সংক্ষিপ্ত ক্ষনর্দে ক্ষিকা
ককান ক্ষিশুর ব্যাার্র আনার দুর্োব্না ব্া সমসযা থাকর্ে ক্ষক করর্ব্ন?

দিে নাথীর্দর জনয সংক্ষিপ্ত তথয

1. ককোন ফোচ্চোয োথথ কথো ফরোয ভয় উথেযভূরক প্রশ্ন কযথফন নো।

ব্াচ্চার্দর ক্ষনরাত্তা ক্ষব্ধান…

2. মদি আনোথক ককোন ফোচ্চো ককোন দকছু ফথর মো ককোন অদবথমোথগয ভত ভথন য়
ফো তোথত আনোয িুবভোফনো য় তথফ তো তিন্ত কযথফন নো। মদি ুদর জদিত
য় তথফ আদন কফী প্রশ্ন কযথর তো ুদরথয তিথন্ত ভযো ৃদি কযথত োথয।
ঠিক কভভচোযীথক তথয জোনোন।
3. ফোচ্চোয ককোন কথো কগোন যোখোয প্রদতশ্রুদত দিথফন নো। মদি ফোচ্চো আনোথক তো
কগোন যোখোয অনুথযোধ কথয তথফ তোথক ফরুন কম আদন তো কযথত োযথফন
নো কোযণ আনোথক এভন কোউথক তো জোনোথত থফ দমদন তোথক োোময কযথত
োযথফন।
4. একটি িুবভোফনোয কোযণ করখোয পভভ (স্কু থরয অদপথ োওয়ো মোথফ) ূযণ করুন।
আনোয িুবভোফনো যোদয ুয যফোর্ভ কক জোনোন, তোথক নো কথর অনয
িোদয়ত্তপ্রোপ্ত কইপগোদ্ভিং অদপোযথিয (এন্ড্রু দযগফী, কেয়োয ব্রোউন ফো কফব
দনউভযোন) কক জোনোন। এথিয কোউথক নো োওয়ো কগথর আনোয িুবভোফনোয কথো
কম ককোন ঊর্ধ্ভতন কভভচোযীথক জোনোন।
5. আনোয িুবভোফনোয কথো জোনোথনোয য আনোয িোদয়ত্ব কল এফিং কইপগোদ্ভিং
টিভ িোদয়ত্ব কনথফন। আনোথক এয যফতী িথেথয ফযোোথয একর্ো িংদেপ্ত
দফফযণ কিয়ো থফ। তথফ ভথন যোখথফন কম মদি তথযগুথরো স্পভকোতয য় তথফ
কগোনীয়তোয স্বোথথভ তো কোউথক ফরো মোথফনো।
6. ককোন কভভচোযীয ফযোোথয আনোয ককোন িুবভোফনো থোকথর তো ক্টিচোয ফো
ক্ুটি ক্টিচোযথক জোনোথত থফ।
আয দফস্তোদযত জোনথত থর আভোথিয চোইল্ড প্রথর্কন ও কইপগোদ্ভিং নীদতভোরো
কিখুন।

আভোথিয স্কু থর মোযো আথন ফো কোজ কথযন তোথিয কথরয িোদয়ত্ব ফোচ্চোথিয
দনযোত্তো দফধোন কযো!
এ দরপথরথর্ ফোচ্চোথিয দনযোত্তো দফধোন কযোয ফযোোথয ভূর তথযগুথরো কিয়ো
থয়থছ এফিং ককোথোয় আথযো দফস্তোদযত তথয োওয়ো মোথফ তোও ফরো থয়থছ।
এখোথন ভূর তথযগুথরোয সারমমে কিয়ো থয়থছ – স্কু থরয
(www.wintonprimaryschool.com) এ ওথয়ফোইথর্ ূণভ দনযোত্তো নীদতভোরো
োথফন অথফো স্কু থরয অদপথ এয জনয অনুথযোধ কযথত োথযন।
প্রদত স্কু থর ফোচ্চোথিয দনযোত্তোয িোদয়থত্ব একজন করোক দনমুক্ত আথছন দমদন
তোয িোদয়ত্ব োরথনয জনয দনয়দভত কেদনিং কনন।
ফোচ্চোথিয দনযোত্তোয িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কভভচোযী থরন:


এন্ড্রু দযগফী (ক্টিচোয)

োযো স্কু থরয দনযোত্তোয দনফভোী িোদয়থত্ব আথছন:



ুয যফোর্ভ (এদস্ট্যোন্ট ক্টিচোয)
কজই্ ভযোদনিং (২ ফৎয ফয়ীথিয দনযোত্তোদফধোথন)

Bengali

গুরুত্বূর্ে নক্ষথত্র:



দনযোত্তো দফধোথন আভোথিয নীদতভোরোয উয কথয়কটি নদথ আথছ।
দনযোত্তো দফধোথনয ফযোোথয কর তথয আভোথিয এ ওথয়ফোইথর্ োওয়ো মোথফ:
www.wintonprimaryschool.com
কর কভভচোযীযো দনযোত্তোদফধোথনয ফযোোথয ম্পূণভ প্রদেণপ্রোপ্ত এফিং তোযো আভোথিয দনযোত্তো
নীদতভোরোয ফযোোথয অফদত। কর বরোদন্টয়োয ও িভনোথীথিয কোথছ আো কযো য় কম
তোযো স্কু থরয দনযোত্তো নীদতভোরো কভথন চরথফন। আভোথিয দনযোত্তো নীদতভোরোয় আনোয
িোদয়থত্বয ফযোোথয আনোয ককোন প্রশ্ন থোকথর িয়ো কথয আভোথিয একজন ঊর্ধ্ভতন কভভচোযীয
োথথ কথো ফরুন।
মূে ক্ষনরাত্তাক্ষব্ধানমূেক নক্ষথ :












ক্ষিশু সুরিা ও ক্ষনরাত্তা নীক্ষতমাো। এথত আভোথিয স্কু থরয দনযোত্তো ফযফস্থো ফদণভত
আথছ।
ক্ষিিারত ক্ষিশুর্দর ক্ষনরাদ রাখা। এথত কর ফোচ্চোথিয ুযেো ফযফস্থো ফদণভত
আথছ। কর কভভচোযীথিয এ ভথভভ একটি কঘোলণোথে োেয কযথত য় কম তোযো তো
থিথছন ও ফুথঝথছন।
ইন্টারর্নট ব্যব্হার্রর নীক্ষতমাোাঃ এথত ফরো থয়থছ কম আভযো কথরয দনযোত্তোয
জনয কভভচোযী ও কছথরথভথয়থিয কথথক ইন্টোযথনর্ ও বফিুযদতক কমোগোথমোগ ভোধযভ
ফযফোথযয ফযোোথয দক আো কদয। ছোেছোেীযো এথত তোথিয ‘ভতোভত জোনোফোয
কথনয’ ভোধযথভ অফিোন যোথখ।
কমে চারীর্দর আচরর্ক্ষব্ক্ষধ ও ক্ষনর্দে ক্ষিকা। এথত কভভচোযীথিয কোথছ কম উথমোগী,
কোিোয ও দনযোি আচযণ আো কযো য় তো ফদণভত আথছ – মোথত তোযো
দনথজথিযথক ফো ফোচ্চোথিযথক দফিোন্ন নো কথযন।
আচরর্ নীক্ষতমাো। আভোথিয আচযণ নীদতভোরোয অনুযন কযোয অথভ র কম
আভযো ফোচ্চোথিযথক এভন আচযণ দেো দিদি মোথত তোযো দনথজথিযথক ও
অনযোনযথিযথক দনযোি যোখথত োথয।
হয়রানী-ক্ষব্র্রাধী নীক্ষতমাো। এথত স্কু থর ফোচ্চোথিয উত্তযক্ত ফো য়যোনী কযোয
দফরুথে আভোথিয নীদতভোরো ফদণভত আথছ।
চরমন্থী ও কমৌেব্াদী র্াব্ধারা কমাকার্ব্ো করা। আভযো এফথক দনযোত্তোভূরক
ভযো দফথফচনো কদয, এফিং আভোথিয দনযোত্তো নীদতভোরোয ভোধযথভ এয কভোকোথফরো
কদয। োঠ্যূচীয ভোধযথভ ইদতফোচক ভথনোবোফ ও মুদক্তদনবভ য দচন্তোধোযোথক উৎোদত
কথয এয কভোকোথফরো কযো উত্তভ।



ক্ষব্র্েষমূেক হয়রানী কমাকার্ব্ো – এফ ফযোোথয খোযো আচযণ দক তো কফোঝোথনো।
আভযো ফণভফোিী, ভকোভী-দফথেলী, দরঙ্গ-দফথেলী ফো কমথকোথনো দফথেলভূরক য়যোনীয
ঘর্নো গুরুথত্তয থঙ্গ গ্রণ কদয।
এস আর ই নীক্ষতমাো। এর্ো ফোচ্চোযো ফি ফোয োথথ োথথ তোথিয কম দযফতভ ন ও
ফয়ঃদিয অদবজ্ঞতো য় ক ফযোোথয ফোচ্চোথিয দেোিোথন আভোথিয িোদয়ত্বীর ফযফস্থো
ফণভনো কথয।

স্কু থরয ওথয়ফোইথর্য দরদজ (নীদতভোরো) অধযোথয় আভোথিয কর নীদতভোরো োওয়ো মোথফ।

“অনোইর্ন ক্ষনরাত্তা” - সারমমে
ফোচ্চোযো মখন ইন্টোযথনর্ ফযফোয কথয তখন তোথিয দনযোি যোখোয় আভোথিয প্রমুদক্তগত
ভোধোন আথছ। তথফ এফ ককোন ভথয়ই মথথি নয়। এতো খুফ জরুযী কম আভোথিয স্কু র
কদভটিয কর িযযো আভোথিয নীদতভোরোয ভূর দফলয়গুথরো জোথনন, ো থরোঃ










কমফ যঞ্জোথভয োথথ ইন্টোযথনথর্য কমোগোথমোগ আথছ, ফোচ্চোযো কগুথরো ফযফোয কযোয
ভয় তোথিয কিখোথোনোয় দনমুক্ত স্কু থরয কভভচোযীথিয িোদয়ত্ব তোথিয উয নজয
যোখো। এয অথভ র, ফোচ্চোযো েোথয ভয়, রোঞ্চর্োইথভ ফো আপর্োয স্কু থরয ভয়
মখন কদম্পউর্োয ফযফোয কথয – তখন তোযো দক কযথছ।
কর কভভচোযীথিয িোদয়ত্ব আথছ মোথত ফোচ্চোযো ই-কইপটিয ফযোোথয জোথন তো
দনদিত কযো। কর কভভচোযী ও ফোচ্চোযো প্রদত ফৎয স্কু র শুরুয ভয় একর্ো
‘গ্রণথমোগয ফযফোয’ চু দক্ত োেয কথযন।
স্কু থর মদি ককোন অনুথমোগী দফলয়ফস্তুথত প্রথফ কযো য় তথফ তো ীঘ্র একজন
ঊর্ধ্ভতন কভভচোযীথক জোনোথত থফ।
কর কভভচোযীথিয িোদয়ত্ব কম ইথভইর, কর্দরথপোন ও কর্ক্সর্ ভযোথথজয ভোধযথভ তোথিয
কর কোিোযী কমোগোথমোগ কমথনো উথমোগী য়।
কভভচোযীযো ফোচ্চোথিযথক ফো দযফোযথিযথক তোথিয দনথজথিয োথথ কমোগোথমোথগয জনয
ককোন প্রকোয তথয কিথফন নো, মদিনো দফথল দযদস্থদতথত আথগই এ.এর.টি কথথক
অনুভদত কিয়ো য়।
ছোেছোেীথিয ককোন ছদফ প্রকো ফোফোভোথয়য অনুভদত দনথয় (ও তো নদথবু ক্ত
কথয)কথঠ্োযবোথফ আইনোনুমোয়ী কযো থফ।
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