইমালি সু্কি) এেং ইয়াি 11থি লগকয় থশষ িয়।  

লশক্ষােষে সেেো থসকেম্বকি শুরু িয় এেং সাধািণ্ি জিুাইকয় থশষ িয়।  এটি সাধািণ্ি প্রায় 13 সপ্তাকিি 
লিন্টি সময়োকি লেভক্ত োকে। 

িরুণ্ লশক্ষােীিা জকুন্ি থশষ শুিোকি সু্কি থছকড থ কি িাকি  লে িাকেি েয়স আগকেি থশকষ 16 িূণ্ে িয়। 
িকে, 16 থেকে 18 েছি েয়সী িরুণ্কেি অেশযই লশক্ষায়, প্রলশক্ষকণ্ ো লশক্ষান্লেশ লিসাকে োেকি িকে। 

2. আমাি সন্তাে সকাে ব্য়র্স সসর্কন্ডালি সু্কি শুরু কির্ব্? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
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4. আলম সু্কি সের্ক কী আশা কির্ে পালি? 

অলধোংশ সু্কি িাকেি লন্জস্ব সু্কি প্রসকিক্টাস প্রোশ েকি, এটি এেটি িুলিো  া সু্কিটি সম্পকেে  গুরুত্বিূণ্ে িেয 
প্রোন্ েকি। এছাডাও, সু্ককিি ওকয়েসাইকে সু্কিটি সম্পকেে  সেেকশষ িেয ও সংোে োেকে। প্রকয়াজন্ িকি 
িেযালে অনু্োে েিকি সিায়িাি জন্য সু্কিকে েিুন্। 

আিন্াি সন্তাকন্ি জন্য, এখাকন্ োেকে: 
 

• অেস্থান্তকিি (ট্রান্লজশন্) লেন্গুলি; ইয়াি 6-এি লশক্ষােীিা িাকেি ন্িুন্ থসকেোলি সু্কিটি থেমন্ 
িকে থেখাি জন্য এে ো েইু লেন্ োোকন্াি সুক াগ িাকে।  

• আিন্াি সন্তান্কে ন্িুন্ সু্ককি ভািভাকে জীেন্ শুরু েিকি সিায়িাি জন্য ইোেশন্ ো সূচন্া 
েমেসূচী। আিন্াি সন্তান্  লে সম্প্রলি এই থেকশ ো এই অঞ্চকি একস োকে, লেংো েছকিি লভন্ন থোন্ 
সমকয় (অেোৎ থসকেম্বকি ন্য়) সু্কি শুরু েকি থসকক্ষকে এই েমেসূচীকি িাি জন্য লেকশষ েযেস্থা 
োেকি িাকি। 

• প্রায় 30 জন্, সাধািণ্ি এেই েয়কসি, লশক্ষােীি এেটি ফমে ক্লাকস স্থান্ িাওয়া।  
প্রলিটি ফকমে সাধািণ্ি িাকেি লন্জস্ব ফমে টিউেি োকে। 

• িাঠোকন্ি এেটি লন্য়লমি সময়সূলচ প্রলিটি িাঠ সংলিে লেষকয়ি 
এেজন্ লেকশষজ্ঞ দ্বািা থশখাকন্া িকে। 

• এেটি সম্পূণ্ে িাঠযিকম প্রকেশালধোি—আিও িকেযি জন্য ন্ীকচ থেখুন্ 

• সোইকে অন্তভুে ক্ত েকি এমন্ িন্থা থ খাকন্ সেি লশশু ন্যা য আচিণ্ িায় 

• িাঠযিকমি সাকে সং ুক্ত লন্য়লমি োলডি োজ 

ইংিযাকে সু্ককিি লশক্ষােষে ও ছুটিি িালিখ স্থান্কভকে লভন্ন িকয় োকে। 

 

অেশয, সু্ককি ছুটি োকে সাধািণ্ি লডকসম্বকিি থশকষ ও জান্ুয়ালিি শুরুকি (লিসমাস ও ন্িুন্ েছি); 

মাচে /এলপ্রি (ইোি েখন্ িডকে িাি উিি লন্ভে ি েকি) এেং আগে মাকস।  এছাডা, থেলশিভাগ 
সু্ককি লিন্টি োমে চিাোকি প্রকিযেটিি মাঝামালঝ সমকয় িাফ-োমে ছুটি োেকে। প্রলিটি সু্কি িাকেি 
লন্জস্ব ছুটিি লেন্গুলি লচলিি েকি সু্কি েযাকিোি প্রোশ েিকে। 

অকন্ে সু্ককি প্রলিেছি 5টি INSET ((ইন্ সালভে স থট্রলন্ং) লেন্ োকে খন্ লশক্ষেিা প্রলশক্ষণ্ ও লেলভন্ন সভায় 
থ াগ থেকেন্।  INSET এি সময় লশক্ষােীকেি সু্ককি থ কি িয় ন্া। সু্কিগুলি প্রলি েছি িাকেি INSET 

লেন্গুলি সম্পকেে  লিিামািাকে অেলিি েিকে। 

োমে ও ছুটিি সঠিে িালিখগুলি জান্কি সু্ককিি সাকে েো েিুন্ ো এই ওকয়েসাইে থেখুন্:  

https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. আলম সু্কর্িি লশক্ষাব্র্ে ও ছুটিি োলিখগুলি কীভার্ব্ জােব্? 

http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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আমাি সন্তাে সু্কর্ি আি কী কী কির্ব্? 

আিন্াি সন্তান্ িাঠযিকমি অলিলিক্ত েমেোণ্ডসমূকি, সু্কি আকয়ালজি ভ্রমকণ্ ও অন্যান্য অনু্ষ্ঠাকন্ অংশ লন্কি 
িািকে। একি অন্তভুে ক্ত োেকি িাকি: 

• ধমীয় সমাকেশ ও সলিলিি উিাসন্াি সুলেধা। আিও িকেযি 
জন্য আিন্াি সু্কিকে েিুন্। 

• িাঠযিম েলিভূে ি েমেোণ্ড ও ক্লাে, থ মন্, থখিাধুিা, সঙ্গীি ও ন্ােে। এগুকিা 
োধযিামূিে ন্য় এেং েিুুকিি খাোকিি সমকয় িকি িাকি লেংো সু্কি থশষ 
িওয়াি িকি। থোন্ থোন্ ক্লাকেি জন্য সামান্য খিচ েিা িাগকি িাকি। 

• সু্ককিি লট্রিগুলি লশক্ষেিা সােধান্িাি সাকে আকয়াজন্ েকিন্ িাই থছকিকমকয়িা 
সেেো লন্িািে োকে। সাধািণ্ি এসে ভ্রমকন্ অেেপ্রোন্ েিকি িয়, িকে 
প্রকয়াজন্ িকি সু্কিগুলি প্রায়শই এজন্য সিায়িা েিকি সক্ষম িয়। সু্ককিি 
লট্রিগুলি লশক্ষেিা সােধান্িাি সাকে আকয়াজন্ েকিন্, িাই থছকিকমকয়িা সেেো 
লন্িািে োকে। থোন্ থোন্ লট্রি লজলসএসই থোকসেি আেশযেীয় অংশ, 

উোিিণ্স্বরূি, লজলসএসই ড্রামা থোকসেি জন্য লশক্ষােীকেিকে লেকয়োকি লগকয় 
ন্ােে থেখকি িয়। 

• ন্ােে িলিকেশন্া ও সঙ্গীিানু্ষ্ঠান্ সি সু্ককিি প্রক াজন্াসমূি  

• লেলভন্ন সামালজে ও িিলেি সংিকিি অনু্ষ্ঠান্ থ মন্ িীডা লেেস, িীষ্মোিীন্ ও 
লিসমাস থমিা, লডকস্কা ও কুইজ। আিলন্  লে আিন্াি সন্তাকন্ি সু্ককি আিও থেশী 
সম্পতক্ত িকি চান্, উোিিণ্স্বরূি থস্বচ্ছাকসো থেওয়া ো িযাকিন্ট গভন্েকিি োলয়ত্ব িািন্ 
েিা, থসকক্ষকে সু্ককিি সাকে েো েিুন্। থসখাকন্ আিলন্ সু্কিটি েিো ো েেি িকি 
িাকি থসো লন্লিি েিাি জন্য থন্িত ত্বপ্রোন্োিী েিকে সিায়িা েিকি িাকিন্। 

• েমেকক্ষকে এেটি সপ্তাি োটিকয় োকজি অলভজ্ঞিা িাভ সাধািণ্ি ইয়াি 10-এি িরুণ্কেি জন্য এেটি 
সুক াগ। আকিা িকেযি জন্য লন্কচ েযালিয়াি (কিশা/েতলি) লেভাগটি থেখুন্। 

 
সু্কর্ি কী হর্ে ো আলম কীভার্ব্ জােব্? 

সু্কি আিন্াি সাকে লন্য়লমিভাকে থ াগাক াগ েিকে। সু্কিগুলি লেলভন্ন ধিকণ্ি থ াগাক াগ মাধযম েযেিাি 
েিকে,  াি মকধয িকয়কছ: 

• সু্ককিি ওকয়েসাইে: সু্কি িাকেি ওকয়েসাইকে লেলভন্ন িেয জান্াকে।  ছুটিি লেন্সমিূ, 

লশক্ষেকেি প্রলশক্ষকণ্ি জন্য লন্ধোলিি লেন্ (INSET) ও িযাকিন্টস ইলভলন্ং-এি মকিা 
গুরুত্বিূণ্ে িালিখগুলি জান্কি সু্কি েযাকিোি থেখুন্। 

• লেজ্ঞলপ্ত: থেক্সে মযাকসজ, থসাশযাি লমলডয়া (ক মন্ েুইোি) ও parentmail 

(িযাকিন্টকমইি) এি মকিা অযাি,  া সু্কি খাোি ও লট্রকি  াওয়াি অেে িলিকশাকধি 
োকজ েযেহৃি িকি িাকি। 

• অন্িাইন্ লসকেম (ক মন্  Go4Schools):  োলডি োজ, মূিযায়ন্ এেং 
আচিণ্ সম্বকে আিলন্ িেয থিকি িাকিন্। 

• ইকমইি এেং লচঠি: আিন্াি ইকমইি েযেিাকিি সুক াগ ন্া োেকি সু্কিকে জান্ান্। 

• িযাকিন্ট ’স ইলভলন্ং ও লিকিােে : এগুকিাকি আিন্াি সন্তাকন্ি অিগলি সম্পকেে  আকিা জান্কি িািকেন্। 

• সভা ও ইন্ফিকমশন্ ইলভলন্ং: সু্কিগুলি গুরুত্বিূণ্ে িেয ভাগাভালগ েকি থন্ওয়াি জন্য সভাকে 
েযেিাি েিকে। থ মন্ লজলসএসইকি থোন্ লেষয় িডকে। প্রশ্ন লজজ্ঞাসা েিাি জন্য এটি এেটি 
ভাি সুক াগ িকি িাকি। 

• সিাসলি থ াগাক াগ: থফান্ ো ইকমইকি আিলন্ সু্ককিি সাকে থ াগাক াগ েিকি িাকিন্, অেো উি ুক্ত 
থক্ষকে টিচাকিি সাকে সভাি আকয়াজন্ েিকি িাকিন্। 
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5 

 

 

 

5. সু্কি আমাি কাছ সের্ক কী আশা কির্ব্? 

লিিা ো মািা লিসাকে আিন্াি োকছ আশা েিা িকে: 
 

• আিন্াি সন্তান্কে প্রলিলেন্ ও সময়মকিা সু্ককি িাঠাকেন্,  লে ন্া থস অসুস্থ োকে, ো থোন্ অযািকয়ন্টকমন্ট 
োকে ো থোন্ ধমীয় ছুটিি লেন্ িয়।  লে িাকিন্ সু্কিকে আগাম জালন্কয় িাখুন্ থেন্ আিন্াি সন্তান্ 
অনু্িলস্থি িকয়কছ। 

• শুধুমাে সু্কি ছুটিোিীন্ সমকয় আিন্াি সন্তান্কে লন্কয় ছুটি োোকি  াকেন্।  সু্কি চিাোিীন্ সমকয় 
আিন্াি সন্তান্কে ছুটি োোকি লন্কয়  াওয়াি লসদ্ধান্ত লন্কি আিন্াকে জলিমান্া লেকি িকি িাকি। আিও 
জান্কি সু্ককি েো েিুন্  ো এই ওকয়েসাইে থেখুন্:  

https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

• আিন্াি সন্তান্ ো িলিোকিি থোন্ও গুরুত্বিূণ্ে ঘেন্া ো িলিলস্থলি সম্পকেে  সু্কিকে জান্াকেন্।  িািা 
আিন্াকে সিায়িা েিাি জন্য  োসাধয থচো েিকে। 

• লচলেৎসাি ও থ াগাক াকগি লেশে সম্পলেে ি িেযালে সিেিাি েরুন্।  এসে 
িকেয থোকন্া িলিেিে ন্ িকি আিন্াি সু্কিকে জান্াকন্া গুরুত্বিূণ্ে। 

• আিন্াি সন্তান্ সু্কি আকয়ালজি ভ্রমকণ্ থ কি িািকে, িাি ছলে থিািা  াকে ইিযালে 
লেষকয় সিলি জালন্কয় ফমে িূিণ্ েরুন্। 

• সু্ককিি ন্ীলিমািা সমেেন্ েরুন্, থ মন্ আচিণ্ ও ইন্টািকন্কেি  ো ে েযেিাি লেষয়ে ন্ীলিমািা।  
সু্ককিি ওকয়েসাইকে সু্ককিি ন্ীলিমািা সম্পলেে ি িেয থিকি িাকিন্। আিন্াকে ও আিন্াি সন্তান্কে 
িুিষ্কাি ও লন্কষধাজ্ঞাি লেষকয় জান্াকন্া িকে। আিন্াি সন্তাকন্ি এেটি সু্কি ইকমইি অযাোউন্ট ও 
ইন্টািকন্কে অযাকক্সস োেকে  া িাকেি অেশযই লন্িািকে ও  ো েভাকে েযেিাি েিকি িকে। 

• িাকেি োলডি োকজ সিায়িা েরুন্। আিন্াি সন্তাকন্ি লশক্ষাি জন্য েীভাকে সিায়িা েিকি িাকিন্ 
থস েযািকি আকিা ধািণ্াি জন্য  এখাকন্ থেখুন্. 

 

 

 

 

6. সু্কর্ি লব্লশষ্ট ব্যলিব্র্ে সক সক? 

োফ সেসযকেি ন্াম ও ছলে থেখকি সু্ককিি প্রসকিক্টাস ো সু্কি ওকয়েসাইে থেখুন্; েখন্ও েখন্ও এগুলি 
সু্ককিি প্রকেশদ্বাকিও প্রেলশেি িয়। 

সু্কিকে লজজ্ঞাসা েরুন্ থোন্ থোন্ োফ আিন্াি সন্তাকন্ি সাকে 
োজ েিকেন্। একেি মকধয অন্তভুে ক্ত োেকি িাকিন্: 

 

• উদ্ধে িন্ থন্িত েতে—থ মন্ লপ্রলিিাি, ভাইস ও 
অযালসকেন্ট লপ্রলিিাি 

• অলফস োফ—থ মন্ সু্ককিি লিকসিশলন্ে 

• টিলচং োফ—থ মন্ ক্লাস টিচাি ও টিলচং 
অযালসকেন্ট 

• িযােিাি োফ—থ মন্ েছকিি থন্িত েতে, ফমে টিউেি, 

িালন্েং থমন্টি 

• লেকশষজ্ঞ োফ – থ মন্  EAL লশক্ষে (অলিলিক্ত ভাষা লিসাকে ইংকিলজ), SENDCo (লশক্ষা-সংিান্ত 
লেকশষ চালিো ও প্রলিেলেিাি সমন্বয়োিী), োলয়ত্বপ্রাপ্ত থসফগালডে ং লিড টিচাি (DSL) 

http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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7. সু্কর্ি কী সশখার্ো হয় এব্ং পিীক্ষা সেওয়া হয়? 

লশক্ষােীিা সাধািণ্ি ইয়াি 11 এি থম ও জনু্ মাকস জািীয় ি োকয়ি িিীক্ষা লেকি েসকে।  থেলশিভাগ 
লশক্ষােী লজলসএসই (কজন্াকিি সাটিে লফকেে অে থসকেোলি এডুকেশন্) িিীক্ষায় অংশ থন্কে। 

আিন্াি সন্তান্ থোন্ ধাি, ি োয় ও েছি গ্রুকি োেকে—এেং থোন্ থোন্ 
মূিযায়ন্/  াচাই/ িিীক্ষা িাকেি োেকে িা জান্কি েয়া েকি লন্কচি 
থেলেিটি থেখুন্: 

 

ি োয় ধাি েছি 
গ্রুি 

েয়স 
সীমা 

মূিযায়ন্/  াচাই 
/িিীক্ষা 

িঠিি লেষয়সমিূ 

 

থস
কে
ে
ালি

 

গুরুত্বিূণ্ে ইয়াি 7 11-12 ইয়াি 7 শুরু এেং ইংলিশ, গলণ্ি, লেজ্ঞান্,  

ন্েশা ও প্র ুলক্ত, 

ইলিিাস, ভূকগাি 

ধমীয় লশক্ষা (RS), 

েিা, ন্েশা ও প্র লুক্ত 

(DT), সঙ্গীি, ন্ােে, 

শািীলিে লশক্ষা, 
েলম্পউটিং, লসটিকজন্লশি, 

ভাষা 

ধাি 3 ইয়াি 8 12-13 লন্য়লমিভাকে িুকিাো জকুড 

ইয়াি 9 13-14 KS3: জ্ঞান্লভলিে 

মূিযায়ন্ িিীক্ষা 
(CATs) 

 

চিমান্ অভযন্তিীন্  

মূিযায়ন্ 

গুরুত্বিূণ্ে ইয়াি 10 14-15 চিমান্ অভযন্তিীন্  মূি লেষয়সমিূ: ইংলিশ, 

গলণ্ি, লেজ্ঞান্ ধাি 4 ইয়াি 11 15-16 মূিযায়ন্ 

ইয়াি 11 এি থম/জনু্: 
লজলসএসই (কজন্াকিি 

সাটিে লফকেেঅে 

থসকেোলি এডুকেশন্) 

ও সমমাকন্ি িিীক্ষাসমূি 

ঐলচ্ছে লেষয় লভন্ন িকি িাকি 

লেলভন্ন সু্ককি একি 

অন্তভুে ক্ত ভূকগাি, ইলিিাস, 

RS, েলম্পউোি লেজ্ঞান্, 

PE, েযেসায় লশক্ষা, 
লশশু িলিচ ো, DT, সতজন্শীি 

লমলডয়া। আিন্াি সু্কিকে েিুন্ 

িূণ্ে িালিো থেওয়াি জন্য 
 

লেিালিি জান্কি থেখুন্: https://www.gov.uk/national-curriculum 

 
আমাি সন্তাে লক প্রলেটি লব্র্র্য় পিীক্ষা লের্ব্? 

সাধািণ্ি লশক্ষােীিা ইয়াি 11-এি থশকষি লেকে জািীয় িিীক্ষায় (লজলসএসই) অংশ থন্য়। িািা প্রলিটি 
লেষকয় িিীক্ষায় েসকে ন্া। মূি লেষয়গুলি িকিা: ইংকিলজ, গলণ্ি ও লেজ্ঞান্। প্রকিযে লশক্ষােীকে অেশযই এই 
লেষয়গুলি অধযয়ন্ েিকি িকে। এছাডাও, লশক্ষােীিা সাধািণ্ি আিও িাুঁচটি লেষকয় িিীক্ষা থেয়। 

ধাি 3 (ইয়াি 8 ো ইয়াি 9)-এি থশকষ সু্কি আিন্াি সন্তান্কে চূডান্ত িিীক্ষাি জন্য িডাকশান্া চালিকয় থ কি 
অন্যান্য লেষয়গুলি লন্েোচন্ েিকি সািা য েিকে। এি মকধয লজলসএসই লেষয় োেকি িাকি (ক মন্ ভূকগাি 
ো ন্েশা ও প্র ুলক্ত) ো BTEC (েযেসায় ও প্র লুক্ত লশক্ষা োউলিি) লেষয়গুলি (ক মন্: েযেসালয়ে 
িডাকশান্া ও িীডা)। 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. আমাি সন্তার্েি কী কী প্রর্য়াজে হর্ব্? 

• সু্ককিি িলিিূণ্ে ইউলন্ফমে: ইংিযাকেি থেলশিভাগ থসকেোলি সু্কি আশা েকি 
লশক্ষােীিা সু্ককিি এেটি ইউলন্ফমে িিকে। আিন্াি সন্তাকন্ি সু্কি েী েী 
িিকি িকে িাি এেটি িালিো থেকে এেং থোোয় আিলন্ এগুকিা লেন্কি 
িািকেন্ িা জান্াকে। আিন্াি োকছ ি োপ্ত অেে ন্া োেকি খিচ োেে 
সু্কি সািা য েিকি িাকি লেন্া লজজ্ঞাসা েরুন্। 

• এেটি প্ল্যান্াি। লন্কজকে সুশতঙ্খি িাখকি সিায়িাি জন্য থেলশিভাগ সু্কি 
লশক্ষােীকেিকে প্রলিেছি এেটি েই সিেিাি েকি। 

• এেটি েযাগ, েিমসি এেটি থিন্লসি িাখাি োক্স ইিযালে 

• এেটি েযািকুকিেি ও অন্যান্য গলণ্ি সিঞ্জাম 

• প্রকয়াজকন্ সম্পূণ্ে লিই (শািীলিে লশক্ষা) লেে।  সু্কি আিন্াকে জান্াকে েী 
েী প্রকয়াজন্ িকে, থেন্ন্া একি সু্ককিি থিাকগা ুক্ত থপােে কসি জামাোিড 
অন্তভুে ক্ত োেকি িাকি। 

• েিুুকিি খাোি ো খাোি থেন্াি অেে।  অকন্ে সু্ককি েন্টাক্টকিস 
থিকমন্ট েযেস্থা িকয়কছ; অলফকসি েমীিা এোি েকোেি েিকি সক্ষম 
িকেন্। লেছু থছকিকমকয় লেন্ামূকিয সু্ককিি খাোি (FSM) থিকি িাকি,  লে 
িাকেি িলিোি লন্লেেে েকয়ে ধিকণ্ি থেলন্লফে থিকয় োকে;  আিও িেয 
আিলন্ সু্কি থেকে ো এখাকন্ িাকেন্:  

https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

• আিন্াি সন্তান্  লে োস, ট্রাম ো থট্রকন্ েকি সু্ককি  ািায়াি েকি িকে ট্রযাকভি িাস ো  াোয়াি 
খিকচি অেে। থ সে লশক্ষােী সু্কি থেকে েইু মাইকিি থেলশ েিূকত্ব োস েকি িািা লেন্ামূকিয এেটি োস 
িাস থিকি িাকি। আিলন্ লেন্ামূকিয োস িাস িাওয়াি থ াগয লেন্া থেখকি িাকিন্ এখাকন্: 
https://www.gov.uk/help-home-school-transport. চিাকফিা েিকি সমসযা ো লশক্ষা-সংিান্ত লেকশষ 
চালিো োোয় লেছু লশক্ষােী থিুঁকে সু্ককি থ কি িাকি ন্া, িাকেিকে লেন্ামূকিয সু্ককি িলিেিকণ্ি েযেস্থা েিা 
িকে, আি থসো প্রায়শই েযালক্সকি েকি। আিও িকেযি জন্য থেখুন্  

https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen 

• থমাোইি থফাকন্ি েযািাকি সু্ককিি ন্ীলিমািা থজকন্ লন্ন্। থোন্ থোন্ সু্কি থমাোইি থফান্ অন্ুকমােন্ 
েকিন্া এেং লশক্ষােীিা সু্ককি থমাোইি থফান্ েযেিাি েিকি থসো োকজয়াপ্ত েিকি িাকি। 

লেছু লেছু সু্কি লশক্ষােীকেি প্রেম ভাষাকি এেটি লজলসএসই িিীক্ষাি েযেস্থাও েকি,  লেও প্রকিযে লশক্ষােীি 
প্রেম ভাষাি জন্য সুক াগ োকে ন্া। থ সে ভাষায় লজলসএসই িকয়কছ িাি মকধয আিলে, লচন্া, উেুে , গুজিাটি ও 
ইিািীয় ভাষা অন্যিম। আিলন্  লে চান্ আিন্াি সন্তান্ এমন্ লেছু েরুে িকে সু্ককিি সাকে েো েিুন্। 

আিন্াি সন্তাকন্ি আিি ও ভলেষযি িলিেল্পন্া সম্পকেে  িাকেি সাকে েো েিুন্। িাকেি আিি আকছ এমন্ 
লেষয়গুলি থেকছ থন্ওয়া গুরুত্বিূণ্ে এেং একি ভলেষযকি িাকেি উিোি িকে। আিন্াি সন্তাকন্ি জন্য েী েী 
লেেল্প িকয়কছ এেং েীরূি সিায়িা িাওয়া  াকে থস েযািাকি সু্ককিি সাকে েো েিুন্। 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.gov.uk/help-home-school-transport
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen
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9. সযসব্ লশক্ষােীি ব্াড়লে সহায়ো প্রর্য়াজে োর্েি জেয কী ব্যব্স্থা ির্য়র্ছ? 

•  াজেীয় সিায়িা: সেি সু্ককি এমন্ এেেি থিাে িকয়কছন্  ািা লশক্ষােীকেি থোন্ও সমসযা োেকি, 

থ মন্ েেুত্ব, মান্লসে স্বাস্থযসমসযা ো উকদ্বগ, থসকক্ষকে িাকেিকে সািা য েকিন্। আিন্াি সন্তাকন্ি থোন্ও 
সমসযা ো উকদ্বগ োেকি ফমে টিউেি ো ইয়াি লিডািকে েিুন্। 

• সেি সু্ককি এেজন্ মকন্ান্ীি থসফগালডে ং (সুিক্ষা) লিড িকয়কছন্ ল লন্ সু্ককি ো সু্ককিি োইকি আিন্াি 
সন্তাকন্ি লন্িািিা লেষকয় থোন্ গুরুিি উকদ্বগ োেকি িাকেিকে সিায়িা থেন্। 

• ইংলিশ ভাষাি জন্য সিায়িা: থেলশিভাগ সু্কি ইংলিশ ভাষাি লেোকশি থক্ষকে প্রকয়াজন্মালফে সিায়িা 
প্রোন্ েিকে।  এটি সাধািণ্ি অন্যান্য লশক্ষােীকেি সাকে ক্লাসরুকম প্রোন্ েিা িকে। 

• থশখাি সিায়িা: সেি সু্কি প্রকয়াজন্মালফে থশখাি জন্য োডলি সিায়িা প্রোন্ েিকে। আিলন্  লে 
মকন্ েকিন্ আিন্াি সন্তাকন্ি থশখাি জন্য সিায়িাি েিোি আকছ িকে সু্কিকে েিুন্। SENDCo (লেকশষ 
লশক্ষাগি চালিো ও প্রলিেলেিা সমন্বয়ে) আিন্াি সন্তাকন্ি সাকে েো েকি িাকেি চালিোগুলি মূিযায়ন্ 
েিকেন্ এেং সকেোিম সিায়িা প্রোন্ েিকেন্। িািা আিন্াকে জান্াকেন্ আিন্াি লশশুি থোন্ও চালিো 
আকছ লেন্া এেং সু্কি েীভাকে আিন্াি লশশুকে সিায়িা েিকি িাকি থস সম্পকেে  েো েিকি আিন্াকে 
সু্ককি আসকি েিা িকি িাকি। লিিামািা ও থেয়ািািকেি জন্য এেটি সিায়ে গাইড এখাকন্ আকছ: 
https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers 

• োইকিি সংস্থাসমূি: োডলি সিায়িাি প্রকয়াজন্ এমন্ লশক্ষােীকে সিায়িা েিাি জন্য সু্কিগুলি অন্যান্য 
থিশাোি থ মন্ ডাক্তাি, শিণ্ােী সংস্থা এেং লশক্ষা লেকশষজ্ঞকেি সাকে ঘলন্ষ্ঠভাকে োজ েকি। সু্কি 
আিন্াি সন্তাকন্ি প্রকয়াজন্ীয় থোন্ও োডলি সিায়িা সম্পকেে  আিন্াকে জান্াকে। 

• লিউলিি লপ্রলময়াম: সেি সু্কি অেেনন্লিেভাকে সুলেধােলঞ্চি লশক্ষােীকেি সিায়িা েিাি জন্য অলিলিক্ত 
িিলেি িায়।  লশক্ষােীিা  াকি সু্ককি ভাি েিকি িাকি এেং সু্কি জীেকন্ িুকিািুলিভাকে সংলিে িকি 
সিায়িা েিা  ায় থসজন্য এই অেে েযেহৃি িয়। 

• আলেেে সিায়িা: সু্কিগুলি লেছু খিকচি েযািাকি সিায়িা েিকি িাকি, থ মন্ সু্কি ইউলন্ফমে, সু্কি লট্রি, 

সিঞ্জাম ইিযালে। এসে েযকয়ি জন্য আিন্াি সিায়িাি েিোি িকি সু্কিকে েিুন্। 

• েযালিয়াি লেষকয় িিামশে ও অলধেিি লশক্ষা: সেি সু্ককি এেজন্ েযালিয়াি িিামশেোিা োকেন্ ল লন্ 
আিন্াি সন্তান্কে সু্কি ছাডাি িকি িািা েী েিকি চায় থস সম্পকেে  লচন্তাভােন্া শুরু েিকি সািা য 
েিকেন্। িািা আিন্াি সন্তান্কে থ সে সিায়িা েিকেন্: 

▪ লজলসএসইকি থোন্ লেষয় িডকি িকে লন্েোচন্ েিা। লেেল্পগুলি ইয়াি 8 ো 9 এি থশকষ লন্েোচন্ 
েিা িয়। 

▪ োকজি অলভজ্ঞিাি জন্য উি ুক্ত স্থান্ থখাুঁজা। সেি সু্কি োকজি অলভজ্ঞিা থন্ওয়াি সুক াগ থেয় 
ন্া। আিও িকেযি জন্য আিন্াি সু্কিকে েিুন্। 

▪ ইয়াি 11 থশকষ েকিজ ও লেলভন্ন থোকসেি েযািাকি থখাুঁজ েরুন্ আশা েিা িয় িরুণ্িা 18 েছি 
েয়স ি েন্ত িডাকশান্া ো প্রলশক্ষকণ্  ুক্ত োেকে। আিলন্ এখাকন্ আিও িেয িাকেন্: 
https://www.gov.uk/browse/education/find-course 

 

 

 

 

10. আলম কীভার্ব্ আমাি সন্তাের্ক লশখর্ে সাহাযয কির্ে পালি? 

 আিন্াি সন্তান্কে েী েী ভাকে লশখকি সিায়িা েিা  ায় িাি থেশ লেছু ধািণ্া থেওয়া িকয়কছ এই লিফর্ির্ে। 

http://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/

