
কর্মক্ষেক্রে শিষেষা
শিতষারষাতষা এবং সেবষাদষানকষারীক্দর জন্য তথ্য
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

সেক্কষান কর্মক্ষেক্রে শিষেষা প্রকক্পের েষাফক্্্যর 
শিছক্ন শিতষারষাতষা এবং সেবষাদষানকষারীক্দর 
ভূশরকষা অত্যষাবি্যক। বষাডীক্ত এই শবষক্ে েরথ্মন 
প্রদষাক্নর রষাধ্যক্র, আিশন আিনষার বষাচ্ষাক্ক 
তষাক্দর ভশবষ্যত েম্পক্ক্ম গুরুত্বিরূ্ম শেদ্ষান্ত শনক্ত 
এবং কর্মক্ষেক্রে তষাক্দর অশভজ্ঞতষা সথক্ক েক্ব্মষাচ্ 
ফ্ষাফ্ সিক্ত েষাহষাে্য করক্ত িষাক্রন। 

Workplace Learning 
(কর্মক্ষেক্রে শিষেষা)
কর্মক্ষেক্রে শিষেষা প্রকল্প NSW রষাধ্যশরক শিদ্যষালয় পষাঠ্যক্রক্রর 

অংি। এই প্রকল্প ছষারে-ছষারেরীক্দর কর্মক্ষেক্রে একশি পশরকশল্পত সরয় 

ি্যয় করক্ত সষাহষায্য কক্র। এই অশিজ্ঞতষা তষাক্দর শ্রেণরীকক্ষে শ্িখষার 

ষেষারতষা িষাড়ষায়, তষাক্দর কর্মজরীিক্ে শক করক্ি শ্সই শসদ্ষান্ত শেক্ত 

সষাহষায্য কক্র এিং তষাক্দর শিল্প দষেতষা ততররী কক্র। এখষাক্ে শ্কষাে 

পষাশররেশরক জশড়ত েয়।

কর্মক্ষেক্রে শিষেষার সুশবধষােরূহ 
কর্মক্ষেক্রে শিষেষা ছষারে-ছষারেরীক্দর সষাহষায্য কক্র:

•  সষাধষারণ কষাক্জর দষেতষা ততশর করক্ত শ্যরে কর্মক্ষেক্রে শ্যষাগষাক্যষাগ

এিং দলিদ্িষাক্ি কষাজ করক্ত

•  শেশদ্মষ্ট শিক্ল্প দষেতষা ততশরক্ত, যষা তষাক্দর Vocational
Education and Training শ্কষাক্স্মর এর সষাক্ে সংযুক্ত

(িৃশতিরূলক শিষেষা এিং প্রশিষেণ) (VET)

•  তষাক্দর স্ুল শিষয় ও স্ুল শ্িষ হওয়ষার পর তষাক্দর কর্মজরীিক্ের

পে শ্িক্ছ শেক্ত  তে্যরূলক শসদ্ষান্ত শেক্ত সষাহষায্য কক্র।

কর্মক্ষেক্রে শিষেষা প্রকপে
কষাক্জর অশভজ্ঞতষা সষাধষারণত Years 9 িষা 10 –এ েষাকষাকষালরীে 

ছষারে-ছষারেরীরষা গ্রহণ কক্র, তক্ি Years 11 এিং 12 -এও শকছু 

সুক্যষাগ েষাক্ক। এিষা ‘শিশ্ব কর্ম িষাজষাক্রর’ সষাক্ে এিং সম্ষাি্য শ্পিষার 

প্রশত একশি সষাধষারণ পশরশিশত প্রদষাে কক্র। ছষারে-ছষারেরীরষা তত্তষািধষাক্ে 

শ্েক্ক তষাক্দর দষেতষার উপযুক্ত কষাজ গ্রহণ কক্র।

কর্মস্ষাক্ন অশভজ্ঞতষা েঞ্চক্ের প্রকল্প Higher School 
Certificate (উচ্চ রষাধ্যশরক স্ুল সষাশি্মশিক্কি) (HSC)  শিল্প-

স্রীকৃত শ্কষাক্স্ম েশেিুক্ত ছষারে-ছষারেরীক্দর জে্য ততশর করষা হক্য়ক্ছ। এই 

অশিজ্ঞতষা সঞ্চয়কষালরীে সরক্য়, ছষারে-ছষারেরীরষা শিল্প রষাে অজ্মে করক্ত  

যষা শিখক্ছ তষার অেুিরীলে কক্র। HSC-শ্ত কর্মস্ষাক্ে অশিজ্ঞতষা সঞ্চয় 

শেশদ্মষ্ট শিক্ল্পর পষাঠ্যক্রর কষাঠষাক্রষা শ্কষাক্স্মর জে্য  িষাধ্যতষারূলক । স্ুল 

একশি Work Placement Service Provider (কর্মস্ষাক্ে 

অশিজ্ঞতষা সঞ্চয় শ্সিষাদষােকষাররী) –এর রষাধ্যক্র কষাক্জর আক্য়ষাজে 

করক্ি।

ভ্ররর আক্েষাজন 
শ্িশিরিষাগ কর্মস্ষাক্ে অশিজ্ঞতষা সঞ্চক্য়র স্ষাে িষাশডর় স্ল্প দূরক্বের 

রক্ধ্য হক্ি।

সকল ভ্ররণ খরি ছষারে-ছষারেরীরষা িহে করক্ি। আপেষার সন্তষাক্ের 

অশিজ্ঞতষা সঞ্চক্য়র সরয়কষাক্ল ভ্ররণ ি্যিস্ষা ও তষাক্দর ভ্ররণ খরি 

সরে্মক্ে আপেষার সহষায়তষা আিষা করষা হক্ি।

আপশে যশদ উশবিগ্ন হে, তষাহক্ল আপেষার সন্তষাক্ের সক্গে এিং প্রকল্প 

সংগঠেকষাররীক্দর সষাক্ে আক্লষািেষা করষা উশিত।

দ্রষ্টব্য: আপেষার সন্তষাে যশদ িষাশড ়শ্েক্ক দূক্র িষা অে্য একশি 

রষাক্জ্যর কষাক্জর অশিজ্ঞতষার কেষা শিক্িিেষা কক্র েষাক্ক, তষাহক্ল 

প্রেক্র আপেষাক্ক আপেষার সন্তষাক্ের স্ুক্লর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ করষা 

উশিত। স্ুল অধ্যষে বিষারষা জুতসই কর্মস্ষাে অেুক্রষাশদত হওয়ষার পূক্ি্ম 

অশতশরক্ত কষাগজ-পরেষাশদ সম্পন্ন করষা আিি্যক।
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অষেরতষা বষা স্ষাস্্যগত েরে্যষােহ ছষারে-ছষারেী
আপশে স্ুল, TAFE িষা শ্িসরকষাররী িষা শ্কষােরূপ সষারষাশজক শেিশধিত 

প্রশিষেণ সংগঠেক্ক ছষারে-ছষারেরীক্দর অষেরতষা এিং তষাক্দর শ্য শিষেষা ও 

সরে্মে প্রক্য়ষাজে তষা িলুে। আরও িলুে যশদ শ্কষাে স্ষাস্্যগত সরস্যষা 

েষাক্ক   (শ্যরে অ্যষােষািষাইলষাশসিক্সর ঝুঁশকক্ত েষাকষা ) িষা শ্কষাে ধরক্ের 

সরীরষািদ্তষা আক্ছ যষা কর্মক্ষেক্রে আপেষার সন্তষাক্ের শেরষাপতিষা,কল্যষাণ 

এিং তত্তষািধষাক্ের উপর প্রিষাি শ্িক্ল, শ্স সম্পক্ক্ম জষােষাক্ত হক্ি। 

স্ষাস্্য যত্ন পশরকল্পেষা শেক্য়ষাগকত্মষার কষাক্ছ শ্দয়ষার  প্রক্য়ষাজে হক্ত 

পষাক্র। আপশে যশদ শেশচিত েষা হে, আপেষার সন্তষাক্ের শজশপর সষাক্ে 

কেষা িলুে।

আপেষার সন্তষাক্ের প্রক্য়ষাজে রষাশেক্য় শেক্ত কর্মক্ষেক্রে  যশদ শ্কষাক্েষা 

সরন্বয় দরকষার হয়, তষাহক্ল পশরকল্পেষা প্রশক্রয়ষার সরয় স্ুলসহ  

TAFE িষা শ্িসরকষাররী িষা সষারষাশজক শেিশধিত প্রশিষেণ সংগঠক্ের   

সষাক্ে আক্লষাক্িষােষা করুে। এই তে্য আপেষার সন্তষাক্ের Student 
Placement Record (ছষারে-ছষারেরীক্দর স্ষােশেণ্ময় েশে )এর রক্ধ্য 

অন্তিু্মক্ত করষা হয়।

আক্রষা তথ্য 
১.  আপেষার সন্তষাক্ের স্ুক্লর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ করুে শ্যক্হতু তষারষা 

আপেষার সন্তষাক্ের জে্য শিষেষা প্রকল্প ততশর কক্রক্ছ।

২.  এছষাড়ষাও আপশে শিিষাক্গর স্ষােরীয় কষায্মষালক্য়  কর্মক্ষেক্রে শিষেষার 

দষাশয়বেিরীল শসশেয়র পে প্রদি্মক অশিসষাক্রর সষাক্ে শ্যষাগষাক্যষাগ 

করক্ত পষাক্রে। শ্যষাগষাক্যষাক্গর শিিরণ স্ুল শ্েক্ক পষাওয়ষা যষাক্ি।

৩.  আপেষার যশদ একজে শ্দষািষাষরীর প্রক্য়ষাজে হয়, তষাহক্ল দয়ষা কক্র

শ্িশলক্িষাে শ্দষািষাষরী শ্সিষা ি্যিস্ষায় 131 450 েষাবেষাক্র শ্িষাে

করুে।
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education 
seniorpathways@det.nsw.edu.au

ছষাের-ছষােরীক্দর শনরষািৎষা এবং জরুরী অবস্ষা
NSW Department of Education –এর কষাক্ছ ছষাের-
ছষােররীক্দর েশরষাপিতষা িএং িশশু সুরেষষা েপর্র 
অগর্ষাশধকষার পষায়।
ছষাের-ছষােররীরষা কমর্স্ষাক্ে অিশজ্ঞতষা সঞ্চক্য়র পর্কক্ল্প  
েষাকষাকষালরীে েশক্য়ষাগকষাররী সংস্ষা ছষাের-
ছষােররীক্দর শয্ক্কষাে স্ষাস্্য ও েশরষাপিতষা িশষয় িএং 
অক্ল্পর েজয্ দুিমর্েষা এড়ষাক্েষার িশষয়গুক্লষা িঅশেলকজৱ্ 
স্ুক্ল িঅশহত করক্ি। এছষাড়ষাও TAFE িষা শ্িসরকষাররী 
িষা সষারষাশজক সংগেঠ  যশদ শ্কষাে শ্কষাস্ম পশিরষােলষা 
ককর্ তষাহক্ল েশক্য়ষাগকষাররী সংস্ষাক্ক িঅি্যই তষাক্দর 
িঅশহত করক্ত হক্ি। শকছু কষায্মকর্র সম্পণূ্মরূক্প েশশষদ্ 
করষা হক্য়ক্ছ, েঅ্যশদক্ক েঅ্যষাে্য কষায্মকর্কর্র সষাক্ে 
িত্ম যকু্ত  আক্ছ। আকর্ষা তক্ে্যর েজ্য, দয়ষা ককর্ এখষাক্ে 
যষাে:

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe

আেপষার সন্তষাে একিশ Student Contact Card (ছষাের-
ছষােররী শয্ষাগষাকয্ষাগ কষাড্ম)  িেহ করক্ি যষাক্ত তষাক্দর 
শর্শডক্কয়ষার েষােবষার 
(িষা ডষাক্তষাকর্র শ্িষাে েষােবষার) িএং কমর্ িএং কমর্ সরক্য়র 
িষাইকর্ রক্েষােরীত পশরিশশত ি্যশক্তক্দর 
শয্ষাগষাকয্ষাক্গর তষাশলকষা েষাকক্ি। জরুররী েশ্ষেকর্ 
এই েত্য গুরুেবপণূ্ম িুশরকষা পষােল ককর্।
ছষাের-ছষােররীরষা শয্ক্কষাে আশু েশরষাপিতষাজেশত উিকৱ্গ, 
ঝুঁশক িষা িরেষার েক ষা কষায্মকিরষাক্ি যত তষাড়ষাতষাশড় 
সম্ি ২৪ রন্ষার রক্ধয্, তষাক্দর েশক্য়ষাগকত্মষা, স্ুল, 
TAFE িষা শ্িসরকষাররী িষা েশিশিধত সষারষাশজক সংগেঠক্ক 
িঅি্যই জষােষাক্ি। যশদ আেপষার সন্তষাক্ের শ্কষাে 
উিকৱ্গ েষাক্ক, আরষাতপর্ষাপ্ত হয়, িষা ঝুঁশক েঅুিি ককর্ িএং 
তষাক্দর  েশক্য়ষাগকত্মষার সেক্গ িশষয়িশ উৎষােপ করষা 
সম্ি েষা হয়, তষারষা অিশলেকৱ্ স্ুল িষা জরুররী 
পশরিশশতক্দর শ্িষাে করক্ি।
বীরষা এবং েষশিতূরর 
েঅুকর্ষাশদত কমর্েক্ষ瑵েকর্ িশেষষায় অংিগর্হণকষাররী আহত 
ছষাের-ছষােররীক্দর েজ্য িশিষাক্গর  িরীরষা িি্যস্ষা 
রক্য়ক্ছ। আকর্ষা তক্ে্যর েজ্য, Workplace Learning 
Guide for Parents and Carers েশলকক ক  শ 

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

seniorpathways@det.nsw.edu.au
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/guides-and-forms
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/keeping-students-safe



