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Supporting your child’s wellbeing 
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Parent/carer factsheet

সাময়িক বরখাস্তের সমিকালীন আপনার সন্াস্নর 
কল্াণস্ক সমর্থন করা
য়পতামাতা/যত্নদানকারীর জন্ তর্পাতা
কীভাস্ব আপনার সন্ানস্ক সহািতা করস্বন
সষামশিক িরখষাস্তের সমি আপনষার সন্ষাস্নর স্ষাস্থ্য এিং কলথ্যষাণস্ক 
সমর্থন করস্ে শুরু করষার একটি ভষাল জষািগষা হল শিস্িষস্ঞের েরথ্য 
এিং পরষামি্থ সংগ্রহ করষা। আপনষার সন্ষাস্নর কলথ্যষাণ সমর্থন করষার 
জনথ্য কষার্থকর পরষামি্থ এিং েস্রথ্যর জনথ্য এই শলঙ্কগুস্লষা অনুসরণ 
করুন:

• কলথ্যষাণ (Wellbeing) 

• পরষামি্থ এিং মস্নষাশিঞেষান সসিষা (Counselling and 
psychology services)

িষাশ়ি এিং স্কু স্লর মস্্থ্য ইশেিষাচক এিং উন্কুক্ত সরষাগষাস্রষাগ 
শিক্ষারথীস্ের সফল হওিষার সস্ি্থষাত্তম সুস্রষাগ প্রেষান করস্ে সষাহষারথ্য 
কস্র।

• আপনষার সন্ষানস্ক আশ্বতে করুন সর েষারষা স্কু ল সম্প্রেষাস্ির 
একজন মূলথ্যিষান সেসথ্য।

• সকষান উস্বেগ রষাকস্ল স্কু লস্ক জষানষান।

• শিক্ষার সক্স্রে আপনষার সন্ষাস্নর জশ়িে হওিষা সমর্থন কস্র 
এমন সকৌিলগুস্লষার শিকষাি এিং িষাতেিষািন করস্ে স্কু ল 
েস্লর সষাস্র অংিীেষার শভশত্তস্ে কষাজ করুন।

• আপনষার সন্ষাস্নর স্কু স্ল শফস্র আসষা শনস্ি সভষাি সরষাগ শেন। 
এটি মুস্খষামুশখ, অনলষাইন িষা সফষাস্ন হস্ে পষাস্র।

• আপনষার সন্ষাস্নর সষাস্র উপরুক্ত আচরণ সম্পস্ক্থ  করষা িলুন 
রষা ইশেিষাচক, শনরষাপে, অন্ভ্্থ শক্তমূলক এিং সম্ষানজনক 
শিক্ষার পশরস্িি তেশর কস্র।

• আপনষার সন্ষানস্ক সশরিিভষাস্ি েষাস্ের শচন্ষাভষািনষা এিং 
্ষারণষাগুস্লষাস্ক সম্ষাস্নর সষাস্র সিিষার করস্ে উৎসষাশহে 
করুন।

সাময়িক বরখাতে রাকা অবস্াি বায়়ি থরস্ক থেখা
• সষামশিক িরখষাস্তের সমি কমথীস্ের একজন সেসথ্য শনিশমে 

আপনষার এিং আপনষার সন্ষাস্নর সষাস্র সরষাগষাস্রষাগ করস্িন।

• শেস্নর সিলষা কম্থকষাস্ডের জনথ্য একটি শনশে্থ ষ্ট সমি সির কস্র, 
একটি শনশরশিশল স্ষান খুঁস্জ এিং কীভষাস্ি েষাস্ের সিখষার 
অগ্রগশে হস্ছে েষা শজঞেষাসষা কস্র আপনষার সন্ষানস্ক শিক্ষাি 
সহষািেষা করুন।

• শনশচিে করুন সর েষারষা সরন শিরশে পষাি, পষাশন পষান কস্র এিং 
রশে েষারষা চষাপ অনুভি কস্র িষা শচশন্ে হস্ি পস়্ি েস্ি েষাস্ের 
সষাহষারথ্য করুন।

• িষারীশরক কষার্থকলষাস্পর জনথ্য সমি শেন।

• শনরষাপস্ে প্ররুশক্ত িথ্যিহষার করষার জনথ্য আপনষার সন্ষাস্নর 
েেষারশক করুন। প্ররুশক্ত িথ্যিহষার করষার (Using technology) 
সষাইস্ে েরথ্য এিং উপষােষান রস্িস্ে রষা আপনষার কষাস্জ লষাগস্ে 
পষাস্র।

সাহায্কারী য়লংকসমূহ
• শিক্ষার পথ্যষাস্কজ (Learning packages)

• অক্মেষা শিক্ষা এিং সহষািেষা পরষামি্থ (Disability learning 
and support advice)

• আচরণ সমর্থন ে্লশকে (Behaviour support toolkit): 
আপনষার সন্ষানস্ক সষামশিক িরখষাস্ করষা হস্ল কী করস্িন

• আপনষার সন্ষানস্ক িষাশ়ি সরস্ক শিখস্ে সষাহষারথ্য করষা (Helping 
your child learn from home)

• শকডস্ সহল্পলষাইন হল অস্্রেশলিষার ৫ সরস্ক ২৫ িের িিসী 
েরুণ েরুনীস্ের জনথ্য একমষারে শিনষামূস্লথ্য সফষান পরষামি্থ 
পশরস্ষিষা৷ 1800 55 1800 নম্বস্র কল করুন৷

থেয়লস্�ান থদাভাষী পয়রস্ষবা
আপশন রশে স্কু স্লর সষাস্র সরষাগষাস্রষাগ করস্ে চষান এিং ইংস্রশজস্ে 
সহষািেষার প্রস্িষাজন হি েষাহস্ল অনুগ্রহ কস্র 131 450 নম্বস্র 
সেশলস্ফষান সেষাভষাষী পশরস্ষিষাস্ে কল করুন, আপনষার সকষান 
ভষাষষা প্রস্িষাজন েষাস্ের িলুন এিং অপষাস্রেরস্ক স্কু স্ল সফষান 
করস্ে িলুন। আপনষার কস্রষাপকরস্ন আপনষাস্ক সহষািেষা করষার 
জনথ্য অপষাস্রের লষাইস্ন একজন সেষাভষাষীর িথ্যিস্ষা করস্িন। এই 
পশরস্ষিষার জনথ্য আপনষাস্ক সকষান মূলথ্য শেস্ে হস্ি নষা।
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/wellbeing
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/using-technology#tabs2
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/learning-packages
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/disability-learning-and-support-advice
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/learning-at-home/disability-learning-and-support-advice
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services/parents-and-carers/guides-and-information-for-use-at-home#sidenavigation_auto
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/counselling-and-psychology-services/parents-and-carers/guides-and-information-for-use-at-home#sidenavigation_auto
https://kidshelpline.com.au/

