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Child Protection Education - Stage 2
Information for parents and carers

শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা

পিতামাতা এবং যত্নদানকারীদের জন্য তথ্য
স্কু লের নাম
Name of school
অংশগ্রহণের বছর/ বছরগুল�ো
Participating Year/s
প্রতি সপ্তাহে পাঠের সংখ্যা
Number of lessons per week
স্কু লে য�োগায�োগকারী ব্যক্তি
School contact person
য�োগায�োগের জন্য টেলিফ�োন নম্বর
Contact telephone number
প্রিয় পিতামাতা এবং যত্নদানকারীগণ
এই বছর উপর�োক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বাধ্যতামূলক বিষয়সমুহে অংশগ্রহণ করবে, যেমন ব্যক্তিগত বিকাশ, স্বাস্থ্য
এবং শারীরিক শিক্ষা (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) ।
আমাদের স্কু লের PDHPE প্রোগ্রামের কিছু অংশে বাধ্যতামূলক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।
শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় এমন কিছু জিনিষ শেখান�ো হয় যা কি না সংবেদনশীল সমস্যা নিয়ে কাজ করে। স্কু ল এই
বিষয়বস্তুকে একটি বয়সে উপয�োগী উপায়ে শেখাবে।
শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় যে নির্দি ষ্ট বিষয়বস্তু অন্তর্ভু ক্ত করা হবে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখান�ো হয়েছে।
শিশু সুরক্ষা শিক্ষার বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য শিক্ষা বিভাগের PDHPE ওয়েবসাইটের Child protection
and respectful relationships education (শিশু সুরক্ষা এবং সম্মানজনক সম্পর্ক শিক্ষা) সেকশনে যান।
এই টার্মের প্রতি সপ্তাহে কতটি শিশু সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা পাঠ দেয়া হবে তা উপরে দেখান�ো হয়েছে।
আপনি যদি আরও তথ্য চান, তাহলে দয়া করে স্কু লের য�োগায�োগকারী ব্যক্তির সাথে য�োগায�োগ করুন যার নাম
এবং টেলিফ�োন নম্বর উপরে দেখান�ো হয়েছে।

টেলিফ�োন দ�োভাষী সেবা
স্কু লের সাথে য�োগায�োগের জন্য যদি আপনার একজন দ�োভাষীর সহায়তা প্রয়�োজন হয়, দয়া করে টেলিফ�োন
দ�োভাষী সেবায় 13 14 50 নম্বরে কল করুন এবং আপনার ভাষায় একজন দ�োভাষীর জন্য বলুন। অপারেটর
স্কু লে কল করবে এবং আপনার কথায় সহায়তার জন্য একজন দ�োভাষী আপনার লাইনে দিবে। এই সেবার জন্য
আপনাকে ক�োন মূল্য দিতে হবে না।
আপনার বিশ্বস্ত

অধ্যক্ষ (Principal)

Bengali

শিশু সুরক্ষা শিক্ষার বিষয়বস্তুতে যা অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে তা হল:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 2 content.)
অধিকার এবং দায়িত্ব
Rights and responsibilities
সম্পর্কে র মধ্যে অধিকার এবং দায়িত্ব
Rights and responsibilities in relationships
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আবেগ এবং সতর্কতার লক্ষণ
Emotions and warning signs in different situations
সম্পর্কে র মধ্যে শক্তির ক্ষমতা
Power in relationships
পুরুষ এবং মহিলা শরীরের অঙ্গ এবং বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কিত পরিবর্ত নগুল�ো
Male and female body parts and puberty related changes
পরিবর্ত ন পরিচালনার জন্য ইতিবাচক সম্পর্ক এবং সহায়তা উপায়গুল�ো
Positive relationships and support networks to manage change
লিঙ্গের ধরণ এবং প্রত্যাশা
Gender stereotypes and expectations
অপব্যবহারের প্রকারগুল�ো
Types of abuse
বুলিং বা লাঞ্ছনাকর আচরণ এবং এই ব্যাপারে সাহায্যের ক�ৌশল জিজ্ঞাসা করা
Bullying behaviour and strategies to ask for help
নিরাপদ এবং অনিরাপদ পরিস্থিতি বুঝতে পারা এবং প্রতিক্রিয়া দেখান�ো
Recognising and responding to safe and unsafe situations
নিরাপদ থাকার এবং সহায়তা চাওয়ার ক�ৌশলগুল�ো
Strategies to stay safe and ask for help
সম্মানজনকভাবে অন্যদের সাথে য�োগায�োগ এবং সহয�োগিতা করা
Communicating and cooperating with others in a respectful way
অবহিতকর এবং নিরাপদ সিদ্ধান্ত নেওয়া
Making informed and safe decisions
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