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শিক্ষার্থীদের আচরণ
শিতষামষাতষা/যত্নেষানকষারীর জন্য তর্্যিষাতষা

আচরণ
আমরষা আপনষার সন্ষাননর জন্য একটি শনরষাপদ এিং সুখী স্কু ল 
শনশচিত করনত চষাই। শিক্ষার্থীনদর কম্মদক্তষা এিং কল্যষানের 
প্রির্মন, তষানদরনক জশিত রষাখনত শিক্ষার্থীনদর আচরেনক সমর্্মন 
করষা গুরুত্বপূে্ম। স্কু ল অন্ভ্্ম শতিমূলক শিক্ষার পশরনিি  দদওয়ষার 
লক্্য রষানখ যষা শকনষা সহনযষাশগতষামূলক, সহষায়ক এিং সংহত। 
শপতষামষাতষা যত্নদষানকষারী, শিক্ষাশিদ এিং স্কু ল কমথীনদর জন্য স্কু ল 
কশমউশনটি চষার্মষানর এর সম্পনক্ম  রূপনরখষা দদওয়ষা হনয়নে।  

শিক্ষার্থীদের আচরণ ককৌিল
আমষানদর শিক্ষার্থী আচরে দকৌিল (Student Behaviour 
Strategy) একটি অন্ভ্্ম শতিমূলক শিক্ষা ি্যিস্ষা গনি ত্লনত 
সহষায়তষা কনর দযখষানন প্রশতটি শিক্ষার্থীনক জষানষা, মূল্য দদয়ষা এিং 
যত্ন দনওয়ষা হয় এিং সকল শিক্ষার্থী তষানদর সম্পূে্ম ক্মতষার ি্যিহষার 
শিখনত পষানর। আমরষা জষাশন দয দযসকল শিক্ষার্থীরষা সমশর্্মত 
এিং শনরষাপদ দিষার কনর তষানদর দিখষার দক্নরে স্কু ল এিং সশরিয় 
অংিগ্রহেকষারীনদর সষানর্ আরও সংযুতি হওয়ষার সম্ষািনষা দিশি 
র্ষানক।

ইশতিষাচক এিং সম্ষানজনক দিখষার পশরনিি সুস্তষা, প্রিৃশত্ত 
এিং প্রষাশতষ্ষাশনক অজ্মননর উন্নয়ন কনর। দকৌিলটি একটি 
প্রশতনরষারমূলক, ইশতিষাচক, শিক্ষার্থী-দকশ্রিক, স্কু ল-পশরিষার-
সম্প্রদষায় পদ্ধশতর সমর্্মন কনর যষার মূল চষাশিকষাঠি হল সঙ্গশত। 
সকল শিক্ষার্থীর চষাশহদষা একটি রষারষািষাশহক দসিষা (Care 
Continuum) দ্ষারষা পূরে করষা হনি।

শিক্ষার্থীদের জন্য আচরণ শিশি
শিক্ষার্থীনদর জন্য আচরে শিশর (Behaviour Code for 
Students) সকল NSW সরকষারী স্কু লগুনলষানত প্রত্যষাশিত 
আচরনের রূপনরখষা দদয়ষা আনে। আপনষার সন্ষাননর স্কু লও 
আচরেগত প্রত্যষািষা ততশর করনি এিং স্কু ল আিষা কনর তষারষা 
দসগুনলষা দমনন চলনি। আপনষার সন্ষাননর স্কু নলর কমথীরষা প্রত্যষাশিত 
আচরে দিখষানিন এিং দমনন চলষার আিষা করনিন।

উশবিগ্ন আচরণ
শিশু এিং তরুে প্রষাপ্তিয়স্রষা িি হওয়ষার স্ষাভষাশিক অংি শহসষানি 
মষানে মষানে শভন্ন আচরে প্রদি্মন করনত পষানর। আপনষার শিশু 
অনন্যর আচরনের দ্ষারষা প্রভষাশিত হনত পষানর িষা তষানদর আচরনের 
দ্ষারষা অন্যনক প্রভষাশিত করনত পষানর। আপনষার সন্ষান যশদ স্কু নল 
আচরনের সমস্যষা সম্পনক্ম  আপনষানক িনল র্ষানক তষাহনল কী 
করনিন দস সম্পনক্ম  আরও তর্্য ওনয়িসষাইনর পষাওয়ষা যষায়।

আরও তর্্য
আপশন যশদ আচরে সহষায়তষা সম্পনক্ম  আরও জষাননত চষান িষা 
আপনষার সন্ষাননর আচরে সম্পনক্ম  দকষানও উনদ্গ র্ষানক তনি 
অনুগ্রহ কনর স্কু নলর সষানর্ দযষাগষানযষাগ করুন।

কেশলদ�ষান কেষাভষাষী িশরদষিষা
আপশন যশদ স্কু নলর সষানর্ দযষাগষানযষাগ করনত চষান এিং ইংনরশজনত 
সহষায়তষার প্রনয়ষাজন হয় তষাহনল অনুগ্রহ কনর 131 450 নম্বনর 
দরশলন�ষান দদষাভষাষী পশরনষিষানত কল করুন, আপনষার দকষান 
ভষাষষা প্রনয়ষাজন তষানদর িলুন এিং অপষানরররনক স্কু নল দ�ষান 
করনত িলুন। আপনষার কনর্ষাপকর্নন আপনষানক সহষায়তষা করষার 
জন্য অপষানররর লষাইনন একজন দদষাভষাষীর ি্যিস্ষা করনিন। এই 
পশরনষিষার জন্য আপনষানক দকষান মূল্য শদনত হনি নষা।
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