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Safeguarding Kids Together (SKT)
Fact sheet for parents and carers

একতাবদ্ধ হয়ে বাচ্ায়ের 
রক্া করা
পিতামাতা এবং যত্নোনকারীয়ের জন্য তথ্য িাতা

একতাবদ্ধ হয়ে বাচ্ায়ের রক্া করা সম্পয়ককে  
(SKT)
প্রশিটি শিক্ষার্থীকে িষাকের সম্ষািনষা অর্জকন সহষায়িষা েরষার রন্য 
স্কু লগুকলষার শিশভন্ন ধরকনর শরকসষাস্জ িষা সম্পে রকয়কে। NSW-এর 
সেল সরেষারী স্কু লগুকলষাকি SKT রকয়কে, যষা শিক্ষার্থীকের অশধে 
ঝঁুশে ননয়ষার মকিষা আচরণ নমষােষাকিলষায় স্কু লগুকলষাকে সহষায়িষা 
েরকি স্কু কলর শভিরই শিকিষজ্ঞ পরষামি্জ, সহষায়িষা প্রেষান েকর এিং 
এেষাড়ষাও শিশভন্ন েম্জসূচী চষাশলকয় র্ষাকে। SKT শনম্নভষাকি সষাহষায্য 
েকর:

• এমন স্কু কলর পশরকিি তিশর েকর নযখষাকন সিষাইকে অন্তভ্্জ ক্ত 
েরষা হয় এিং সিষাই িলীয়ষান।

• েিু্জল শিক্ষার্থীকের সনষাক্ত এিং উপযুক্ত সহষায়িষা সরিরষাহ 
েকর।

• ররুরী ঘটনষার প্রশি সষাড়ষা প্রেষান এিং িষা পশরচষালনষা েরষা।

তরুণয়ের সহােতা করার জন্য একসায়থ কাজ করা

অকনে েষারন রকয়কে নযগুকলষা এেরন শিক্ষার্থীকে অশধে 
ঝঁুশে ননয়ষার মকিষা আচরণ েরষার শেকে নেকল শেকি পষাকর, নযমন 
অনলষাইকন উৎপীড়ন সহ অন্যষান্য িুশলং; িষারীশরে সশহংসিষা 
িষা িষারীশরে সশহংসিষার হুমশে; শনকরর ক্শি; শিশভন্ন পেষাকর্্জর 
অপি্যিহষার এিং অপরষাধমূলে িষা অন্যষান্য ক্শিেষারে সংস্ষার 
সষাকর্ রশড়ি হওয়ষা

• আপশন এেটি শিকিষ অিস্ষাকন আকেন নেননষা স্কু কলর 
পষািষাপষাশি আপশনও আপনষার সন্তষাকনর আচরকণ উকলেখকযষাগ্য 
পশরিি্জ ন লক্্য েরকি পষাকরন এিং সষাহষায্য পষাওয়ষার রন্য 
িষাকেরকে আপশন সহষায়িষা েরকি পষাকরন। আপশন যশে 
আপনষার সন্তষাকনর আচরকণ পশরিি্জ ন লক্্য েকরন, অর্িষা 
আপনষার সন্তষান আপনষার সষাকর্ এমন ির্্য/শিষয় শনকয় 
আকলষাচনষা েকর যষা আপনষাকে আপনষার সন্তষান সম্পকে্জ  উশবিগ্ন 
েকর নিষাকল, িকি শনম্নশলশখি উপষায়গুকলষা আপনষাকে সষাহষায্য 
েরকি পষাকর।

িষান্তভষাকি শুনুন এিং পুকরষা ি্যষাপষারটি রষানুন। আপনষার 
সন্তষানকে ের্ষা িলকি উৎসষাশহি েরুন এিং িষাকের িলুন নয 
সষাহষায্য এিং পরষামি্জ চষাওয়ষা ঠিে আকে।

প্রকয়ষারন হকল আরও শিিে রষানকি প্রশ্ন শরকজ্ঞস েরুন: 
নে, েী, নেষার্ষায়, েখন। আপনষার সন্তষানকে শরকজ্ঞস েরুন 
িষারষা েী েরকি চষায় - এিং িষারষা আপনষাকে েী েরকি িকল। 
স্কু কলর েমথীকের সষাকর্ আপশন ের্ষা িলকিন – এটষা হয়ি িষারষা 
পেন্দ নষাও েরকি পষাকর। 

শিশভন্ন উপষায়গুকলষা শনকয় আকলষাচনষা েরুন এিং িষাকের 
আশ্বস্ত েরুন নয স্কু কলর েষাে নর্কে সহষায়িষা এিং পরষামি্জ 
শনকল নসটি উপেষাকর আসকি পষাকর।

স্কু কলর সষাকর্ প্রষাসশগিে শিষয় শনকয় আকলষাচনষা েরুন। 
আপনষার সন্তষাকনর শিক্কের সষাকর্ নেখষা েরষার রন্য এেটি 
অ্যষাপকয়ন্টকমন্ট েরুন এিং  প্রকয়ষারন হকল অধ্যকক্র সষাকর্ 
ের্ষা িলষার রন্য অনুকরষাধ েরুন।

স্কু কলর সষাকর্ শমটিং এিং সমস্যষাটি সমষাধষাকনর রন্য আপশন 
শেভষাকি এেসষাকর্ েষার েরকিন িষার এেটি নরের্জ  রষাখুন।

স্কু কলর সষাকর্ এেশরিি হকয় েষার েরষা সমস্যষা সমষাধষাকনর 
সকি্জষাত্তম উপষায়। আপনষার সন্তষাকনর সুরক্ষার রন্য আপনষার 
যশে িীব্র উকবিগ র্ষাকে িকি পুশলকির সষাকর্ নযষাগষাকযষাগ েরুন।
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িরুণকের মকধ্য সিকচকয় িশক্তিষালী সুরক্ষামূলে শিষয়গুকলষার মকধ্য 
শেেু হল - পশরিষার, সমিয়সী এিং স্কু কলর সষাকর্ সংযুক্তিষা এিং সম্পে্জ । 

আিপন পক পক উিায়ে আিনার সন্ানয়ক সাহায্য করয়ত 
িায়রন?

আপনষার সন্তষাকনর সষাকর্ শমশুন এিং িষাকের সষাকর্ তেনশন্দন 
শরিয়ষােলষাপ, িষাকের সমিয়সী িনু্-িষান্ি এিং স্কু ল রীিন 
সম্পকে্জ  আকলষাচনষা েরষার সুকযষাগ িষাকেরকে শেন। এটি 
আপনষাকে আপনষার সন্তষান নেষান অিস্ষাকন আকে, েষার সষাকর্ 
আকে এিং েী েরকে নস সম্পকে্জ  অিশহি হকি সহষায়িষা 
েরকি।

আপনষার সন্তষানকে এমন শরিয়ষােলষাকপ রশড়ি হকি উৎসষাশহি 
েরুন যষা িষাকের শনকরকে রষানষার এিং িষাকের আগ্রকহর 
শেকে মকনষাশনকিি েরকি পষাকর। উেষাহরণস্বরূপ, নখলষাধুলষা, 
পষারফশম্জং আট্জস, িখ এিং সংগঠিি ক্ষাি।

সষাইিষার সকচিন নহষান। আপনষার সন্তষান নয েশম্পউটষার, 
ট্যষািকলট এিং স্ষাট্জ নফষাকনর মকিষা ইকলক্ট্রশনে শরভষাইসগুকলষা 
ি্যিহষার েরকে এগুকলষার সুশিধষা এিং ঝঁুশে সম্পকে্জ  
ওয়ষাশেিহষাল হন।  সন্তষানকেরকে এই শরভষাইসগুকলষা িুশধিমত্তষার 
সষাকর্ ি্যিহষার েরকি সহষায়িষা েরুন। 

আপনষার সন্তষানকে অনলষাইন রগকি শনরষাপে, উপকভষাগ্য 
অশভজ্ঞিষা নপকি সহষায়িষা েরষার শিষকয় আরও িকর্্যর রন্য 
eSafety ওকয়িসষাইকট যষান esafety.gov.au/ 

সন্তষাকনর রন্য শনকরকে এেরন অনুেরণীয় ও আেি্জিষান 
ি্যশক্ত শহসষাকি গকড় ি্লুন নযখষাকন আপশন সন্তষাকনর সষাকর্ 
ইশিিষাচে সম্পে্জ  তিশর েরকিন এিং ির্্য েীভষাকি 
গভীরভষাকি শচন্তষা েরকি হয় িষা শিশখকয় শেকিন।

আপনষার সন্তষাকনর আচরকণ পশরিি্জ নগুকলষা লক্্য েরুন। 
িষাকের শচন্তষা ভষািনষা এিং অনুভূশিগুকলষা আপনষার সষাকর্ 
আকলষাচনষা েরকি িষারষা নযন শনরষাপে নিষাধ েরকি নসই 
ি্যষাপষাকর িষাকেরকে সহষায়িষা েরুন।

আপনষার সন্তষাকনর সষাকর্ নখষালষাকমলষা এিং সৎ আকলষাচনষাকে 
উৎসষাশহি েরুন যষাকি িষারষা অন্যকের েষৃ্টিভশগি সম্পকে্জ  
শিখকি এিং িুঝকি পষাকর।

আপনষার সন্তষাকনর উকবিগগুকলষা শুনুন এিং িষাকের েষৃ্টিভশগি 
নিষাঝষার নচষ্ষা েরুন। এমনশে আপনষার সন্তষান যষা িলকে 
িষার সষাকর্ যশে আপশন শবিমি নপষাষণ েকরন, িষাহকলও এটষা 
রষানষাকনষা গুরুত্বপূণ্জ নয আপনষার েষাকে িষারষা গ্রহণকযষাগ্য এিং 
আপশন িষাকের সষাহষায্য েরষার রন্য প্রস্তুি।

পকছু েরকারী ওয়েবসাইট দেখুন

• Beyond Blue ওকয়িসষাইট  beyondblue.org.au 
প্রকি্যেকে িষাকের সকি্জষাত্তম সম্ষাি্য মষানশসে স্বষাস্্য অর্জকন 
সহষায়িষা েরষার রন্য ির্্য এিং সহষায়িষা প্রেষান েকর  

• NSW এশন্ট-িুশলং ওকয়িসষাইট antibullying.nsw.gov.au  
স্কু কলর েমথী, শিক্ষার্থী এিং অশভভষািেকের রন্য ির্্য 
সরিরষাহ েকর। এই ওকয়িসষাইকট শিক্ষার্থীকের উৎপীড়ন 
প্রশিকরষাধ এিং প্রশিশরিয়ষা রষানষাকনষা যষায়   

• সষাইিষার অপি্যিহষার সম্পশে্জ ি অনলষাইন সুরক্ষা শরকসষাস্জ 
এিং গষাইকরন্স eSafety েশমিনষার ওকয়িসষাইকট পষাওয়ষা 
যষাকি esafety.gov.au 

আরও তয়থ্যর জন্য

আপশন যশে আরও ির্্য চষান িকি অনুগ্রহ েকর আপনষার স্ষানীয় 
স্কু কল নযষাগষাকযষাগ েরুন। আপনষার অনুসন্ষাকন সহষায়িষা েরষার 
রন্য যশে আপনষার নেষানও নেষাভষাষীর প্রকয়ষারন হয় িকি অনুগ্রহ 
েকর 131 450 নম্বকর নটশলকফষান নেষাভষাষী পশরকষিষায় েল েরুন 
এিং আপনষার ভষাষষায় এেরন নেষাভষাষীর রন্য িলুন।

আপশন নয নফষান নম্বকর েল েরকি চষান অপষাকরটরকে িষা িলুন 
এিং অপষাকরটর আপনষাকে েকর্ষাপের্কন সহষায়িষা েরষার রন্য 
লষাইকন এেরন নেষাভষাষীর ি্যিস্ষা েরকিন। এই পশরকষিষা আপশন 
শিনষামূকল্য পষাকিন।
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