আপনার শিশুবে শিখবে সাহাযয েরা
কয শিক্ষার্থীরা অশেশরক্ত ভাষা শহবসবে ইংবরজজ (English
as an Additional Language, EAL) েযেহার েবরন
োবের শপোমাোবের জনয শনবেে িনা
এটা কেন পড়বেন?
আপনি এখানি আপিার জিয নিম্ননিনখত নিষনে িাস্তিসম্মত ধারণাগুনি পপনত পানরি:

1. স্কুি জীিনির সনে যুক্ত হওো
2. আপিার নিশুনে নিখনত সাহাযয েরা

1.স্কুল জীেবনর সবে যুক্ত হওয়া
যুক্তরানজযর স্কুিগুনি চাে পয নপতামাতারা স্কুি জীিনি সজিেভানি যুক্ত পহাি এিং আপনি ইংনরজজনত আত্মনিশ্বাসী িা হনি
িা আপিার োনজর িানেত্ব থােনি আপিানে যুক্ত হনত সাহাযয েরনি।

সাহায্য করার জন্য এখানন্ ককছু ধারণা দেওয়া হল:
• আপিার যনি নেিু পাঠ্য িুঝনত অসুনিধা হে, পযমি স্কুনির নচটঠ্ িা স্কুনির ওনেিসাইনট,
তাহনি স্কুিনে জািাি

• স্কুনির েমীরা যনি আপিার পনক্ষ খুি দ্রুত েথা িনিি অথিা এমি িব্দ িযিহার েনরি যা আপনি জানিি িা, তাহনি
তানিরনে িিুি। এই জিয আপনি পয সি িম্র িােয িযিহার েরনত পানরি তার েনেেটট এখানি পিওো হনেনি:


Could you speak more slowly, please? (আপনি নে অিুগ্রহ েনর আরও ধীনর েথা িিনত পানরি?)



Could you say that again? I didn’t understand. (আপনি নে এটা আিার িিনত পানরি? আনম িুঝনত পানর নি)



I’m sorry, but I didn’t understand you. Could you please repeat that? (আনম িুুঃনখত, নেন্তু আনম আপিার েথা

িুঝনত পানর নি। আপনি নে িো েনর এটা আিার িিনিি?)


Could you please tell me what _______ means? (আপনি নে আমানে িিনত পানরি পয এটার _______ মানি েী?)



Could you repeat that word, please? I don’t know what it means. (আপনি নে এই িব্দটা আিার িিনত পানরি?

আনম এটার মানি জানি িা।)


Could you speak louder, please? I cannot hear what you said. (আপনি নে অিুগ্রহ েনর এেটু পজানর েথা িিনিি?
আপনি যা িনিনিনিি তা আনম শুিনত পাই নি।)

• আপিানে স্কুনির পযাগানযাগগুনি আরও ভািভানি িুঝনত েী সাহাযয
েরনি পসটট স্কুিনে িিুি, পযমি েথয পযাগানযানগর অিুিাি

• স্কুিনে িিুি আপিার সনে পযাগানযাগ েরার জিয, েখি পসরা সময়

আপিার সনে পযাগানযাগ েরার জিয, এিং আপিার সানথ পযাগানযানগর পসরা নম্বর

• যনি পনরিানরর অিয পোনিা সিনসযর ইংনরজজনত পিনি িক্ষতা থানে এিং নতনি স্কুনির সনে পযাগানযাগ
েরনত সাহাযয েরনত পানরি, তাহনি স্কুিনে িিুি

আপনার শিশুবে শিখবে সাহাযয েরা – কয শিক্ষার্থীরা অশেশরক্ত ভাষা শহবসবে ইংবরজজ (English as an Additional Language, EAL) েযেহার েবরন োবের শপোমাোবের জনয শনবেেিনা

• স্কুি এিং আপিার নিশুর নিক্ষা সম্বনে স্কুনির োনি তথয চাি। আপিার িানির ভাষাে এই তথয অিুিাি
েনরনে নিনত িিুি। আপিার নিম্ননিনখত জজনিনষর নিষনে জজজ্ঞাসা েরা উনচত:
স্কুনির সমেতানিো
আপিার নিশুর পহামওোেক
পরীক্ষা ও পটস্ট (এগুনিনে েখিও েখিও 'মূিযােি' িিা হে)
উপনিনত
পাঠ্িম ও মূি পযােগুনি
ক

• আপিার মত এেই ভাষাে েথা িনিি এমি অিয নপতামাতানির সনে নপতামাতানির এেটট গরুনপ
পযাগ নিি। যনি স্কুনির পোনিা গরুপ িা থানে, তাহনি তানিরনে এেটট গরুপ শুু েরনত িিুি।

• নপতামাতানির সেযাে উপনিত থােুি। আপনি যনি নিনজর ইংনরজজর িযাপানর উনিগ্ন থানেি, তাহনি
আপনি আপিার নিশুর অগ্রগনত সম্বনে আনিাচিা েরার জিয এেজি নিক্ষনের সনে মুনখামুনখ
সাক্ষানতর জিয অিুনরাধ েরনত পানরি। আপনি স্কুিনে জজজ্ঞাসাও েরনত পানরি পয আপিানে সাহাযয
েরার জিয এেজি অিুিািে পসখানি থােনত পানরি নেিা।

2.আপনার শিশুর শিক্ষায় েীভাবে সহায়ো েরা যায়
যুক্তরানজযর স্কুিগুনি আিা েনর পয নিশুরা পহামওোেক েরনি এিং নপতামাতারা িানিনত নিক্ষািানভ সাহাযয েরনিি ও
উৎসাহ পিনিি।
আপনি েীভানি আপিার নিশুনে নিখনত সাহাযয েরনত পানরি পসই নিষনে এখানি নেিু ধারণা পিওো হনেনি:

• আপিার নিশুর স্কুনির োনি তানির 'পহামওোেক নিষেে িীনত' জািনত চাি, যানত স্কুি েী প্রতযািা েনর তা
আপনি জািনত পানরি, এিং তারপনর আপনি আপিার নিশুনে তানির পহামওোনেক সাহাযয েরনত পানরি

• নিশুনির পহামওোনেক সাহাযয েরার জিয:


প্রশ্ন জজজ্ঞাসা েুি এিং পিানিা নিষেগুনি সম্বনে আপিার প্রথম ভাষাে আনিাচিা েুি



িব্দ অিুিাি েরার জিয আপিার নিশুনে এেটট নিভানষে িব্দনোষ িযিহার েরনত উৎসানহত েুি





আপিার নিশুনে ইংনরজজ ও/িা তার প্রথম ভাষার পয পোনিা িতু ি িব্দ মনি রাখনত সাহাযয
েরার জিয, তানিরনে পসগুনি নিনখ রাখনত উৎসানহত েুি
আপিার নিশু যনি নেিু িুঝনত িা পানর, তাহনি তানে তার নিক্ষেনির জজজ্ঞাসা েরনত উৎসাহ নিি

• আপিার নিশুর সনে িানিনত পিুি। আপনি আপিার প্রথম ভাষাে এটা েরনত পানরি এিং িনিগুনি সম্বনে এিং

গনে েী ঘটনি পসই সম্বনে আনিাচিা েরনত পানরি। িি িাচ্চানির পক্ষনে আপনি তানির পিা শুিনত পানরি, এিং
তারা যনি িব্দগুনির মানি িা জানি তাহনি তানিরনে পসগুনি আন্দাজ েরনত িিনত পানরি। এই ওনেিসাইটগুনিনত
নভন্ন নভন্ন অনিে ভাষাে গে আনি, এিং এগুনি নিিামুনিয: World Stories (নিনশ্বর গে) এিং Unite for Literacy
(সাক্ষরতার জিয এেজেত পহাি)।

• আপিার ইংনরজজর উন্ননতনত সাহাযয েরার জিয এেটট ক্লানস পযাগ নিি। নেিু স্কুি নপতামাতানির জিয ইংনরজজ
ক্লাস চািাে, তাই জজজ্ঞাসা েুি পয এটট উপিব্ধ আনি নেিা। আপনি আপিার িািীে পরিতী নিক্ষার েনিনজও
(Further Education College) ESOL ক্লাস খুুঁনজ পপনত পানরি। আপনি যনি এেটট ক্লানস পযাগ নিনত িা পানরি,
অথিা স্বাধীিভানি নিখনত চাি, পসই পক্ষনে আপনি শিটটি োউজিবলর (British Council) োি পথনে নিিামূনিয
ইংনরজজ অিুিীিি পপনত পানরি।

The Bell Foundation
Hillscross
Red Cross Lane
Cambridge
CB2 0QU
www.bell-foundation.org.uk

স্বত্বাশিোর
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