
 NSW শিক্ষা শিভষাগ
Opportunity classes and selective high schools

Information for parents and carers

অপর্চু নিটি ক্লাস এন্ড নসলেনটিভ হলাই স্কু ে
নপতলামলাতলা এবং পনিররচুলাকলািীলেি জি্য তথ্য

অপর্চু নিটি ক্লাস নক?
অপর্চু শিটি ক্ষাস ইয়ষার ৫ এিং ইয়ষার ৬-এর িুশধিিৃশত্তকভষাবি প্রশিভষাধর এিং উচ্চ সম্ষািিষাময় শিক্ষার্থীবের শিবয় 
গঠিি হয়। NSW জবু়ে ৭৭ স্কু ল রবয়বে যেখষাবি অপর্চু শিটি ক্ষাস (ভষার্চু য়ষাল অপর্চু শিটি ক্ষাস সহ) আবে েষা সরকষাশর 
শিক্ষা ি্যিস্ষার অংি।

নসলেনটিভ হলাই স্কু ে নক?
শসবলশটিভ হষাই স্কু লগুবলষা ইয়ষার ৭ যর্বক ইয়ষার ১২ পেচুন্ত িুশধিিৃশত্তকভষাবি প্রশিভষাধর এিং উচ্চ সম্ষািিষাময় হষাই 
স্কু বলর শিক্ষার্থীবের শিবয় গঠিি হয়। এখষাবি ১৭টি সম্পূরচু শসবলশটিভ হষাই স্কু ল, ২৬টি আংশিকভষাবি শসবলশটিভ হষাই 
স্কু ল, ৪টি কৃশি শসবলশটিভ হষাই স্কু ল (শকেু যিষাশ চ্ু ং সুশিধষা সহ) এিং একটি ভষার্চু য়ষাল শসবলশটিভ হষাই স্কু ল রবয়বে। 

একটি অপর্চু নিটি ক্লাস বলা নসলেনটিভ হলাই স্কু লে যরলাগেলালিি সুনবধলাগুলেলা কী কী?
গবিিরষায় যেখষা যগবে যে উচ্চ সম্ষািিষাময় এিং প্রশিভষাধর শিক্ষার্থীবের শিশেচু ষ্ট শিক্ষা এিং কল্যষাবরর প্রবয়ষাজি 
রবয়বে। অপর্চু শিটি ক্ষাস এিং শসবলশটিভ হষাই স্কু বল শিক্ষাবক শিশুবের যেষাগ্যিষা অিুেষায়ী একটি উপেুক্ত স্তবরর 
র্যষাবলঞ্জ প্রেষাবির জি্য শ্জষাইি করষা হয়। অবিক উচ্চ সম্ষািিষাময় এিং প্রশিভষাধর শিক্ষার্থীরষা েখি অিুরূপ 
সষামবর্চু্যর সমিয়সীবের সষাবর্ একশরিি হয় িখি িষারষা স্বকীয়িষা এিং যিষাঝষার অিুভূশি অিুভি কবর।

আনম নকভলালব জলািব যর আমলাি সন্লালিি উচ্চ সম্লাবিলা আলে বলা যস প্রনতভলাধি?
যেসি শিশুর উচ্চ সম্ষািিষা রবয়বে িষা প্রশিভষাধর িষাবের এই প্রিরিষাগুবলষা রবয়বে:

• িীব্রভষাবি যকৌিূহলী হওয়ষা

• দ্রুি এিং সহবজ িি্ি ধষাররষা িষা েক্িষা শিখষা

• ভষাল স্ৃশিিশক্ত যেখষায়

• জটিল প্রশ্ন শজজ্ষাসষা কবর

• সৃজিিীল হয়

• জটিল উপষাবয় শরন্তষা করষা উপবভষাগ কবর

• িি্ি শজশিস যিখষার সময় কম পুিরষািৃশত্তর প্রবয়ষাজি হয়

• িষাবের আগ্রহ িষা আবিবগর যক্বরি অি্যন্ত মবিষাবেষাগী হয়

আপশি েশে যেবখি যে আপিষার সন্তষাি এই বিশিষ্ট্যগুবলষার অবিকগুবলষা প্রেিচুি করবে িবি আবিেি করষার কর্ষা 
শিবিরিষা করষার জি্য সুপষাশরি করষা হয়।
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নিক্লাথথীিলা কীভলালব ভনতচুি জি্য যরলাগ্যতলা অজচুি কিলব?
শিক্ষার্থীরষা শিিষামপূবল্য একটি শিিচুষারিী পরীক্ষায় িবস। 

অপর্চু শিটি ক্ষাস শিিচুষারিী পরীক্ষায় পরপর শিিটি অংি রবয়বে:

• প়েষা (শরশ্ং)

• গষাশরশিক েুশক্ত (ম্যষার্মষাটিকষাল শরসশিং)

• শরন্তষা করষার েক্িষা (শর্শ্কং শস্লস )।

শসবলশটিভ হষাই স্কু ল শিিচুষারিী পরীক্ষায় পরপর রষারটি অংি রবয়বে:

• প়েষা (শরশ্ং)

• গষাশরশিক েুশক্ত (ম্যষার্মষাটিকষাল শরসশিং)

• শরন্তষা করষার েক্িষা (শর্শ্কং শস্লস )

• যলখষা (রষাইটিং)।

ইকু্যইটি যলেসলমন্ট (সমতলা নভনত্তক স্লাি পলাওয়লা)
শিক্ষা শিভষাগ একটি ইকু্যইটি যলেসবমন্ট মব্ল িষাস্তিষায়ি কবরবে েষাবি কম-প্রশিশিশধত্বহীি যগষাষ্ঠী যর্বক উচ্চ 
সম্ষািিষাময় এিং প্রশিভষাধর শিক্ষার্থীবের প্রশিশিশধত্ব িৃশধি পষায়। এই মব্বলর অধীবি স্ষািগুবলষার একটি অংি 
শিম্নশলশখি যগষাষ্ঠীর জি্য িরষাদ্দ র্ষাবক:

• শিক্ষা গ্রহবরর যক্বরি শিম্ন সুশিধষা যভষাগী সমষাবজর শিক্ষার্থীরষা 

• আশেিষাসী শিক্ষার্থী

• গ্রষামীর ও প্রি্যন্ত অঞ্চবলর শিক্ষার্থী

• প্রশিিন্ী শিক্ষার্থী।

সমিষা শভশত্তক স্ষাি পষাওয়ষা (িষা ইকু্যইটি যলেসবমবন্টর) জি্য আলষােষা যকষাবিষা আবিেি প্রশরিয়ষা যিই। প্রশিটি ইকু্যইটি 
গ্রুবপর শিক্ষার্থীবেরবক িষাবের আবিেিপবরির ির্্য এিং শিভষাবগর কষাবে র্ষাকষা অি্যষাি্য ির্্য ি্যিহষার কবর শরশনিি 
করষা হবি। আরও িবর্্যর জি্য যেখুি: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

নিক্লাথথীলেি নক পিীক্লাি জি্য অিুিীেি কিলত হলব?
যলেসবমন্ট পরীক্ষাটি মুখস্ যকৌিবলর পশরিবিচু  েষাবের ি্যশিরিমী সমষাবলষারিষামপূলক শরন্তষাভষািিষার েক্িষা আবে 
যসসকল শিক্ষার্থীবের শরশনিি কবর। শিক্ষার্থীরষা পরীক্ষার ধরি-ধষারবির সষাবর্ পশরশরি শকিষা িষা শিশচিি করবি শিক্ষা 
শিভষাবগর ওবয়িসষাইবে শিিচুষারিী পরীক্ষাগুবলষার উেষাহরর যেখবি পষাবর। িষািষা-মষাবয়বের জষািষা েরকষার যে পরীক্ষার 
জি্য প্রর্র যকষাশরং কবর যকষাি পষার্চুক্য হয় এমি যকষাি শিশ্ষাসবেষাগ্য প্রমষার যিই।

আপশি এখষাবি পুরষাবিষা অপর্চু শিটি ক্ষাস শিিচুষারিী পরীক্ষাগুবলষা যেখবি পষাবরি: https://education.nsw.gov.
au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

আপশি এখষাবি পুরষাবিষা শসবলশটিভ হষাই স্কু ল শিিচুষারিী পরীক্ষাগুবলষা যেখবি পষাবরি: https://education.nsw.gov.
au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5
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যক আলবেি কিলত পলালি?
• NSW-এর সরকষাশর এিং যিসরকষাশর প্রষার্শমক শিে্যষালবয়র শিক্ষার্থীরষা ভশিচু র জি্য আবিেি করবি পষাবর।

• অপর্চু শিটি ক্ষাবস ভশিচু  হওয়ষার জি্য শিক্ষার্থীবের অিি্যই অব্রেশলয়ষা িষা শিউশজল্যষাবডের িষাগশরক িষা 
অব্রেশলয়ষার স্ষায়ী িষাশসন্ষা হবি হবি।

• আন্ততঃরষাজ্য এিং শিবেিী শিক্ষার্থীরষা আবিেি করবি পষাবর েশে িষাবের পশরিষার ভশিচু র সময় NSW-যি র্ষাবক 
এিং িষাবের স্কু বল প়েষার সময়কষালীি NSW-যি িসিষাস করবি মিস্ কবর।

• যেসকল পশরিষারগুবলষা ইশিমবধ্যই স্ষায়ীভষাবি িসিষাবসর জি্য আবিেি কবরবে এিং স্বরষাষ্ট্র মন্ত্রিষালয় যর্বক িশর্ 
রবয়বে েষা িষাবের একটি েুশক্তসঙ্গি প্রি্যষািষা যেয় যে শিিচুষারিী পরীক্ষার ফলষাফল জষািষাবিষার আবগ স্ষায়ীভষাবি 
িসিষাবসর অিুমশি যেওয়ষা হবি, িষারষাও আবিেি করষার যেষাগ্য হবি।

আলবেি কিলা কখি শুরু হয়?
শিক্ষার্থীরষা েখি ইয়ষার ৩-যি র্ষাবক িখি অপর্চু শিটি ক্ষাবসর জি্য এিং েখি ইয়ষার ৫-এ র্ষাবক িখি শসবলশটিভ হষাই 
স্কু বলর জি্য আবিেি করষা েষায়। মপূল আবিেবির িষাশরখ এিং অি্যষাি্য ির্্য শিভষাবগর ওবয়িসষাইবে পষাওয়ষা েষাবি। 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

আনম নকভলালব আমলাি সন্লালিি ভনতচুি জি্য আলবেি কিব?
• সকল আবিেি অিলষাইবি পপূরর করবি হবি: https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• আবিেিটি অিি্যই ইংবরশজবি সম্ন্ন করবি হবি।

• িষািষা-মষাবয়রষা অপর্চু শিটি ক্ষাবসর জি্য েটুি স্কু ল এিং শসবলশটিভ হষাই স্কু বলর জি্য শিিটি পেচুন্ত মবিষািীি 
করবি পষাবরি। আবিেবি িষাবের পেবন্র রিম অিুেষায়ী  পেন্ িষাশলকষাভ্ক্ত করষা উশরি। যেখষাবি শিক্ষার্থীরষা 
একষাশধক স্কু বলর জি্য যেষাগ্যিষা অজচুি কবর, িষাবের শুধুমষারি িষাবের প্রর্ম পেবন্র স্কু ল যেওয়ষা হবি।

• প্রশিিন্ী িষািষা-মষা েষারষা অিলষাইবি আবিেি পপূরর করবি পষারবি িষা িষাবের উশরি সহষায়িষার জি্য হষাই পষারফশমচুং 
স্্ব্ন্টস টিবমর সষাবর্ 1300 880 367 িম্ববর যফষাি কবর যেষাগষাবেষাগ করষা।

• আবিেি জমষা িষা শিিচুষারিী পরীক্ষার জি্য যকষাি খরর যিই।

অপর্চু নিটি ক্লাস এবং নসলেনটিভ হলাই স্কু েগুলেলা যকলাথলায়?
অপর্চু শিটি ক্ষাসগুবলষা রষাজ্য জবু়ে NSW সরকষাশর স্কু লগুবলষাবি অিশস্ি এিং এখষাবি িষাশলকষাভ্ক্ত করষা হবয়বে: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
year-5/what-are-opportunity-classes

শসবলশটিভ হষাই স্কু লগুবলষা হল NSW সরকষাশর স্কু ল এিং এখষাবি িষাশলকষাভ্ক্ত করষা হবয়বে:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
year-7/what-are-selective-high-schools
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ভলার্চুয়লাে অপর্চু নিটি ক্লাস এবং ভলার্চুয়লাে নসলেনটিভ হলাই স্কু ে
আপশি েশে গ্রষামীর িষা প্রি্যন্ত অঞ্চবল র্ষাবকি িবি আপিষার সন্তষাি Aurora College এ স্ষাবির জি্য আবিেি 
করষার যেষাগ্য হবি পষাবর। এই সরকষাশর স্কু বল ভষার্চু য়ষাল অপর্চু শিটি ক্ষাস এিং ভষার্চু য়ষাল শসবলশটিভ হষাই স্কু ল রবয়বে।

শিক্ষার্থীরষা িষাবের স্ষািীয় সরকষারী স্কু বল যেষাগেষাি কবর এিং একটি অিলষাইি কিফষাবরশ্সং শসবস্ম ি্যিহষার কবর 
অপর্চু শিটি ক্ষাস এিং শসবলশটিভ হষাই স্কু বল যেষাগ যেয়।

অপর্চু শিটি ক্ষাি আবে এমি স্কু বল যে সকল শিক্ষার্থীরষা েষায় অর্িষা িিচু মষাবি অপর্চু শিটি ক্ষািগুবলষা যে সকল 
এলষাকষাবি আবে িষার আওিষাধীবি র্ষাকষা স্কু ল গুবলষাবি যেই শিক্ষার্থীরষা েষায় এিং যেসকল শিক্ষার্থীরষা শসবলশটিভ 
হষাই স্কু বল েষায়, িষারষা Aurora College-এ ভশিচু র জি্য আবিেি করষার যেষাগ্য িয়।

যকলাথলায় আনম আিও তথ্য যপলত পলানি?
• ওবয়িসষাইবে র্ষাকষা আবিেবির ির্্য পড়ুি https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-

high-schools-and-opportunity-classes

• হষাই পষারফশমচুং স্্ব্ন্টস টিবমর সষাবর্ যেষাগষাবেষাগ করুি।  
ইবমল: ssu@det.nsw.edu.au  
যেশলবফষাি: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

যেনেল�লাি যেলাভলাষী পনিলষবলা
আপিষার অিুসন্ষাবি সহষায়িষা করষার জি্য আপিষার েশে একজি যেষাভষািীর প্রবয়ষাজি হয় িষাহবল অিুগ্রহ কবর  
131 450 িম্ববর যেশলবফষাি যেষাভষািী পশরবিিষাবি কল করুি, আপিষার যে ভষািষা প্রবয়ষাজি এিং আপশি যে যফষাি 
িম্ববর কল করবি রষাি িষা অপষাবরেরবক িলুি। অপষাবরের িম্বরটিবি কল করবি এিং আপিষার কবর্ষাপকর্বি 
আপিষাবক সহষায়িষা করষার জি্য লষাইবি একজি যেষাভষািীর ি্যিস্ষা করবি। এই পশরবিিষার জি্য আপিষাবক যকষাি 
মপূল্য শেবি হবি িষা।
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