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Child Protection Education - Stage 5
Information for parents and carers

শিশুর সুরক্ষা শিষয়ক শিক্ষা
শিতষামষাতষা এিং যত্নদষানকষারীদদর জন্য তথ্য
স্কু লের নাম
Name of school
অংশগ্রহলের বছর/ বছরগুলো
Participating Year/s

প্রতি সপ্ালহ পালের সংখ্া
Number of lessons per week
স্কু লে য�াগাল�াগকারী ব্ততি
School contact person

য�াগাল�ালগর জন্ যেতেল�ান নম্বর 
Contact telephone number

তপ্রয় তপিামািা এবং �ত্নদানকারীগে

এই বছর উপলরাতি যরেেীর তশক্ার্থীরা বাধ্িামূেক তবষয়সমুলহ অংশগ্রহে করলব, য�মন ব্ততিগি তবকাশ, স্াস্্ 
এবং শারীতরক তশক্া (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) ।

আমালদর স্কু লের PDHPE যপ্রাগ্রালমর তকছু অংলশ বাধ্িামূেক তশশু সুরক্া তবষয়ক তশক্া অন্তর্ভু তি রলয়লছ। 
তশশু সুরক্া তশক্ায় এমন তকছু তজতনষ যশখালনা হয় �া তক না সংলবদনশীে সমস্া তনলয় কাজ কলর। স্কু ে এই 
তবষয়বস্তুলক একটি বয়লস উপল�াগী উপালয় যশখালব।

তশশু সুরক্া তশক্ায় য� তনতদভু ষ্ট তবষয়বস্তু অন্তর্ভু তি করা হলব িা পরবিথী পৃষ্ায় যদখালনা হলয়লছ।

তশশু সুরক্া তশক্ার তবষলয় আরও িলর্্র জন্ তশক্া তবরালগর  PDHPE ওলয়বসাইলের Child protection 
and respectful relationships education (তশশু সুরক্া এবং সম্ানজনক সম্পকভু  তশক্া) যসকশলন �ান।

এই োলমভুর প্রতি সপ্ালহ কিটি তশশু সুরক্া তবষয়ক তশক্া পাে যদয়া হলব িা উপলর যদখালনা হলয়লছ।

আপতন �তদ আরও ির্্ চান, িাহলে দয়া কলর স্কু লের য�াগাল�াগকারী ব্ততির সালর্ য�াগাল�াগ করুন �ার নাম 
এবং যেতেল�ান নম্বর উপলর যদখালনা হলয়লছ।

টেশিদ�ষান টদষাভষাষী টসিষা
স্কু লের সালর্ য�াগাল�ালগর জন্ �তদ আপনার একজন যদারাষীর সহায়িা প্রলয়াজন হয়, দয়া কলর যেতেল�ান 
যদারাষী যসবায় 13 14 50  নম্বলর কে করুন এবং আপনার রাষায় একজন যদারাষীর জন্ বেুন। অপালরের 
স্কু লে কে করলব এবং আপনার কর্ায় সহায়িার জন্ একজন যদারাষী আপনার োইলন তদলব। এই যসবার জন্ 
আপনালক যকান মূে্ তদলি হলব না।  

আপনার তবশ্বস্ত

অধ্ক্ 

Bengali

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


তশশু সুরক্া তশক্ার তবষয়বস্তুলি �া অন্তর্ভু তি রলয়লছ িা হে:

Bengali

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 5 content.)

পতরচলয়র সালর্ সম্পতকভু ি আদশভু, যটেতরওোইপস এবং প্রি্াশা
Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
ববতচত্্ এবং অন্তর্ভু ততির মূে্ায়ন করা
Valuing diversity and inclusivity
সমান ও সম্ানজনক সম্পকভু  গল়ে যিাো
Developing equal and respectful relationships

আচরে এবং পতরতস্তি তনরাপদ বা অতনরাপদ তহসালব মূে্ায়ন করা
Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
সম্পলকভু র যক্লত্ ইতিবাচক এবং যনতিবাচক শততি
Positive and negative power in relationships

আপ তত্ত এবং অবলহো  
Abuse and neglect
আপ তত্তজনক পতরতস্তিগুলো বুঝলি পারা এবং প্রতিতরিয়া যদখালনা
Recognising and responding to abusive situations

তেঙ্গ এবং সতহংসিা
Gender and violence
ববষম্, হয়রাতন এবং অবজ্া
Discrimination, harassment and villification

সম্পলকভু র যক্লত্ অতনরাপদ, আপ তত্তজনক এবং সতহংস পতরতস্তি পতরচােনা করার যকৌশেগুলো
Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships

সাহাল�্র জন্ য�াগাল�াগ, সংল�াগ এবং তজজ্াসা
Communication, connections and asking for help

য�ৌন পছন্দ এবং সম্তির গুরুত্ব
Sexual choices and the importance of consent

পরামশভু এবং সহায়িার জন্ উপায় এবং পতরলষবা যনয়া
Accessing networks and services for advice and support
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