স য়ার্ সএেং মরবর্েশন ইয়ার
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Early year
শিক্ষা শিষয়ে

আশি কীভায়ি
আিার সন্তায়ের
শি- স্কুল িা
োসাশর
স সন্ধাে করি ?

ইউয়ক আশল ই
স োস সস সট িংয়স (োসাশর)
স এিিং শরয়সপিয়ে (ইোর আর ),
সিশিরভাগ িাচ্চারই সখলার িধ্য শিয়ে সিখা হে। আশল ই
স োস স
িছরগুশলয়ে কথা িলার উন্নশের করার জেয শিক্ষকরা ক্রিোকলাপগুশল গঠে
কয়রে। শিশুরা সিসযা-সিাধ্াে করয়ে সিয়খ এিিং োরা কীভায়ি ো করয়ছ
সসট িয়ল। গয়িষণাে সিখা সগয়ছ সে এট িাচ্চায়ির অগ্রগশে উন্নে করয়ে
পায়র িছয়র 7 িাস অিশধ্।
আমি কীভাবে আিার কাছাকামছ মি-স্কুল ো নার্ামর
স খুুঁবে পেবে োমর ?

জােীে অেুসন্ধায়ের জেয (ইিংলযান্ড এিিং ওয়েলস), এখায়ে শুরু করুে find a
nursery school place
চাইল্ড সকোর এিিং পশরিার পশরয়ষিা সম্পশকসে েথয জােয়ে হযাম্পিাোয়রর
পশরিার েথয শিয়রক্টশর অেুসন্ধাে করুে: Hampshire FID information
মি- স্কুবল কে খরচ হয়?

এয়ে কে খরচ
হে?

সরক্রজস্টািস শি -স্কুয়ল জােগা সপয়ল সন্তায়ের 2 িছর িেস সথয়ক, আপশে অয়থরস সাহােয
শেয়ে পায়রে (সোগযোর িােিণ্ড িয়োজয)। 3 িছর িেস সথয়ক সিস্ত শিশু 15 ঘন্টা
শিোিূয়লয শি -স্কুল শিক্ষার জেয উপেুক্ত।
আরও েয়থযর জেয, সিখুে Free Early Education

আিার সন্তায়ের
িাথশিক
শিকািলাভ করয়ে আশি
কীভায়ি সাহােয করয়ে পাশর

আপোর সন্তােয়ক োয়ির ভাষার িক্ষো শিকাি এিিং অেুিীলয়ে সহােো করয়ে
পায়র িশেশিয়ের িচুর অশভজ্ঞো। সিংখযার শিষয়ে কথা িলুে এিিং গণো অেুিীলে
করুে, সেিে আপশে েখে সকোকা া করয়ে োয়িে েখে এই শেয়ে কথা িলয়ে
পায়রে। স্নায়ের সিে সখলার িধ্য শিয়ে অয়েষণ করুে, কীভায়ি খাশল, প্লাশস্টয়কর
সিােল িুয়ি োে এিিং সভয়স ওয়ঠ। িশ্ন ক্রজজ্ঞাসা করুে সেিে "সোিার শক িয়ে হে
এরপর শক হয়ি ...?" আপোর সন্তায়ের সিার সিয়ে েখেগয়ের িই পয়়েে েখে
ছশিগুশল সম্পয়কস কথা িলুে। কথা িলুে আপোর িক্রক্তিালী ভাষাে, ো হয়ে পায়র
আপোর ঘয়রর ভাষা িা ইিংয়রক্রজ।
গয়িষণাে সিখা োে সে িািা-িা োয়ির সন্তায়ের সায়থ এইভায়ি কথা িয়লে োরা
অিেু ল ভাষার চচসার পশরয়িয়ির সথয়ক অয়েক সিশি অগ্রসর হে। কথয ভাষাে
সিৃদ্ধ একট িাশ়ের পশরয়িি এক িছয়র 5 িাবর্র পেমশ উন্নমে শেয়ে আসয়ে পায়র।
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স েং মরবর্েশন ইয়ার
স য়ার্ এ
আেনার র্ন্তাবনর আেনার র্ন্তাবনর আমল ই
(মেোিাোর েনয)

হযাম্পিাোর, সাউিাম্প ে, সপা স সিাউথ এিিং আইল অফ ওোইয় র সিস্ত স্কুল অেুসন্ধাে
করয়ে এখায়ে সিখুে: Search for a school in Hampshire

আিার সন্তায়ের
জেয একট
স্কুল আশি
কীভায়ি সন্ধাে করি??

একট স্কুয়ল জােগা সপয়ে আপশে এখায়ে অেলাইয়ে আয়িিে করয়ে পায়রেApply for a
school place online.
Iআপোর আয়িিেপয়ে, আপোর পছন্দ অেুসায়র শেেট স্কুয়লর োি রাখা উশচে। আপশে
ইেফযান্ট স্কুলগুশল সথয়ক সিয়ছ শেয়ে পায়রে, োর িয়ধ্য ইোর আর, ইোর ওোে এিিং ইোর
ু প়েয়ি এিিং িাথশিক শিিযালেগুশল রয়েয়ছ, সেগুশল ইোর আর সথয়ক শুরু কয়র ইোর
শসক্স অিশধ্।
ইোর আর এ জােগা সপয়ে আপশে েশি শিলশিে (সল ) আয়িিে করয়ছে (অেলাইে
অযাশপ্লয়কিেগুশলর জেয জােুোরী কা -অয়ফর পয়র), আপশে েিুও এখায়ে অেলাইয়ে
আয়িিে করয়ে পারয়িেI Make a late application for a school place.

আিার র্ন্তান অর্ুস্থ হবল কী হবে?

েশি আিার সন্তাে
অসুস্থ হে এিিং
স্কুয়ল সেয়ে ো পায়র েখে
আিার শক করা উশচে?

আপোর সন্তায়ের িেস 5 হয়ল ো িাধ্যোিূলক শিক্ষার িয়ধ্য পয়র, োরা অসুস্থ হয়ল আপোয়ক
অেুপশস্থশের িথি শিে অিিযই ো স্কুয়ল জাোয়ে । আরও েয়থযর জেয সিখুে: What to do if your
child is unwell
অে ঠান্ডা লাগয়ল, শিশুরা স্কুয়ল োয়িো ো আিা করা হে ো। েশি আপোর সন্তায়ের িশি হে
োহয়ল সিষিার িশি করার পয়র োয়ির 48 ঘন্টা স্কুল সথয়ক িূয়র থাকা উশচে। অেযােয িাচ্চায়ির
িয়ধ্য সরাগ োয়ে ো ছ়োে োর জেয এট করা হে। েশি আপোর সন্তায়ের অসুস্থো োয়ির আরও
িীঘ স
স িয়ের জেয স্কুল সথয়ক িূয়র রায়খ েয়ি এই শিষয়ে শিিযালয়ের সায়থ আপোর কথা িলা উশচে।

EMTAS প

আিার ভাষাে
কথা িলার িয়োজে

শলিংকগুশল

ান লাইন

Phone lines আপোর সন্তায়ের প়োশুো শেয়ে আপোর েশি সকােও উয়েগ থায়ক
এিিং সস সম্পয়কস কথা িলয়ে এিিং িশ্ন ক্রজজ্ঞাসা করয়ে আিায়ির সফাে লাইে
উপলব্ধ। আিায়ির সফাে লাইয়ের কিীরা শিশভন্ন ভাষাে কথা িলয়ে পায়রে।
িেসিাে িাপ্তো সিয়ন্ধ জােয়ে অেুগ্রহ কয়র সিখুে see our website
• EMTAS website pages আশল ই
স োস এ
স িিং শরয়সপিে ইোর শপোিাোর জেয
• ‘Bringing up your child bilingually’ শিশভন্ন ভাষার শলফয়লয় র জেয সিখুে
•National Literacy Trust আশল ই
স োরয়স শস েভাশষকো সিয়ন্ধ আয়রা জাোর জেয
সিখুে
• িুকট্রাস্ট ‘Reading with your child’ অয়েক ভাষাে অেুিাশিে িুকয়ল
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