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NSW-এর সরকষারী  
স্কু লে YEAR 7 -এ ভশ ত্ি
আপনষার সন্ষালনর Year 6 থেলক  Year 7 -এ যষাওয়ষার প্রশরিয়ষা 
শুরু করষার সময় এলসলে।

আপনষার সন্ষালনর স্ষানীয় স্কু ে
বেশিরভাগ NSW সরকারী স্কু লে ছাত্র-ছাত্রী ভশ ত্ি র এোকা শিরতিারণ করা 
আলছ, যাল্ সকে স্কু ে েয়সী শিশুরা একটি সরকারী স্কু লে ভশ ত্ি  হল্ 
পালর যা ্ালের স্ািীয় স্কু ে ।

আপিার সন্ালির স্ায়ী আোশসক ঠিকািা শিরতিারণ কলর বকাি স্কু ে 
্ার স্ািীয় স্কু ে হলে। education.nsw.gov.au/school-finder 
ওলয়েসাইলে The School Finder (স্কু ে ফাইন্ার) েুে আপিালক স্ািীয় 
স্কু ে খুঁলে বপল্ সাহায্য করল্ পালর।

NSW-এর বেিীরভাগ শপ্ামা্া এেং যত্নপ্রোিকারীগণ ্ালের সন্ািলের 
উৎকল্তির মালির শিক্া প্রোলির েি্য ্ালের স্ািীয় স্কু েলক বেলছ বিয়।

স্ািীয় স্কু েগুলো সকে স্তলরর ক্ম্াসম্পন্ন শিক্ার্থীলের েি্য শিক্ার 
ে্যেস্া কলর র্ালক, যার মলর্য রলয়লছ উচ্চ সম্ােিা এেং প্রশ্ভাোি 
শিক্ার্থী এেং অশ্শরক্ত শিক্া এেং সহায়্া চাশহো সম্পন্ন শিক্ার্থীলের 
েি্য বপ্রাগ্াম। এছাড়াও শিয়শম্ পাঠক্রম েশহভ্তি ্ শেশভন্ন ররলির 
কাযতিক্রমও ্ারা প্রোি কলর।

শকছু একক শেলগের (শুরুমাত্র বছলে ো বমলয়) স্কু ে আলছ যারা ্ালের 
শিশেতি ষ্ট স্ািীয় ্াশেকাভুক্ত এোকায় েসোসকারী শিক্ার্থীলের ভশ ত্ি র েি্য 
গ্হণ কলর।

েহুশের-ক্যাম্পাস সম্পন্ন শকছু কলেে আলছ যালের কলয়কটি স্কু ে ো 
ক্যাম্পাস র্ালক ।  প্রশ্টি স্ন্ত্র স্কু ে ো ক্যাম্পাস শেশভন্ন শে্লয়র উপর 
পারেিথী্ামূেক শিক্া প্রোি কলর র্ালক। উোহরণস্বরূপ, েশুিয়র 
ক্যাম্পাস (Years 7-9 ো 7-10), শসশিয়র ক্যাম্পাস (Years 10-12 ো  
11-12), শিক্াগ্ভালে শিেতিাশচ্ ক্যাম্পাস, সহ-শিক্া ক্যাম্পাস এেং 
একক শেলগের ক্যাম্পাস আলছ।

এছাড়াও বকন্দীয় স্কু ে আলছ যা অলিক গ্ামীণ এেং শেশছিন্ন সম্প্রোয়লক 
একটি স্কু ে পশরলেলি Kindergarten বর্লক Year 12 পযতিন্ ্ালের 
সন্ািলেরলক শিশক্্ করার সুলযাগ বেয়। অলিক বকন্দীয় স্কু ে শেশভন্ন 
স্কু লের সালর্ শিক্ক এেং ছাত্রলের সংযুক্ত করার েি্য প্রযুশক্ত ে্যেহার 
কলর যাল্ শেশভন্ন শে্লয়র উপর শিক্া প্রোি করা বযল্ পালর। এছাড়াও 
বকন্দীয় স্কু ে শিয়শম্ পাঠক্রম েশহভ্তি ্ শেশভন্ন ররলির কাযতিক্রমও প্রোি 
কলর।
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আলরা ্র্্য এখালি পালেি https://education.nsw.gov.au/
public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/
high-school-enrolment
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অ-স্ষানীয় (অেিষা এেষাকষার িষাইলর) স্কু ে 
ভশ ত্ি র শিশেতি ষ্ট এোকা সম্পন্ন স্কু েগুলোর েি্য ভশ ত্ি  করার একটি 
সীমালরখা আলছ, বযমি ক্ সংখ্যক শিক্ার্থী ভশ ত্ি  করা হলে ্া স্কু লের 
ভশ ত্ি  এোকার অশরিস্ স্ায়ী আোসস্ালির উপর শিভতি র কলর। ভশ ত্ি র 
সীমালরখা আমালেরলক ইশগে্ বেয় বয স্কু ে অ-স্ািীয় শিক্ার্থী ভশ ত্ি  গ্হণ 
করল্ পারলে শক িা। ভশ ত্ি র এই সীমারলরখার মলর্য, শকছু স্কু ে স্ািীয় 
ভশ ত্ি র োফার বেলভে ত্রী কলর বযখালি স্ািীয় শিক্ার্থীলের েি্য আসি 
আোো কলর রাখা হয় যাল্ কলর েছলরর বয বকাি সমলয় ্ারা ভশ ত্ি  হল্ 
পালর। 

বয সে স্কু ে ্ালের ভশ ত্ি র সীমালরখা অশ্ক্রম কলরলছ ো কাছাকাশছ 
চলে এলসলছ ্ারা অ-স্ািীয় শিক্ার্থীলের  ভশ ত্ি  করলে িা, যশে িা বকাি 
ে্যশ্ক্রমী পশরশস্শ্ র্ালক।

যাইলহাক, বয সে স্কু লে োফার বেলভলের শিলচ আসি সংখ্যা আলছ ্ারা 
অ-স্ািীয় শিক্ার্থীলের গ্হণ করল্ পালর।

বয সে স্কু লে অ-স্ািীয় ভশ ত্ি র চাশহো োফালরর শিলচ র্াকা আসি সংখ্যা 
অশ্ক্রম কলর, বসখালি স্কু েগুলোলক অেি্যই এোকার োইলরর ভশ ত্ি র 
মািেণ্ড ত্শর করল্ হলে এেং অ-স্ািীয় আলেেি শেলেচিা করার েি্য 
একটি শিেতিাচক প্যালিে গঠি করল্ হলে। 

শিশিষ্ট (িষা থপেিষাশেষ্ট) স্কু ে
শেশিষ্ট স্কু লে একটি শেলি্ প্রশ্ভা ো আগ্হলক বকন্দ কলর মার্যশমক শিক্া 
প্রোি করা হয়। সৃেিিীে ও শিল্পকো, ভা্া, প্রযুশক্ত (সামুশরিক প্রযুশক্ত 
এেং গ্ামীণ প্রযুশক্ত সহ), কৃশ্ এেং ক্রীড়ার েি্য বপেিাশেষ্ট স্কু ে স্াপি 
করা হলয়লছ।   

শকছু বপেিাশেষ্ট স্কু লে ভশ ত্ি  হওয়ার েি্য কৃশ্ত্ব প্রেিতিি করা ো মহড়া 
বেয়া আেি্যক।

সহষায়্ষা ক্ষাস
শেকোগে ো অক্ম ছাত্রলের েি্য শকছু মার্যশমক স্কু লে প্রলয়ােিীয় শিক্া 
এেং সহায়্ার ে্যেস্া আলছ। আপিার সন্ালির প্রার্শমক স্কু লের অর্যক্ 
আপিালক সাহায্য করলেি বকাি স্কু ে আপিার সন্ালির েি্য সঠিক হলে, 
আপিার পছন্দলক গুরুত্ব বেয়া, বকার্ায় আপিার সন্ালির শিক্াোলভর 
েি্য অশ্শরক্ত প্রলয়ােিীয় সাহায্য পাওয়া যালে এেং ক্খাশি েরূলত্বর 
মলর্য স্ািীয় শেলি্ বসোগুলো পাওয়া যালে।

সহায়্া ক্ালস স্াি পালে শক পালে িা এই শেলেচিা শিভতি র কলর একটি স্াি 
শিরতিারণ প্রশক্রয়ার মার্যলম। 

শিক্ষাগ্ভষালি শনিতিষাশি্ স্কু েসমূহ (িষা শসলেশটিভ 
স্কু ে)
শিক্ার্থী যখি Year 5 -এ, ্খি বর্লকই সম্পূণতি ো আংশিক শসলেশটিভ 
স্কু লে ভশ ত্ি র আলেেি কাযতিক্রম শুরু হলয় র্ালক এেং এটি সারারি ভশ ত্ি  
প্রশক্রয়া বর্লক েীরতি। 

আলেেিপত্র শুরুমাত্র অিোইলি পাওয়া যায়। অিুগ্হপূেতিক বেলি রাখুি, 
বকাি ররলির শেেশবি্ আলেেি গ্হণ করা হয় িা। 

শসলেশটিভ স্কু েসমূলহর ্াশেকা এেং ্ালের ভশ ত্ি র শেস্তারী্ প্রশক্রয়াসমূহ 
এখালি পালেি:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes

ইনলেনশসভ ইংশেি থসন্ষার
বয সকে মার্যশমক স্কু লে ইিলেিশসভ ইংশেি ক্াস আলছ, বসগুলো খুঁেল্ 
স্কু ে ফাইন্ার েুে ে্যেহার করুি এখালি:   
https://education.nsw.gov.au/school-finder

স্ািীয় স্কু ে ম্যাপ খুঁেল্ আপিার োসার ঠিকািা ো বপাষ্টলকাড শেি এেং 
“Nearby schools”-এ Intensive English Centre োেি শসলেটি 
করুি। 

শেস্তাশর্ ্লর্্যর েি্য আপিার স্ািীয় প্রাইমারী স্কু লের অর্ো আপিার পছলন্দর বসলকন্ারী স্কু লের অর্যলক্র সালর্ বযাগালযাগ করুি। 

আপিার অিুসন্ালি সাহালয্যর েি্য যশে একেি বোভা্ীর প্রলয়ােি হয় ্াহলে থেশেল�ষান ইন্ষারলপ্রের সষাশভতি স 131 450 -এ বফাি করুি এেং 
আপিার ভা্ায় একেি বোভা্ীর েি্য েেুি। এই বসো আপিালক শেিামূলে্য বেয়া হলে। 

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Bengali 2 education.nsw.gov.au

NSW শিক্ষা শিভষাগ

স্কু লের অন্ষান্ পেন্দসমূহ 
আপিার সন্ািলক আপিার স্ািীয় স্কু ে ে্য্ী্ অি্য একটি স্কু লে ভশ ত্ি  করার েি্য কারণ র্াকল্ পালর ।
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আগ্রলহর অশভি্শতি (িষা এক্সলপ্রিন অ� ইন্ষালরস্ট) �মতি পূরণ করষা 
আপিার স্ািীয় স্কু ে এেং/অর্ো এোকার োইলর সেতিাশরক ৩টি স্কু লের েি্য এক্সলপ্রিি অফ ইন্ালরস্ট ফমতি 
পূরলণর মার্যলম আপশি েেল্ পালরি বয বকাি স্কু লে আপিার সন্ািলক ভশ ত্ি  করাল্ চাি। 

�মতি পূরলণ যশি আপনষার থকষান সষাহষালয্র িরকষার হয়, অনুগ্রহপূিতিক 
আপনষার প্রষাইমষারী স্কু লের অধ্ক্লক িেুন। 

NSW সরকষারী স্কু লের Year 7-এ আগষামী িের ভশ ত্ি  হল্ আগ্রহী 
সকে শিক্ষােথীলির শপ্ষা-মষা্ষা িষা অশভভষািকলির এই �মতি ইংলরজীল্ 
পূরন করল্ হলি। 

বয সকে শিক্ার্থীরা  ে ত্ি মালি সরকারী প্রার্শমক স্কু লে পড়লছ, ্ালের 
বক্লত্র েয়া কলর এই ফমতিটি আপিার প্রার্শমক স্কু লে শফশরলয় শেি। বয 
সকে শিক্ার্থীরা ে ত্ি মালি সরকারী প্রার্শমক স্কু লে পড়লছ িা, ্ালের 
বক্লত্র েয়া কলর এই ফমতিটি আপিার সন্ালির ভশ ত্ি র প্রর্ম পছলন্দর 
সরকারী মার্যশমক স্কু লে শফশরলয় শেি। সকে এক্সলপ্রিন অ� ইন্ষালরস্ট  
�মতি অিি্ই শনশিতি ষ্ট ্ষাশরলের মলধ্ িষা থসই ্ষাশরলের পূলিতি থ�রৎ শিল্ 
হলি। 

এক্সলপ্রিন অ� ইন্ষালরস্ট  �মতি যষািষাই িষােষাইলয়র পর, আপনষার 
সন্ষানলক একটি সরকষারী স্কু লে ভশ ত্ি  হওয়ষার সুলযষাগ থিয়ষা হলি। স্কু ে 
আপনষালক একটি ভশ ত্ি  �মতি পষাঠষালি, যষা আপনষালক পূরণ কলর থ�রৎ 
পষাঠষাল্ হলি। 

আপিার সন্ািলক Year 7 -এ ভশ ত্ি  করার ৩টি রাপ রলয়লছ:

ধষাপ 1 : আপনষার পেলন্দর সরকষারী স্কু লে/
স্কু েগুলেষাল্ ভশ ত্ির আগ্রলহর অশভি্শতি �মতি সম্ূনতি 
করুন।

থসকিন A

থসকিন A-ব্ আপিার সন্ালির ে্যশক্তগ্ ্র্্যােেী প্রোি করুি এেং 
স্বীকালরাশক্তল্ স্বাক্র শেি। 

থসকিন B

থসকিন B-ব্ আপিার সন্ালির োসার ঠিকািা অিুযায়ী মলিািী্ স্ািীয় 
স্কু লের িাম বেখালে। আপিার সন্াি স্ািীয় স্কু লে ভশ ত্ি  হওয়ার বযাগ্য্া 
রালখ।  

যশে শুধুমষাত্র আপিার স্ািীয় স্কু লে ভশ ত্ি  করাল্ চাি ্াহলে থসকিন 
B-ব্ স্বাক্র করুি এেং শিরতিাশর্ ্াশরলখর মলর্য ফমতিটি বফরৎ পাঠাি। 
আপশি এখি ফমতিটির পূরণ সম্পন্ন কলরলছি।

আপশি যশে একটি শিক্াগ্ভালে শিেতিাশচ্ স্কু লের েি্য আলেেি কলর 
র্ালকি, এেং এই আলেেি যশে অসফে হয় ্াহলে আপশি চাি বয 
আপিার সন্াি স্ািীয় স্কু লে ভশ ত্ি  হলে, ্াহলেও থসকিন B-ব্ স্বাক্র 
করুি এেং ্াশরখ শেি।

থসকিন C

যশে আপশি অি্য স্কু লে ভশ ত্ি  করাল্ চাি, ্াহলে থসকিন C-ব্ 
ক্রমািুযায়ী আপিার পছলন্দর ৩টি স্কু লের িাম শেখুি। 

একটি স্ালির েি্য আপশি আলেেি করল্ পালরি:

 ٚ শেশিষ্ট ( ো বপেিাশেষ্ট ) স্কু লে

 ٚ সহায়্া ক্ালস (আপিার প্রাইমারী স্কু লের অর্যলক্র সালর্ পরামিতি 
সালপলক্) যারা শক ররলির সহায়্া ক্ালসর প্রলয়ােি ্া অিুলরার 
কলর একটি আলেেিপত্র েমা শেলেি

 ٚ অ-স্ািীয় স্কু লে

িয়ষা কলর েক্্ রষােলিন থয থপেিষাশেষ্ট স্কু ে এিং অ-স্ষানীয় স্কু লে 
ভশ ত্ির প্ষালনলের জন্ আলিিনপলত্রর সষালে অশ্শরতি িশেেপত্র/ 
্ে্ষািশের  প্রলয়ষাজন হয়।   

আর বকাি অশ্শরক্ত ফমতি পূরণ করল্ হলে শক িা এই ে্যাপালর আপশি 
যশে শিশচি্ িা বহাি, ্াহলে অিুগ্হ কলর আপিার পছলন্দর স্কু লের সালর্ 
সরাসশর বযাগালযাগ করুি।  

আপশন যশি একটি অ-স্ষানীয় স্কু লে আলিিন কলর েষালকন, ্ষাহলে 
আপনষার জন্ আলরকটি অশ্শরতি ধষাপ রলয়লে।

স্কু েগুলেষাল্ অ-স্ষানীয় শিক্ষােথী ভশ ত্ির জন্ মষানিন্ড রলয়লে থযেষালন 
অ-স্ষানীয় শিক্ষােথী ভশ ত্ির িষাশহিষা িষা�ষালরর নীলি য্গুলেষা আসন 
েষাশে আলে ্ষার থেলক থিশি েষালক।   

যশে আপশি অ-স্ািীয় স্কু লে আপিার সন্ািলক ভশ ত্ি  করাল্ চাি, ্াহলে 
অিুগ্হ কলর ভশ ত্ি র কারিগুলো ে্যাখ্যা করুি, বযমি: 

 ٚ ভাইলোি আলগ বর্লকই এই স্কু লে ভশ ত্ি  র্ালক

 ٚ স্কু লের তিকে্য এেং প্রলেিাশরকার

 ٚ একক শেগে স্কু লে যাওয়া

 ٚ শচশকৎসা সংক্রান্ কারণ

 ٚ স্কু লের আলগ ও পলর আপিার সন্ালির শিরাপত্া ও ্ত্তােরাি

 ٚ স্কু লে শে্য়সমূলহর প্রাশতি অর্ো শে্য়সমূলহর সমন্বয়

 ٚ সহািুভ্শ্িীে পশরশস্শ্

 ٚ স্কু লের কাঠালমা ও সাংগঠশিক শেক

 ٚ স্ািীয় এোকার সীমািা হল্ গ্হলণর বক্লত্র সাম্প্রশ্ক পশরে ত্ি িগুলো 

স্ািীয় এোকার সীমািা হল্ গ্হলণর বক্লত্র সাম্প্রশ্ক পশরে ত্ি িগুলো 
স্কু লের ভশ ত্ি র প্যালিে শুরুমাত্র ফলমতি উললেশখ্ ্র্্যােেী এেং অি্যাি্য 
সংশলিষ্ট িশর্পত্র শেলেচিা করলে।

যশে আপিার সন্াি আপিার পছলন্দর 1 িবির স্কু লে স্াি িা পায়, ্াহলে 
আপিার পছলন্দর 2 িবির স্কু লে স্াি বেোর েি্য শেলেচিা করা হলে, 
এরপর আপিার পছলন্দর 3 িবির স্কু লে, যশে প্রলয়ােি হয়।  

যশে আপিার সন্াি আপিার পছলন্দর বকাি একটি স্কু লে স্াি বপল্ 
সফে িা হয় ্াহলে স্কু ে আপিালক ্া োিালে। এছাড়াও স্কু ে আপিালক 
ইশগে্ শেল্ পালর যশে আপিার সন্াি অলপক্মাি ্াশেকায় র্ালক এেং 
বকাি স্াি খাশে হলে আপিার সন্ািলক ্া বেয়া হলে।   

যশে আপিার সন্াি আপিার পছলন্দর ্াশেকার বকাি স্কু লে সুলযাগ পায়, 
্াহলে আপশি বসই ্াশেকার অলপক্াকৃ্ কম পছন্দিীয় স্কু ে বর্লক আর 
বকাি অফার পালেি িা।   

যশে আপিার আলেেিকৃ্ বকাি স্কু লেই স্াি িা পাওয়া যায়, ্খি 
আপিার সন্ািলক থসকিন B-ব্ ্াশেকাভুক্ত বকাি স্ািীয় স্কু লে স্াি 
বেয়া হলে, অেি্য যশে এই িল ত্ি  বসই স্কু ে আপিার আলেেি গ্হি কলর।   

আপশি একটি আশপে োলয়র করল্ পালরি যশে মলি কলরি বয আপিার 
সালর্ ি্যায্য আচরি করা হয় শি অর্ো ফোফেটি অলযৌশক্তক। মার্যশমক 
স্কু লের অর্যক্ েরাের শেশখ্ আশপে োশখে করল্ হলে। 
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থসকিন D 

আপশন যশি  শিক্ষাগ্ভষালি শনিতিষাশি্ স্কু লের জন্ আলিিন কলর 
েষালকন ্াহলে েয়া কলর এই ফলমতির থসকিন D ব্ টিক শচহ্ন শেি 
এেং থসকিন B, C অর্ো থসকিন E পূরণ করুি যশে আপিার সন্াি 
শিক্াগ্ভালে শিেতিাশচ্ স্কু লে স্াি িা পায়। 

থসকিন E

যশি সরকষারী স্কু লে আপনষার থকষান স্ষান িরকষার নষা হয় ্ষাহলে 
থসকিন E পূরণ করুন। 

থসকিন E পূরি করার মার্যলম NSW সরকারী স্কু েগুলো ক্ৃতি ক আপিার 
সন্ািলক Year 7 এ স্াি বেয়ার সকে কাযতিক্রম সমাতি কলর বেয়। 

ধষাপ 2 : ভশ ত্ির জন্ আলিিনপত্রটি সম্ূণতি করুন
যখি আপিার সন্াি একটি স্কু লে স্াি পালে, ্খি আপিালক একটি এি 
এস ডশলিউ সরকারী স্কু লে ভশ ত্ি র আলেেিপত্র  পূরণ করার েি্য েো হলে। 
এো আপিার কালছ োমতি 2 অর্ো োমতি 3-এর সময় পাঠালিা হলে।  

অিুগ্হপূেতিক এই ফলমতির শেস্তাশর্ পূরণ করুি এেং য্ ্াড়া্াশড় সম্ে 
বফরৎ পাঠাি। 

স্কু লের অর্যক্ আপিার আলেেিপলত্রর শেলেচিা ও গ্হিলযাগ্য্া অিুসরি 
কলর ভশ ত্ি  শে্য়ক চ্ড়ান্ শসদ্ান্ গ্হি করলেি। শেস্তাশর্ ্লর্্যর েি্য 
অর্যক্ আপিার সালর্ বযাগালযাগ করল্ পালরি।

আপশি একটি শচঠি পালেি বযখালি শিশচি্ করা হলে বয আপিার সন্াি 
ভশ ত্ি  হল্ পারলে শক িা ।    

ধষাপ 3 : আপনষার ন্ুন স্কু েলক জষানুন
যখি আপশি আপিার সন্ালির ভশ ত্ি র অিুলমােি পালেি, ্খি আপিার 
সন্ালির Year 7 শুরুর সহায়্ার েি্য ি্ুি স্কু ে সম্পলকতি  োিা আপিার 
েি্য গুরুত্বপূিতি। 

পরে্থী েছলর যারা Year 7 শুরু করলে, স্কু ে ্ালের েি্য স্কু ে পশরে ত্ি ি 
কাযতিক্রম এেং একটি িেীিেরণ শেেস আলয়ােি করলে। িলভবিরর 
বি্ শেলক  অিুষ্ঠী্ এই িেীিেরণ শেেলস সারারি্ শপ্া-মা্া ও 
অশভোেকরা আমশন্ত্র্ র্ালকি। এো আপিার সন্ািলক মার্যশমক স্কু লের 
পড়ালিািা ও শে্য়সমূহ, শিক্ক, বরেিীকক্ এেং স্কু লের পদ্শ্সমূহ 
োিল্ সাহায্য কলর এেং সহপাঠঠী ছাত্রলের সালর্ পশরচলয়র সুলযাগ কলর 
বেয়।  

আপিার ি্ুি স্কু ে আপিালক িেীিেরণ শেেলসর ্াশরখ, স্কু লের বপািাক 
শে্য়ক ্র্্যােেী, স্কু লে যা্ায়াল্র উপায়সমূহ ও অি্যাি্য গুরুত্বপূিতি 
শে্য়ােী োশিলয় বেলে। 

আপিার যশে আলরা ্লর্্যর েরকার হয় ্াহলে অর্যক্লক বফাি করুি। 
যশে আপিার একেি বোভা্ীর সাহায্য েরকার হয়, ্াহলে েয়া কলর 
বেশেলফাি বোভা্ী বসোল্ 131 450 িবিলর বফাি করুি এেং একেি 
বোভা্ীর েি্য েেুি। অপালরের একেি বোভা্ী োইলি এলি শেলে শযশি 
আপিার কর্াো ত্ি ায় সাহায্য করলেি। এর েি্য আপিালক বকাি খরচ 
করল্ হলে িা।

থয সকে ্ে্ আপনষার ন্ুন স্কু েলক সষাহষায্ করলি আপনষার 
সন্ষানলক থিেষালনষার ও সমেতিলনর জন্

এো গুরুত্বপূনতি বয আপশি আপিার সন্ালির বিখার ও সহায়্ার েি্য 
প্রলয়ােিীয় ্র্্যােেী ি্ুি স্কু েলক প্রোি করলেি। এটি অ্্ষািি্ক বয 
স্কু েলক আপিার সন্ালির অ্যাোশেতি ো অি্যাি্য বকাি বমশডলকে অেস্া 
সম্পলকতি  োিালেি। এই ্র্্যােেীর মলর্য অন্তিভুক্ত, শকন্তু সীমােদ্ িয়, বয 
আপিার সন্ালির অ্যািাশফে্যাশক্সস, হঁাপাশি, ডায়ালেটিস ো মৃগী বরাগ 
আলছ।     

যশে আপিার সন্ালির অ্যািাশফে্যাশক্সস–এর ঝঁুশক র্ালক ্াহলে অিুগ্হ 
কলর আপিার ি্ুি স্কু েলক একটি চেশ্ ASCIA Action Plan for 
Anaphylaxis প্রোি করুি যা আপিার সন্ালির ডাক্তার ক্ৃতি ক পূরণ ও 
স্বাক্রী্।

ASCIA Action Plan-এর সালর্ পশরকল্পিায় েশণতি্ েরুরী শচশকৎসার 
প্রস্তুশ্ স্বরূপ স্কু লের একটি এশরিিাশেি অলোইিলেটির প্রলয়ােি। স্কু েলক 
বেয়া এশরিিাশেি অলোইিলেটির-এর বময়ালোত্ীিতি হওয়ার ্াশরখ শেলখ 
রাখুি এেং সমলয়র আলগই ি্ুি অলোইিলেটির প্রশ্স্াপি করুি। 

যশি আপনষার সন্ষান NSW সরকষারী স্কু লে নষা পলে
যশে আপিার সন্াি Year 6-এ পলড় এেং ে ত্ি মালি বকাি সরকারী 
প্রার্শমক স্কু লের শিক্ার্থী িয়, ্াহলে আপশি বয বকাি সরকারী স্কু ে, 
শিক্া শেভালগর স্ািীয় অশফস ো অিোইি বর্লক আগ্লহর অশভে্যশক্ত 
(এক্সলপ্রিি অফ ইন্ালরস্ট ) ফমতি বপল্ পালরি। এখালি বেখুিঃ  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-
public-school/enrolment/high-school-enrolment 
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NSW শিক্ষা শিভষাগ

https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment


Moving into Year 7 in a NSW Government school - Bengali 5 education.nsw.gov.au

AvMÖ‡ni Awfe¨w³ (Expression of Interest)
NSW- Gi miKvix ¯‹z‡j Year 7- G ¯’vb

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

SRN

(Signature of parent/carer)

`qv K‡i GB dg©wU Bs‡iRx‡Z c~iY Ki“b| 

cvwievwiK bvg

cÖ_g g~j bvg

A - QvÎ-QvÎxi Z_¨

(‡hgb  1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

Avwg †NvlYv KiwQ †h AvMÖ‡ni Awfe¨w³‡Z †h mKj Z_¨ w`‡qwQ, Avgvi Rvbvg‡Z Ges wek¦vm Kwi †h, Zv mwVK Ges m¤ú~Y©|

Avwg eyS‡Z cviwQ †h, GB Av‡e`bc‡Îi wee„wZ cieZ©x‡Z wg_¨v ev weåvwš—Ki cÖgvwYZ n‡j, GB Av‡e`‡bi Dci †h wm×vš— †bqv n‡q‡Q Zv cv‡ë †h‡Z cv‡i| Avwg eyS‡Z cviwQ †h, GB ¯’vb cÖwµqvi 

ci cieZx© ch©v‡qi fwZ© wbf©i Ki‡e  NSW-Gi miKvix ¯‹z‡j fwZ©i Av‡e`bcÎ (Application to Enrol in a NSW Government School) MÖnb Ges we‡ePbvi Dci| 

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

wj½
Gender

cyi“l 

Male
gwnjv

Female
Rb¥ ZvwiL
Date of birth

AvevwmK wVKvbv 

wcZvgvZv/†mev`vbKvixi bvg
Name of parent/carer

‡dvb bv¤^vi (KvR)
Phone number (home)

‡dvb bv¤^vi (‡gvevBj)
Phone number (mobile)

‡dvb bv¤^vi (evmv)
Phone number (work)

QvÎ-QvÎxi eZ©gvb cÖv_wgK ¯‹zj 

†NvlYv (Declaration)

wcZvgvZv/†mev`vbKvixi ¯^v¶i Qvcv‡bv bvg

B - Avcbvi ¯’vbxq miKvix ¯‹z‡j ¯’vb

আপনার স্ানীয় স্কু ল  (Your local school)

wcZvgvZv/†mev`vbKvixi ¯^v¶i

 w`b  gvm eQi

ZvwiL
Date

 w`b  gvm eQi

hw` Avcwb Avcbvi g‡bvbxZ ¯’vbxq miKvix ¯‹z‡j mš—vb‡K w`‡Z Pvb Zvn‡j `qv K‡i 

bx‡Pi As‡k ¯^v¶i Ki“b|

ïaygvÎ Awdm e¨env‡ii Rb¨ (wcZvgvZv/AwffveKiv c~iY Ki‡eb bv)  (Office use only)

B‡gBj wVKvbv
Email address

ZvwiL
Date

 w`b  gvm eQi

আপনি যনি উপরে স্বাক্ষে করে থবারকি এবং আপিবাে সন্বািরক শুধুমাত্র এই স্কু রে ভর্তি 
কেবার্ চবাি, ্বাহরে আপনি এখি এই ফর্মটি পূেণ সম্ূণ্ম করেরেি।

Middle (অন্ান্) নাম/নামগুল�া
Middle (other) name/s

http://www.education.nsw.gov.au
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GB ¯‹z‡j fwZ© Kiv‡bvi wcQ‡b Kvib¸‡jv eY©bv Kiæb| (¯‹z‡j fwZ©i wbw`©ó gvb`Ûmg~n ‡`‡L wbb )|

আপনন যনি অ-স্ানীয় সু্ল� স্ালনর জন্ আলেিন কলর থালকন, শুধুমাত্র তখনই নীলের তথ্ পূরণ করুন। আপনন যনি নেলেষ সু্� অথো সহায়তা ক্ালসর জন্ আলেিন 
কলর থালকন, তাহল� এই অনুলছেিটি পূরণ করার প্রলয়াজন নাই। hw` cÖ‡qvRb nq, A-¯’vbxq ¯‹z‡j ¯’v‡bi Rb¨ Avcwb AwZwi³ Z_¨ †hvM Ki‡Z cv‡ib| Av‡iv Z‡_¨i 

Rb¨ c„ôv 2 Ges 3 co–b|

Signature of primary school principal

Avwg eyS‡Z cviwQ †h Avgvi mš—vb hw` Dc‡ii †h ‡Kvb GKwU ¯‹z‡j ¯’vb †c‡Z AK„ZKvh© nq, Zvn‡j †m B Aby‡”Q‡`i ZvwjKvfy³ g‡bvbxZ ¯’vbxq ¯‹z‡j ¯’vb cv‡e|

আপনন যনি পছন্দ কলরন যয আপনার সন্ান অ-স্ানীয় সু্ল� যালে, তাহল� আপনন সলেবাচ্চ নতনটি পছন্দ নিলত পালরন। আপনন অন্রুবক্ত করলত পালরন:

� একটি নেলেষ সরকারী সু্�। অিকুগ্রহ করে েক্ষষ্য করুি যয আপনি যনি আপিবাে সন্বািরক একটি নবরেষ স্কু রে ভর্তিে জিষ্য নবরবচিবা কের্ চবাি ্বাহরে প্বাথনরক স্কু রেে নপ্নসিপবারেে কবাে যথরক সবাহবাযষ্য নির্ 
আপিবারক উৎসবানহ্ কেবা হয় ।

� সহায়তা ক্াস আরে এরি একটি স্কু ে যবা নেক্ষবাথথীরিে অন্নেক্ত নেক্ষবা এবং সহবায়্বা প্িবাি করে। অনুগ্রহ কলর �ক্্ করুন যয এটি একটি স্ান ননধবারণ প্ালনল�র মাধ্লম হলয় থালক। আপনন যনি 
আপনার সন্ানলক সহায়তা ক্ালস স্ালনর জন্ নেলেেনা করলত োন তাহল� আপনার প্রাথনমক সু্ল�র নপ্রনসিপাল�র কাছ যথলক সাহায্ যনওয়া উনেত।

� অিষ্যবািষ্য অ-স্ানীয় সেকবােী স্কু ে। অিকুগ্রহ করে এই পৃষ্বাে িীরচ অ-স্বািীয় স্কু রে ভর্তি কেবারিবাে কবােণ বণ্মিবা করুি (এবং প্রয়বাজরি ৭ িম্বে পৃষ্বায় নেখকুি)।

Avwg Avgvi mš—v‡bi ¯’v‡bi Rb¨ wbæwjwLZ miKvix ¯‹z‡j Av‡e`b Ki‡Z PvB:

C - Ab¨vb¨ miKvix ¯‹y‡j ¯’vb †`qvi we‡ePbv
C. Consideration to be given to placement at other government schools

cQ›` 1 ¯‹zj
Choice 1 school
cQ›` 2 ¯‹zj
Choice 2 school

cQ›` 3 ¯‹zj
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)wcZvgvZv/†mev`vbKvixi ¯^v¶i

ïaygvÎ cÖv_wgK ¯‹zj Aa¨‡¶i e¨env‡ii Rb¨ (Primary school principal use only)

cQ‡›`i 1 ¯‹z‡ji bvg:
Name of Choice 1 school

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

day month year

Date

ZvwiL
Date

 w`b  gvm eQi
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wcZvgvZv/†mev`vbKvixi ¯^v¶i

GB ¯‹z‡j fwZ© Kiv‡bvi wcQ‡b Kvib¸‡jv eY©bv Kiæb| (¯‹z‡j fwZ©i wbw`©ó gvb`Ûmg~n ‡`‡L wbb )|

GB ¯‹z‡j fwZ© Kiv‡bvi wcQ‡b Kvib¸‡jv eY©bv Kiæb| (¯‹z‡j fwZ©i wbw`©ó gvb`Ûmg~n ‡`‡L wbb )|

C. (continued)

Avcbvi mšÍvb hw` GB ¯‹z‡j/¯‹zj¸‡jv‡Z ¯’vb †c‡Z AK…ZKvh© nq, `qv K‡i GB d‡g©i B Aby‡”Q`, C Aby‡”Q`, A_ev E Aby‡”Q` c~iY Kiæb| 

*GB Z_¨ †`qv Avek¨K bq wKš‘ w`‡j cÖkswmZ n‡e|

C (Ae¨vnZ) 

cQ‡›`i 2 ¯‹z‡ji bvg

cQ‡›`i 3 ¯‹z‡ji bvg

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

D - covïbvi gv‡bi we‡ePbvq wbe©vwPZ ¯‹zj   (D. Academically selective school)
covïbvi gv‡bi we‡ePbvq wbe©vwPZ ¯‹z‡j ¯’v‡bi Rb¨ Avwg GKwU Av‡e`bcÎ Rgv w`‡qwQ| Avgvi mš—vb wbe©vwPZ gva¨wgK ¯‹zj cix¶vq em‡e| 

I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E - ¯’v‡bi cÖ‡qvRb bvB (E. Placement not required)
Avwg Avgvi mšÍv‡bi Rb¨ cieZ©x eQ‡i NSW- Gi miKvix ¯‹z‡j fwZ©i Rb¨ Av‡e`b KiwQ bv| আনর বষ্যনক্তগ্ ্থষ্য সংগ্রহ সহ জরবা যিওয়বা এই ্থষ্যগুরেবা পর়েনে এবং বকুঝর্ যপরেনে। Avgvi mšÍvb wb¤œwjwLZ ¯‹z‡j hv‡e|*

I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

†MvcbxqZv msµvš— wee„wZ  (Privacy Statement)

NSW- Gi miKvix ¯‹z‡j Year 7- G ¯’v‡bi Rb¨ AvMÖ‡ni Awfe¨w³ d‡g© †h mKj e¨w³MZ Z_¨ †`qv 

n‡q‡Q, Zv NSW- Gi miKvix ¯‹z‡j m¤¢ve¨ Year 7-G fwZ©i Av‡e`‡bi mv‡_ mgš^‡qi Rb¨ †bqv n‡q‡Q| 

GwU Department of Education Kg©xiv QvÎ-QvÎx fwZ© Ges †hvMv‡hvM, wcZvgvZvi cQ›` Ges 

cwiKíbvi we‡k l‡Y, QvÎ-QvÎx Kj¨vY Ges fwZ© mgš^q msµvš— Ab¨vb¨ wel‡qi Rb¨ e¨envi Ki‡e| 

GB d‡g© †`qv Z_¨ Ab¨ ¯‹z‡ji Kv‡Q Ges AvBb Øviv cÖ‡qvR‡b cÖKvk Kiv n‡Z cv‡i| hw`I Z_¨ †`qv 

Hw”QK, Avcwb hw` mKj ev GLvbKvi †h †Kvb Z_¨ bv †`b, Zvn‡j fwel¨‡Z NSW- Gi miKvix ¯‹z‡j 

Avcbvi mš—v‡bi fwZ©i Av‡e`b wb‡q Zwor mgš^‡q Avcbv‡K mvnvh¨ Ki‡Z Department’s-Gi 

¶gZv mxwgZ n‡Z cv‡i| GB Z_¨ wbivc‡` ivLv n‡e| Avcbvi mš—v‡bi ¯‹z‡j †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g Avcwb 

†h †Kvb e¨w³MZ Z_¨ †c‡Z ev ms‡kvab Ki‡Z cv‡ib|

ZvwiL
Date

 w`b  gvm eQi

যে সকল শিক্ষার্থীরষা বর্মষানে সরকষারথী প্ষারশমক স্কু নল পড়নে, রষানের যক্নরে 
েয়ষা কনর এই ফম্শি আপেষার প্ষারশমক স্কু নল শফশরনয় শেে। যে সকল শিক্ষার্থীরষা 
বর্মষানে সরকষারথী প্ষারশমক স্কু নল পড়নে েষা, রষানের যক্নরে েয়ষা কনর এই ফম্শি 
আপেষার সন্ষানের ভশর্র প্রম পেনদের সরকষারথী মষাধ্যশমক স্কু নল শফশরনয় শেে। 
সকল এক্সপ্রেশন অফ ইন্াপ্রস্ট ফর্ম অবশ্যই ননন্্মষ্ট তানরপ্ের রপ্্্য বা সসই 
তানরপ্ের পূপ্ব্ম সফরৎ ন্প্ত হপ্ব। 
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