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সাময়িক বরখাস্ত করার জন্য আনুষ্ায়নক সতক্ক তা
য়িতামাতা/যত্নদানকারীর জন্য তথ্যিাতা
উদ্বেগজনক আচরদ্ের জন্য আনুষ্ায়নক সতক্ক তা কী?
উদ্বেগজনক আচরণ হল এমন শকছু যষা ককউ কদ্র এিং এর ফদ্ল 
শনদ্জর িষা অন্যদ্ের ক্শি িষা শিপদ্ের কষারণ হদ্ি পষাদ্র িষা হদ্েদ্ছ। 
একটি আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা একজন শিক্ষার্থীদ্ক মদ্ন কশরদ্ে 
কেে কয িষাদ্ের আচরণ শনদ্জর এিং অন্যষান্য কলষাদ্কদ্ের ক্শি িষা 
শিপদ্ের কষারণ হদ্েদ্ছ িষা হদ্ি পষাদ্র। এটি তিশর করষা হদ্েদ্ছ যষা 
আপনষাদ্ক এিং আপনষার সন্ষানদ্ক জষানষাদ্ি কয িষাদ্ের আচরদ্ণর 
উন্নশি করষা েরকষার।

একটি আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা হল একটি শচঠি কযখষাদ্ন আপনষার 
সন্ষাদ্নর উদ্বেদ্গর আচরণ করকর্ক  করষা হদ্েদ্ছ। আপনষার সন্ষানদ্ক 
এই সমদ্ে িরখষাস্ত করষা হদ্ি নষা।

আমার সন্ান যয়দ আনুষ্ায়নক সতক্ক তা িাি তাহদ্ে 
য়ক হদ্ব?
অধ্যক্ যি িষাডষািষাশড সম্ভি আপনষার সষাদ্র্ কযষাগষাদ্যষাগ কদ্র 
আপনষাদ্ক জষানষাদ্িন কয িষারষা একটি আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা জষাশর 
করদ্ছ। িষারষা আদ্লষাচনষা করদ্ি শকভষাদ্ি আপশন এিং স্কু ল আপনষার 
সন্ষানদ্ক সহষােিষা করষার জন্য একসষাদ্র্ কষাজ করদ্ি পষাদ্রন। 
এছষাডষাও অধ্যক্ আপনষাদ্ক আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষার একটি শলশখি 
অনুশলশপ প্রেষান করদ্িন।

আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষার উদ্দেি্য হল আপনষার সন্ষানদ্ক িষাদ্ের 
আচরদ্ণর প্রভষাি কিষাঝষার জন্য সমে কেওেষা এিং একটি সহষােিষা 
পশরকল্পনষাে সম্মি হওেষা। স্কু ল আপনষাদ্ক এিং আপনষার 
সন্ষানদ্ক আচরণ শনদ্ে আদ্লষাচনষা করদ্ি এিং আপনষার সন্ষাদ্নর 
প্রদ্েষাজনীে সহষােিষার পশরকল্পনষা িষা পয্কষাদ্লষাচনষা করষার জন্য 
িষাদ্ের সষাদ্র্ কেখষা করষার সুদ্যষাগ কেদ্ি।

উদ্বেগজনক আচরদ্ণর জন্য আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা ৫০ স্কু ল শেিস 
পয্কন্ র্ষাকদ্ি। এই সমদ্ের মদ্ধ্য, একই আচরণ আিষার ঘটদ্ল 
আপনষার সন্ষানদ্ক িরখষাস্ত করষা হদ্ি পষাদ্র।

আমার সন্ান যয়দ আনুষ্ায়নক সতক্ক তা িাি তাহদ্ে 
আয়ম য়ক করব?
প্রষাে প্রশিটি শিশু কখনও কখনও এমন শকছু কদ্র যষা স্কু দ্লর শনেম 
িষা শিক্ষার্থীদ্ের আচরণশিশধ অনুসরণ কদ্র নষা। কখনও কখনও, 
যখন এটি ঘদ্ট, একটি আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা কেওেষা হদ্ি। আপনষার 
সন্ষান স্কু দ্ল সমস্যষাে পডদ্ল কী করদ্ি হদ্ি কস সম্পদ্ক্ক  আরও ির্্য 
পষাওেষা যষাে। 

যশে আপনষার সন্ষান একটি আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা পষাে, িষাহদ্ল 
এর অর্্ক হল কস এমন ধরদ্নর আচরণ কদ্র যষার পশরিি্ক ন হওেষা 
প্রদ্েষাজন। আপনষার সন্ষাদ্নর আচরণ শনেন্ত্রণ করদ্ি এিং 
একসষাদ্র্ সমষাধষান তিশর করদ্ি, স্কু দ্লর সষাদ্র্ আপনষার সম্পপৃক্তিষা 
অি্যন্ গুরুত্বপূণ্ক।আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষা সম্পদ্ক্ক  স্কু দ্লর অধ্যদ্ক্র 
সষাদ্র্ কর্ষা িলুন এিং এর সমষাধষান কির করদ্ি আপনষার সন্ষাদ্নর 
সহষােিষাকষারী েদ্লর সষাদ্র্ কষাজ করুন।

আপনষার সন্ষাদ্নর পদ্ক্ সমর্্কন মূলক আরও ির্্যও পষাওেষা 
যষাে, কসইসষাদ্র্ আমষাদ্ের স্কু ল কশমউশনটি চষাট্কষাদ্র স্কু দ্লর সষাদ্র্ 
কযষাগষাদ্যষাগ করষার উপষােগুদ্লষা কেেষা আদ্ছ৷

কখনও কখনও, আপনষার সন্ষাদ্নর জন্য অশিশরক্ত সষাহষাদ্য্যর 
প্রদ্েষাজন হদ্ি পষাদ্র। এর অর্্ক হল আপনষার সন্ষানদ্ক িষাদ্ের 
রষাক্তষার িষা অন্য কপিষােষাদ্রর কষাদ্ছ শনদ্ে যষাওেষার প্রদ্েষাজন হদ্ি।

একই আচরে আবার ঘটদ্ে য়ক হদ্ব?
যশে প্রর্মিষার আনুষ্ষাশনক সিক্ক িষার ৫০ স্কু ল শেিদ্সর মদ্ধ্য 
উদ্বেগজনক আচরণ আিষার ঘদ্ট, িষাহদ্ল অধ্যক্ আপনষার 
সন্ষানদ্ক িরখষাস্ত করষার শসদ্ষান্ শনদ্ি পষাদ্রন। আপনষার সন্ষানদ্ক 
িরখষাস্ত করষার শসদ্ষান্ শুধুমষাত্র িখনই শনদ্িন যখন অধ্যক্ 
আপনষার শিশুর আচরণ কেখদ্িন এিং আপনষার শিশুর এিং 
অন্যষান্য শিশুদ্ের ি্যশক্তগি চষাশহেষাগুদ্লষা পয্কষাদ্লষাচনষা করদ্িন৷ 
শিক্ষার্থীদ্ক িরখষাস্ত করষা শনদ্ে ির্্য পষাওেষা যষাে।

যয়দ এরিদ্রও আমার ককান উদ্বেগ থাদ্ক তাহদ্ে 
আয়ম য়ক করব?
স্কু দ্ল আপনষার সন্ষাদ্নর শিক্ষা, আচরণ িষা সুস্থিষা শনদ্ে যশে 
আপনষার উদ্বেগ র্ষাদ্ক, িষাহদ্ল এই শনদ্ে আদ্লষাচনষা শুরু 
করষার সিদ্চদ্ে ভষাদ্লষা জষােগষা হল শিক্ক, সহকষারী অধ্যক্ িষা 
উপষাধ্যদ্ক্র সষাদ্র্ কর্ষা িলষা। আপনষার সন্ষান এিং পশরশস্থশি 
সম্পদ্ক্ক  যষারষা জষাদ্নন িষাদ্ের সষাদ্র্ কর্ষা িদ্ল কিশিরভষাগ সমস্যষার 
সমষাধষান করষা কযদ্ি পষাদ্র।

কখনও কখনও আপনষার অন্য কষাদ্রষা সষাদ্র্ কর্ষা িলষার প্রদ্েষাজন 
হদ্ি পষাদ্র। আপনষার স্কু ল আপনষাদ্ক আপনষার স্থষানীে শিক্ষা 
অশফদ্সর সষাদ্র্ কযষাগষাদ্যষাগ করষার ির্্য শেদ্ি পষাদ্র যষারষা সষাহষায্য 
করদ্ি সক্ম হদ্ি পষাদ্র। আপনষার সন্ষাদ্নর রষাক্তষাদ্রর সষাদ্র্ কর্ষা 
িলষার কর্ষাও ভষািুন যশে আপশন মদ্ন কদ্রন আপনষার উদ্বেদ্গর 
শচশকৎসষার কষারণ র্ষাকদ্ি পষাদ্র।

কটয়েদ্�ান কদাভাষী িয়রদ্ষবা
আপশন যশে স্কু দ্লর সষাদ্র্ কযষাগষাদ্যষাগ করদ্ি চষান এিং ইংদ্রশজদ্ি 
সহষােিষার প্রদ্েষাজন হে িষাহদ্ল অনুগ্রহ কদ্র 131 450 নম্বদ্র 
কটশলদ্ফষান কেষাভষাষী পশরদ্ষিষাদ্ি কল করুন, আপনষার ককষান 
ভষাষষা প্রদ্েষাজন িষাদ্ের িলুন এিং অপষাদ্রটরদ্ক স্কু দ্ল কফষান 
করদ্ি িলুন। আপনষার কদ্র্ষাপকর্দ্ন আপনষাদ্ক সহষােিষা করষার 
জন্য অপষাদ্রটর লষাইদ্ন একজন কেষাভষাষীর ি্যিস্থষা করদ্িন। এই 
পশরদ্ষিষার জন্য আপনষাদ্ক ককষান মূল্য শেদ্ি হদ্ি নষা।
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