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Referral to School Counsellor/School Psychologist
From Learning and Support Team

স্কু ল কাউন্সেলর/স্কু ল সাইন্কালজিন্টের কান্ে ররফান্রল
লষাশ্নিং এিিং সষাপ�ষারন টিম থেপে

র�াপনীয়তা জিজ্ঞজতি: আ�্ষার সন্ষা্পে সষাহষায্য েরষার েষাপে স্কু ল 
েষাউপসেশলিং েমমীপের সহষায়তষা েরষার ে্্য এই তে্য সিংগ্রহ েরষা হপছে। এই 
তে্য সরিরষাহ েরষা ঐশছেে। এটি শ্রষা�পে সিংরক্ণ েরষা হপি। স্কু পলর অ্্যষা্্য 
েমমী যষারষা আ�্ষার সন্ষা্পে সহষায়তষা েরপে্ তষারষা যেষাযেভষাপি এই সিংগৃহীত 
তে্য এিিং এর মূল্যষায়প্র ফলষাফল থ�পত �ষাপর্। স্কু ল েষাউপসেশলিং েমমীপের 
সষাপে থযষাগষাপযষাগ েপর আ�্ষার থেয়ষা তে্য আ�শ্ থয থেষা্ও সময় থয থেষা্ও 
ি্যশতিগত তে্য সিংপিষাধ্ েরপত �ষাপর্। 

আ�শ্ যশে এই ফমনটি �ূরণ েরপত সহষায়তষা চষা্ তপি অ্ুগ্রহ েপর স্কু পলর 
সষাপে থযষাগষাপযষাগ েরু্। যশে আ�্ষার স্কু পলর সষাপে থযষাগষাপযষাগ েরষার ে্্য 
থেষাভষাষীর সহষায়তষার প্রপয়ষাে্ হয় তপি 131 450 ্ম্বপর েল েরু্ এিিং 
আ�্ষার থেষা্ ভষাষষা প্রপয়ষাে্ তষা তষাপের েষা্ষা্ এিিং অ�ষাপরররপে স্কু পল 
থফষা্ েরপত িলু্। অ�ষাপররর আ�্ষার েপেষা�েেপ্ আ�্ষাপে সহষায়তষা 
েরষার ে্্য লষাইপ্ এেে্ থেষাভষাষীর ি্যিস্ষা েরপি্। এই �শরপষিষার ে্্য 
আ�্ষাপে থেষা্ অেন শেপত হপি ্ষা।

Name of student শিক্ষােমীর ্ষাম

Name of school স্কু পলর ্ষাম

Date of birth
েন্ম তষাশরখ

Date of referral
থরফষাপরল তষাশরখ

জপতামাতা িা পজরচর্াকারীর নীন্চর তথ্য ইংন্রজিন্ত পূরণ করুন - রজি স্ান অপর্াতি হয় অনুগ্রহ কন্র পৃষ্া ররা� করুন।
থরফষাপরল/শ�তষামষাতষার উপবেপগর েষারণ Reason for referral/parent’s concerns

শিশুর শিেষাি শিসয়ে/শচশেৎসষার ইশতহষাস Developmental/medical history 
উেষাহরণস্বরূ�, আ�্ষার সন্ষাপ্র িষােিশতি, ভষাষষা িষা িরীপরর গশতশিশধ শ্য়ন্ত্রণ েরষার ক্মতষার �শরিতন ্ সম্পপেন  আ�্ষার শে থেষা্ 
উপবেগ আপে? আ�্ষার সন্ষাপ্র শে থেষাপ্ষা িড় ধরপ্র অসুস্তষা আপে?

�ূিনিতমী মূল্যষায়্ Previous assessments
উেষাহরণস্বরূ�, ডষাতিষার, মপ্ষাশিজ্ষা্ী, শপিচ থেরষাশ�স্ট (অ্ুগ্রহ েপর িলু্ থে এই মূল্যষায়্ েপরপে এিিং সম্ভি হপল প্রশতপিে্গুপলষা 
সিংযুতি েরু্।)

আরও তে্য More information
স্কু পলর েষাউপসেলর/স্কু ল সষাইপেষালশেস্টপে আ�শ্ শে আর শেেু েষা্ষাপত চষা্?

স্কু ল েষাউপসেলর/স্কু ল সষাইপেষালশেপস্টর সষাপে আ�্ষার সন্ষাপ্র সষাক্ষাপতর ফপল আ�শ্ শে আিষা েপর্? 
What do you hope will happen as a result of the school counsellor/school psychologist seeing your child?

আজম র�াপনীয়তা জিজ্ঞজতিটি পন়্েজে এিং স্কু ল পরামর্িাতা/স্কু ল সাইন্কালজিটেন্ক অনুমজত জিজছি:

প্রপয়ষােপ্ মূল্যষায়্ ও েষাউপসেশলিং েরপত
Carry out assessment and counselling as required

হ্্যষা
Yes 

্ষা
No

আশম থয প্রশতপিে্গুপলষা সরিরষাহ েপরশে তষার থলখেপের সষাপে থযষাগষাপযষাগ েরপত
Contact the authors of the reports I have provided

হ্্যষা
Yes 

্ষা
No

এই সিংস্ষাগুপলষার সষাপে তে্য শিশ্ময় েরপত
Exchange information with these agencies

হ্্যষা
Yes 

্ষা
No

শরপ�ষাপরনর উৎস 
Reports from

শ�তষা-মষাতষা/�শরচযনষােষারীর স্বষাক্র
Signature of parent/carer

তষাশরখ
Date
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