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২০২০ সালের মাতাপিতার মতামত জপরলি স্বাগতম 

কী ভাবে আমাবের সু্কল সম্প্রোয় ছাত্র-ছাত্রীবের প্রবয়াজন মমটাবে মাতাপিতা ও তত্ত্বােধানকারীবের মতামত তার একটট 

গুরুত্বিূূ্র্ ণ সূচক।  

আমরা জপরবির ফলাফল সু্কবলর উন্নপতসাধবন েযেহার করে। ছাত্র-ছাত্রীবের ফলাফবলর উন্নপত করবত পিিাটণবমন্ট অে 

এিুবকশন এযাণ্ড মেপনিং এই ফলাফল গবেষর্ার জনয েযেহার করবে। 

 

এই জপরবি আিনার জোেগুপল সমূ্পর্ ণ মেনামী থাকবে। পিিাটণবমন্ট অে এিুবকশন এযাণ্ড মেপনিংএর িবে ওপরমা পরসাচণ এই 

জপরি িপরচালনা করবছ। ওপরমা পরসাচণ প্রাইবভপস এযাক্ট ১৯৮৮ মত পনপহত অবেপলয়ান প্রাইবভপস পপ্রন্সিিালবসর অধীবন আিনার 

অপধকারবক সমথ ণন ও সম্মান কবর। ওপরমা পরসাচণ প্রাইবভপস (মাবকণট এযাণ্ড মসাসযাল পরসাচণ) মকাি ২০১৪ও, এেিং এর িাশািাপশ 

মেট ও মটপরবটাপরর প্রাসপিক আইনও মমবন চবল। ওপরমার সম্পূর্ ণ মগািনীয়তা নীপত িড়বত চাইবল েয়া কবর এখাবন পিক করুন 

(শুধু ইিংরান্সজ ভাবষযর জনয)।  

 

পিলদেশাবেী 

 েয়া কবর জোে মেওয়ার আবগ প্রপতটট প্রশ্ন মবনাব াগ পেবয় িড়ুন   

 মস্কবলর উির আিপন ম  জোে পেবত চান ম টা তা ের্ ণনা কবর মসটা িছন্দ করুন। ম মন, আিপন  পে মবন কবরন ম   ত্র 

তত্র আেজণনা মফলা পনপষদ্ধ করা উপচৎ তাহবল আিপন ‘একমত’ পনে ণাচন করবেন, ম মন পনবচ মেখান হল।   

➢ েয়া কবর লেয করুন ম  ‘মকান মতামত মনই’ িছন্দ করবেন শুধুমাত্র  পে প্রকৃতই আিপন মাঝামান্সঝ ো পমশ্র-মবতর 

ইো প্রপতফপলত কবর জোে পেবত চান। এটাবক পিফল্ট জোে পহসাবে েযেহার করবেন না।     

 
মমালেই একমত 

িই একমত িই 

মকাি মতামত 

মিই একমত সম্পূর্ ে একমত 

 ত্র তত্র আেজণনা মফলা পনপষদ্ধ 

করা উপচৎ       
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আিিার পশশুর পশক্ষা সম্বলে  

পনম্নেপর্ ণত েক্তেযগুপল আিনার পশশুর/পশশুবের পশোর পেকগুপল ের্ ণনা করবছ।   

প্রপতটট পেেৃপতর জনয আিপন কী মাত্রায় একমত ো একমত নন তার ম  ঘর আিনার কাবছ সটিক েবল মবন হয় েয়া কবর মসটা 

পনে ণাচন করুন।   

েয়া কবর আিনার জোেগুপল ২০২০ সাবলর অপভজ্ঞতার পভপিবত পেন এেিং আিপন এই সু্কবল আিনার সে পশশুবের সম্পবকণ 

প্রায়শই মকমন মোধ কবরন তা পেবেচনা করুন। সে প্রাসপিক েক্তেযগুপল ‘আমার পশশু’ ো ‘আমার পশশুরা’ এভাবে িড়া ম বত 

িাবর।   

  

1.আমার পশশু সু্কবল ম  মলখািড়া কবর তা উিবভাগ কবর My child enjoys the learning they do at school 

2.এই সু্কল আমার পশশুর সবি সসম্মান আচরর্ কবর  This school treats my child with respect 

3.এেছর নূতন েছবরর মাত্রায় খাি খাইবয় পনবত আমার 

পশশুবক সহায়তা করা হবয়বছ  

My child has been supported this year to adjust to 

his/her new year level 

4.আমার পশশু সু্কবল পনরািে মোধ কবর  My child feels safe at school 

5.আমার পশশু সু্কবল মশখা উৎিীড়র্মূলক আচরবর্র 

মমাকাবেলা করার েেতা ও মকৌশবলর পেষবয় আস্থাোন 

মোধ কবর  

My child feels confident about the skills and 

strategies they have learnt at school to address 

bullying behaviours 

6.আমার পশশু মবন কবর সু্কবলর অনযানয ছাত্র-ছাত্রীরা 

তাবক গ্রহর্ কবরবছ  

My child feels accepted by other students at school 

7.এই সু্কল আমার পশশুবক োপয়ত্ববোবধর ধারর্া অজণন 

করার সুব াগ মেয়  

This school provides opportunities for my child to 

develop a sense of responsibility 

8.এই সু্কবলর অধযয়ন পেষয়ক মান আমার পশশুবক 

 বথাপচত প্রপতব াপগতা োন কবর  

The academic standards at this school provide 

adequate challenge for my child 

9.এই সু্কল আমার পশশুবক মলখািড়া কষ্টকর হবল অটল 

থাকবত সাহস মেয়  

This school encourages my child to persist when 

learning is difficult 

10.আমার পশশু তাবের িাবসর কাবজর সবি সম্পপকণত 

পনবজর আগ্রবহর পেষয়গুপল অনুসন্ধান করবত িাবর 

My child can explore their own interests when it is 

related to their class work 

11.সু্কবল আমার পশশুর সবি সম্প্রপত উৎিীড়র্মূলক 

আচরর্ করা হবয়বছ  

My child has been bullied recently at school 

12.এই সু্কল আমার পশশুবক পসদ্ধান্ত গ্রহর্ করার ও সমসযা 

সমাধান করার সুব াগ মেয়  

This school provides opportunities for my child to 

make decisions and solve problems 

13.এই সু্কল আমার পশশুবক তার উৎসাবহর পেষবয় ও 

সামথ ণয অনু ায়ী পেপভন্ন কা ণক্রম মশখায়   

This school provides diverse programs for my 

child’s interests and abilities 

14.এই সু্কল আমার পশশুবক তার আত্মপেশ্বাস গবড় 

মতালার সুব াগ মেয়  

The school provides my child with opportunities to 

build his/her confidence 

15.এই সু্কল আমার পশশুবক সু্কবলর ন্সক্রয়াকলাবি 

অিংশগ্রহর্ করার সুব াগ মেয়  

This school gives my child opportunities to 

participate in school activities 

16.মহামওয়াকণ ও সু্কলওয়াবকণর ভাবরর েযেস্থািনায় 

সাহা য করার জনয আমার পশশুবক সািংগিপনক মকৌশল 

পশো মেওয়া হয়  

My child is taught organisational skills to help 

him/her with managing homework and schoolwork 

load 

17.এই সু্কল আমার পশশুর পশোয় আমাবক অিংশ গ্রহর্ 

করার সুব াগ মেয়  

This school gives me opportunities to participate in 

my child’s education 

18.আপম পনন্সিত মোধ কপর ম  এই সু্কল আমার পশশুর 

জনয উচ্চ মাবনর পশো োন কবর  

I feel confident that this school provides a good 

standard of education for my child 
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এই সু্কলের পশক্ষক-পশপক্ষকা সম্বলে  

পনম্নপলপখত পেেৃপতগুপল আিনার পশশুর/পশশুবের পশেক-পশপেকাবের পেপভন্ন পেক ের্ ণনা করবছ।    

প্রপতটট পেেৃপতর জনয আিপন কী মাত্রায় একমত ো একমত নন তার ম  ঘর আিনার কাবছ সটিক েবল মবন হয় েয়া কবর মসটা 

পনে ণাচন করুন।   

েয়া কবর আিনার জোেগুপল ২০২০ সাবলর অপভজ্ঞতার পভপিবত পেন এেিং আিপন আিনার পশশুর পশেক-পশপেকা ো পশেক-

পশপেকাবের সম্ববন্ধ প্রায়শই মকমন মোধ কবরন তা পেবেচনা করুন। 

  

19.পশেক-পশপেকারা পশোোবনর েযািাবর উৎসাহী এেিং 

ইপতোচক  

Teachers are enthusiastic and positive about 

teaching 

20.এই সু্কবল পশেক-পশপেকাগর্ এেিং মাতাপিতাবের 

মবধয উভয়-িবথ ফলপ্রসু ম াগাব াগ পেেযমান  

There is effective two-way communication between 

the teachers and parents at this school 

21.আমার পশশু প্রবয়াজন হবল পশোর পেষবয় পশেক-

পশপেকাবের কাবছ অপতপরক্ত সাহা য িায়  

My child gets extra help with learning from teachers 

when needed 

22.এই সু্কবলর পশেক-পশপেকারা আমার পশশুর কাবছ 

তার সবে ণািম কাবজর প্রতযাশা কবরন  

Teachers at this school expect my child to do his/her 

best 

23.পশেক-পশপেকারা আমার পশশুর অগ্রগপত সম্ববন্ধ 

আমার সবি  বথষ্ট ঘন ঘন ম াগাব াগ কবরন  

Teachers communicate with me often enough about 

my child’s progress 

24.পশেক-পশপেকারা আমার পশশুর পশোর 

প্রবয়াজনীয়তার পেষবয় উিব াগী পফিেযাক ও সাড়া মেন  

Teachers provide useful feedback and respond to 

the learning needs of my child 

25.আপম েুঝবত িাপর কী ভাবে আমার পশশুর মূলযায়ন 

করা হয় 

I understand how my child is assessed 

26.পশেক-পশপেকারা মলখািড়া করাবক আকষ ণর্ীয় 

করবত অতযন্ত িটু  

The teachers are very good at making learning 

engaging 

27.আমার পশশু পশোলাবভ তার পশেক-

পশপেকাবেরদ্বারা উৎসাপহত মোধ কবর  

My child feels motivated by his/her teachers to learn 

28.এই সু্কবল পশেক-পশপেকারা  থাথ ণ আচরর্বক আেশ ণ 

মবন কবরন  

Teachers at this school model positive behaviour 

 

আমালদর সু্কে সম্বলে  

পনম্নপলপখত পেেৃপতগুপল সু্কল িপরবেশ ও সু্কল সম্প্রোবয়র সবি সম্পবকণর পেকগুপল ের্ ণনা করবছ।   

প্রপতটট পেেৃপতর জনয আিপন কী মাত্রায় একমত ো একমত নন তার ম  ঘর আিনার কাবছ সটিক েবল মবন হয় েয়া কবর মসটা 

পনে ণাচন করুন।   

েয়া কবর আিনার জোেগুপল ২০২০ সাবলর অপভজ্ঞতার পভপিবত পেন এেিং আিপন এই সু্কল সম্ববন্ধ প্রায়শই পকরূি মোধ কবরন 

তা পেবেচনা করুন। 

  

29.এই সু্কবল সুপেধাপে ও সম্পেগুপল িপরেন্ন এেিং ভাল 

রের্াবেেবর্  আবছ  

This school has clean and well-maintained facilities 

and properties 

30.সু্কবলর পনয়পমত ম াগাব াবগর িবথ আপম আমার 

প্রবয়াজনীয় তথয মিবত িাপর   

I am able to get the information I need through the 

school’s regular communication channels 

31.আপম মবন কপর এই সু্কল মাতাপিতাবের োনবক 

মূলযোন মবন কবর   

I feel this school values parents’ contributions 
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32.আমার মকান উবদ্ববগর পেষয় থাকবল আপম তা এই 

সু্কবল সবন্তাবষর সবি জানাবত িাপর  

I feel comfortable about approaching this school 

with any concerns I might have 

33.স্থানীয় সম্প্রোবয়র সবি এই সু্কবলর েৃঢ় সম্পকণ 

রবয়বছ   

This school has a strong relationship with the local 

community 

34.সকল সািংসৃ্কপতক পেশ্বাস ও প্রথাবক সম্মান করার 

গুরুত্ববক এই সু্কল প্রচার কবর  

This school communicates the importance of 

respecting all cultural beliefs and practices 

35.এই সু্কল মাতাপিতাবের উবদ্বগবক গুরুবত্বর সবি 

গ্রহর্ কবর  
This school takes parents’ concerns seriously 

36.সু্কলটট আমার িপরোবরর পেশ্বাস ও ইোবক সম্মান 

কবর ও মূলয মেয়  

The school respects and values my family’s beliefs 

and wishes 

37.এই সু্কল সে ণো সু্কবলর মেওয়া পশোর মান উন্নয়বনর 

প্রপত লেয রাবখ  

This school always aims to improve the quality of 

education it provides 

38.এই সু্কল ছাত্র-ছাত্রীবের ইপতোচক আচরবর্র উন্নয়বন 

অপেচপলত িবথ থাবক   

This school has a consistent approach to promoting 

positive student behaviour 

39.এর শন্সক্ত এেিং উন্নপতর মেত্রগুপলর পেষবয় এই সু্কবলর 

স্বে ধারর্া রবয়বছ   

This school has a clear understanding of its 

strengths and areas for improvement 

40.এই সু্কল সে মেবত্র ছাত্র-ছাত্রীবের কৃপতত্ব অজণন করা 

উে ািন কবর    

This school celebrates student achievements in all 

areas 

সু্কে সম্বলে সাধারর্ সন্তুষ্টি  

প্রপতটট পেেৃপতর জনয আিপন কী মাত্রায় একমত ো একমত নন তার ম  ঘর আিনার কাবছ সটিক েবল মবন হয় েয়া কবর মসটা 

পনে ণাচন করুন।   

েয়া কবর আিনার জোেগুপল ২০২০ সাবলর অপভজ্ঞতার পভপিবত পেন এেিং আিপন প্রায়শই পকরূি মোধ কবরন তা পেবেচনা 

করুন।  

  

41.আপম পনন্সিতবোধ কপর ম  পভবক্টাপরয়ার মেসরকাপর সু্কল 

েযেস্থা ছাত্র-ছাত্রীবেরবক তাবের জীেবনর িরেতী ি ণাবয়র 

জনয প্রস্তুত কবর    

I feel confident that the Victorian public school 

system prepares students for the next phase of 

their life 

42.আপম পনন্সিতবোধ কপর ম  এই সু্কল ছাত্র-ছাত্রীবেরবক 

তাবের জীেবনর িরেতী ি ণাবয়র জনয প্রস্তুত কবর  

I feel confident that this school prepares students 

for the next phase of their life 

43.আপম পনন্সিতবোধ কপর ম  পভবক্টাপরয়ার মেসরকাপর 

সু্কলগুপল ছাত্র-ছাত্রীবেরবক সাধারর্ত উচ্চ মাবনর পশো 

োন কবর  

I feel confident that Victorian public schools 

generally provide a good standard of education 

for students 

44.মমাটামুটট, আমার পশশু এই সু্কল মথবক ম  পশো িায় 

তাবত আপম সন্তুষ্ট  

Overall, I am satisfied with the education my child 

receives from this school 
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দরূবতী ও স্বাধীিভালব পশক্ষাগ্রহলর্র অপভজ্ঞতা 

2020 সাল জড়ুে, অড়েক শিক্ষার্থী দরূবর্তী ও স্বাধীেভাড়ব শিক্ষাগ্রহণ কাড়লর অশভজ্ঞর্তা পেড়েড়ে (যা বাশেড়র্ত পর্থড়ক শিক্ষাগ্রহণ শহড়সড়বও 

েশরশির্ত)। এই বের সু্কড়লর উন্নেড়ে সহাের্তা করার উড়েড়িে শিোর্ট ড়েন্ট পসই অশভজ্ঞর্তা সম্পড়কট  র্তর্থে সংগ্রহ করড়ে।  

45. [ASK ALL] অনুগ্রহ কবর আিনার পশশুর েছর মলবভল পনে ণাচন করুন: এই সু্কবল আিনার একাপধক পশশু থাকবল, 

অনুগ্রহ কবর সেবচবয় সাম্প্রপতক সমবয় জন্মপেন পছল  ার, আিনার মসই পশশুর মলবভল পনে ণাচন করুন এেিং োপক 

প্রশ্নগুবলার উির এই পশশুর কথা মাথায় মরবখ প্রোন করুন। 
  

শভশি Foundation 

ইোর 1 Year 1 

ইোর 2 Year 2 

ইোর 3 Year 3 

ইোর 4 Year 4 

ইোর 5 Year 5 

ইোর 6 Year 6 

ইোর 7 Year 7 

ইোর 8 Year 8 

ইোর 9 Year 9 

ইোর 10 Year 10 

ইোর 11 Year 11 

ইোর 12 Year 12 

পকাড়ো পগ্রড়ি পেই Ungraded 

46. [ASK ALL] আিনার পশশু পক 2020 সাবলর েরূেতী ও স্বাধীনভাবে পশোগ্রহবর্র সময়কাবল োপড় মথবক পশোগ্রহর্ 

কবরবছ? 
  

হ্য াঁ – আমযর শিশু মূলত দূরবতী এবং স্বযধীনভযবব 

শিক্ষযগ্রহবের সময়কযবল বযশি থেবক শিক্ষযগ্রহে কবরবে 

Yes – my child has mainly learnt from home during 

periods of remote and flexible learning 

হ্য াঁ - তবব থসটির পযিযপযশি আমযর শিশু সিরীবর সু্কবলও 

শিবয়বে (উদযহরেস্বরূপ, যশদ আপশন অনুবমযশদত কমী 

হবয় েযবকন) 

Yes – but my child has also attended school on-site 

(for example, if you are a permitted worker)  

নয - আমযর শিশু সিরীবর সু্কবল যযওয়য অব্যহত থরবেবে 

(উদযহরেস্বরূপ, যশদ আপশন অনুবমযশদত কমী হবয় 

েযবকন বয আপনযর শিশু থকযবনয শববিষযশয়ত সু্কবল 

শিক্ষযগ্রহেরত েযবক) 

No – my child has continued to attend school on 

site (for example if you are a permitted worker, or if 

your child has attended a specialist school) 

 

47. [Show if Q46=1 or 2 ] গেেরর্তা সপ্তাহগুড়লার কথা ভেবে, যখন আপনার শিশু োশিবে ভথবক পিাবিানা কবরশিল, র্তখে 

আেশে (বা বাশের অেোেে প্রাপ্তঃবেস্ক বেশিরা) আেুোশেক পোর্ কর্তরু্কু সেে আেোর শিশুড়ক বাশেড়র্ত পর্থড়ক শিক্ষাগ্রহড়ণ সহাের্তা 
করড়র্ত বেে কড়রশেড়লে? 

  

একদেই কশরশে - আোর শিশুর সাধারণর্ত সহাের্তার প্রড়োজে 

হেশে 

None - my child typically didn’t need help 
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সপ্তাড়হ 1 ঘণ্টার কে Less than 1 hour per week 

সপ্তাড়হ 1- 3 ঘণ্টা 1 – 3 hours per week 

সপ্তাড়হ 4 - 5 ঘণ্টা 4 – 5 hours per week 

সপ্তাড়হ 6 - 10 ঘণ্টা 6 – 10 hours per week 

সপ্তাড়হ 11 - 20 ঘণ্টা 11 – 20 hours per week 

সপ্তাড়হ 20 ঘণ্টার পবশি Over 20 hours per week 

 

48. [Show if Q46=1 or 2] সাধারণর্ত বাশেড়র্ত পর্থড়ক শিক্ষাগ্রহণ করার সেে আেোর শিশুড়ক পদওো সু্কড়লর কাড়জর েশরোণ পকেে 

শেল? 

  

খুবই কে Far too light 

শকেুর্া কে A bit light 

প্রাে উেযুি েশরোণ About right 

অড়েক পবশি Too much 

অড়েক অড়েক পবশি Far too much 

 

49. [Show if Q46=1 or 2]  দরূবর্তী ও স্বাধীেভাড়ব শিক্ষাগ্রহড়ণর ফড়ল.. 

  

আোর শিশু র্তার সু্কড়লর কাড়জ আবরা কম যুি বা কে আগ্রহী My child less engaged with or interested in their 

schoolwork 

আোর শিশুর সু্কড়লর কাড়জর সাড়র্থ যুি হওোর বা পসটির প্রশর্ত 

আগ্রহী হওোর োত্রাে পকাড়ো েশরবর্তট ে আড়সশে  

No difference to my child’s level of engagement 

with or interest in their schoolwork  

আোর শিশু র্তার সু্কড়লর কাড়জ আবরা ভেশি যুি বা আগ্রহী My child more engaged with or interested in their 

schoolwork 

 

[Show if Q46=1 or 2] বাশেড়র্ত পর্থড়ক শিক্ষাগ্রহণ সম্পড়কট  শেড়জর অশভজ্ঞর্তার কর্থা োর্থাে পরড়খ আেশে শেড়ির শববৃশর্তগুড়লার সাড়র্থ কর্তর্া 
একের্ত বা শভন্নের্ত পোষণ কড়রে: 

  

50. প্রবতযক পেন আমার পশশু কী করবে েবল প্রতযাশা 

করা হবে, তা আপম েুঝবত মিবরপছ 

I understand what my child is expected to do each 

day 

51. প্রবয়াজন হবল আপম আমার পশশুর পশেবকর সাবথ 

ম াগাব াগ করবত িাপর 

I can contact my child’s teacher(s) when I need to 

52. পশেকগর্ আমার পশশুর অগ্রগপত পেষবয় প্রায়শই 

আমার সাবথ ম াগাব াগ কবরন 

Teachers communicate with me often enough about 

my child’s progress 

53. আমার পশশুর সাবথ তার পশেবকর ি ণাপ্ত 

ম াগাব াগ রবয়বছ 

My child has adequate contact with their teacher(s) 

54. প্রায়শই োপড়বত ঘবট  াওয়া নানা পেষবয়র ফবল িড়া 

মথবক আমার পশশুর মবনাব াগ ছুবট  ায় 

My child often gets distracted from studying by 

other things happening in the house 
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55. অনলাইবন (ম মন- সামান্সজক ম াগাব াগ মাধযবম) 

ঘবট  াওয়া অনযানয নানা পেষবয়র কারবর্ প্রায়শই 

িড়া মথবক আমার পশশুর মবনাব াগ ছুবট  ায় 

My child often gets distracted from studying by 

other things happening online (e.g. social media) 

56. আমার পশশু প্রবতযক সু্কল পেেবস সারাপেন ম টুকু 

সু্কবলর কাজ করার কথা মসটুকু কাজ কবর থাবক 

My child does a full day’s worth of schoolwork every 

school day 

57. োপড়বত মথবক পশোগ্রহর্ শুরু হওয়ার ির মথবক 

আপম অনুভে করপছ ম , আপম আমার পশশু কী 

পশখবছ তা আবরা ভাবলা ভাবে েুঝবত িারপছ 

Since learning from home started, I feel like I have a 

better understanding of what my child is learning 

58. োপড়বত মথবক পশোগ্রহর্ শুরু হওয়ার ির সমবয়র 

সাবথ সাবথ সু্কল েূরেতী পশো প্রোবনর পেপভন্ন পেষবয় 

উন্নপত কবরবছ 

Since learning from home began, the school has 

improved aspects of its remote learning delivery 

over time 

59. স্বাভাপেকভাবে সু্কবল পগবয় পশোগ্রহবর্র তুলনায় 

স্বাধীনভাবে ও েূরেতী পশোগ্রহবর্র সমবয় সু্কল 

পশোগত অজণবনর পেবক মেপশ মজার পেবয়বছ 

Compared to normal onsite learning the school had 

more of an emphasis on academic achievement 

during period(s) of flexible and remote learning 

60. স্বাভাপেকভাবে সু্কবল পগবয় পশোগ্রহবর্র তুলনায় 

স্বাধীনভাবে ও েূরেতী পশোগ্রহবর্র সমবয় সু্কল 

পশোথীর সুস্বাবস্থযর পেবক মেপশ মজার পেবয়বছ 

Compared to normal onsite learning the school had 

more of an emphasis on student wellbeing during 

period(s) of flexible and remote learning 

61. আপম আমার পশশুবক োপড়বত মথবক পশোগ্রহবর্ 

সহায়তার মেবত্র আমার পশশুর সু্কল ও পশেবকর 

কাছ মথবক আবরা ভাবলা সহায়তা মিবয়পছ েবল মবন 

হবয়বছ   

I feel well supported by my child's school and 

teachers to help my child learn from home   

62. আমার মবন হবয়বছ ম , আমার পশশু মশ্রপর্কবের 

মবতাই োপড়বত মথবকও ভাবলা কবর পশখবত িাবর 

I feel that my child can learn just as effectively from 

home as they can in the classroom 

63. সু্কল অপভভােকবের মতামবতর পেিরীবত 

 থা থভাবে সাড়া প্রোন কবরবছ  

The school has responded effectively to feedback 

from parents 

64. পভবক্টাপরয়ার সু্কল েযেস্থা (পভবক্টাপরয়ার সমস্ত সু্কল) এর 

প্রপত আমার আস্থা রবয়বছ 
I have confidence in the school system in Victoria 

(ALL schools in Victoria) 

65. পভবক্টাপরয়ার সরকাপর সু্কল েযেস্থার (ম গুবলা মেট ো 

সরকাপর সু্কল নাবমও িপরপচত) প্রপত আমার আস্থা 

রবয়বছ  

I have confidence in the government school system 

in Victoria (these are also known as the state or 

public schools) 

 

66. [Show if Q46=1 or 2] সামপগ্রকভাবে েরূেতী ও স্বাধীনভাবে পশোগ্রহবর্র মেবত্র সু্কবলর মেবছ মনওয়া িন্থায় আিপন 

কতটা সন্তুষ্ট? 
  

খুবই অসন্তুষ্ট Very dissatisfied 

অসন্তুষ্ট Dissatisfied 

অসন্তুষ্ট ো আবার সন্তুষ্টও ো Neither dissatisfied or satisfied 

সন্তুষ্ট Satisfied 

খুবই সন্তুষ্ট Very satisfied 
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[Show if Q46=1 or 2] ভশবষেড়র্তর কর্থা োর্থাে পরড়খ দরূবর্তী ও স্বাধীেভাড়ব শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষার্থীড়দর জেে কর্তর্া উেলভে হওো উশির্ত 

বড়ল েড়ে হে, অেুগ্রহ কড়র র্তা শেড়দটি করুে: 

  

67. অস্থায়ীভাবে সিংক্রমবর্র ঝুুঁ পক হ্রাবস (ম মন- 

 খন পশশুর িাণ্ডা লাগার লের্ মেখা  ায়) 

Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the 

child is showing cold symptoms) 

68. অস্থায়ীভাবে পশশুর পেবশষ চাপহো (ম মন- সু্কবল 

 াওয়া পনবয় উবদ্বগ) িূরবর্র জনয 

Temporarily to accommodate a child’s special needs 

(e.g. anxiety to attend school) 

69. স্থায়ীভাবে পশশু/পিতামাতাবের িছন্দবক 

সামঞ্জসয করার জনয 

Permanently to accommodate child / parent choice 

 

70. [Show if Q46=1 or 2] আেোর গর্তােুগশর্তক শদবাকালীে কাযটক্রে (পযেে- কাড়জ যাওো, বাশের কাজ করা ইর্তোশদ) দরূবর্তী ও 

স্বাধীেভাড়ব শিক্ষাগ্রহড়ণর কারড়ণ কী োত্রাে শবশির্ত হড়ে র্থাড়ক? 

  

একদেই শবশির্ত হে ো Not at all disruptive 

সাোেে শবশির্ত হে Slightly disruptive 

পোর্ােুটি শবশির্ত হে Moderately disruptive 

অর্তেন্ত শবশির্ত হে Highly disruptive 

িরেভাড়ব শবশির্ত হে Extremely disruptive 

71. [Show if Q46=1 or 2] আেোর শিশুর শক পকাড়ো ধরড়ের প্রশর্তবন্ধীর্তা বা অশর্তশরি িাশহদা রড়েড়ে? 

  

হোাঁ Yes 

ো No 

72. [Ask Q71=1] আেোর শিশুর সু্কল শক আেোর শিশুড়ক দরূবর্তী ও স্বাধীেভাড়ব শিক্ষাগ্রহণ করার সেে শেড়ির সহাের্তাগুড়লার 

পকােটি প্রদাে কড়রড়ে? অেুগ্রহ কড়র প্রড়যাজে সবগুড়লা শেবটািে করুে। 

  

আেোর শিশুর বেশিগর্ত শিক্ষা েশরকল্পো তর্তশর বা সংড়িাধে 

কড়রড়ে 

Created or modified your child’s Individual 

Education Plans 

শিক্ষার্থী সহাের্তা দড়লর তবঠড়কর আড়োজে কড়রড়ে Held a Student Support Group meeting 

বাশেড়র্ত শিক্ষাগ্রহড়ণ সহাের্তা করার উড়েড়িে প্রযুশির োধেড়ে 

সহাের্তা কড়রড়ে  

Provided assistance with technology to support 

learning at home  

শিক্ষার্থীর অগ্রগশর্ত যািাইড়ে শেেশের্ত আেোর বা আেোর শিশুর 

সাড়র্থ পযাগাড়যাগ কড়রড়ে  

Had regular contact with you or your child to check 

in on student progress  

অোড়েসড়যাগে ফরেোড়র্ শিক্ষা উেকরণগুড়লা প্রদাে কড়রড়ে Provided learning materials in accessible formats 

উেড়রর পকােটিই েে [Exclusive] None of the above [Exclusive] 
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73. আেোর অশজট র্ত সড়বটাচ্চ শিক্ষাগর্ত পযাগের্তা কী? 

  

স্নার্তড়কাির শিশগ্র Postgraduate Degree 

স্নার্তক শিড়লাো / স্নার্তক সাটিট শফড়কর্ Graduate Diploma / Graduate Certificate 

বোড়িলর শিশগ্র Bachelor’s degree 

অোিভান্সি শিড়লাো / শিড়লাো Advanced Diploma / Diploma 

III / IV সাটিট শফড়কর্ Certificates III / IV 

ইোর 12 Year 12 

ইোর 11 Year 11 

ইোর 10 Year 10 

I / II সাটিট শফড়কর্ Certificates I / II 

ইোর 9 বা র্তার কে  Year 9 or below  

বলড়র্ত ইচ্ছকু ো Prefer not to say 

 

আেরা জাশে, কড়রাোভাইরাস/COVID-19 োশরবাশরক অর্থটেীশর্তর উের প্রভাব পফড়লড়ে। েশরবারগুড়লা আশর্থটক শদক শদড়ে কী ধরড়ের 

প্রশর্তকূলর্তার েড়ুখােুশখ হড়চ্ছ, র্তা আড়রা ভাড়লাভাড়ব অেুধাবড়ের জেে আেরা সব েশরবারড়কই শেড়ির প্রশ্নটি শজজ্ঞাসা করশে। 

74. কড়রাোভাইরাস/COVID-19 এর কারড়ণ আেোর েশরবাড়র কেটসংস্থাে বা আড়ে পকাড়ো েশরবর্তট ে ঘড়র্ড়ে শক? অেুগ্রহ কড়র প্রড়যাজে 
সবগুড়লা শেবটািে করুে। 

  

পকাড়ো আশর্থটক প্রভাব পেই [Exclusive] No financial impact [Exclusive] 

প্রাপ্তবেস্কড়দর একজে িাকশর হাশরড়েড়েে (েশরিযটাকারী) Job loss by one adult (caregiver) 

প্রাপ্তবেস্কড়দর দইুজে িাকশর হাশরড়েড়েে (েশরিযটাকারী) Job loss by two adults (caregivers) 

শবল প্রদাে বা প্রড়োজেীে শজশেস (পযেে- খাদে) পকো কঠিে হড়ে 

উড়ঠড়ে 

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. 

food) 

প্রাপ্তবেস্কড়দর আড়রা পবশি সেে ধড়র কাজ করড়র্ত হড়চ্ছ Adult having to work longer hours 

প্রাপ্তবেস্কড়দর পবকার শহড়সড়ব র্তাশলকাভুি করা হড়েড়ে (পযেে- 

িাকশরপ্রার্থী) 
Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker) 

সরকাশর সহাের্তার জেে আড়বদে করা হড়েড়ে (পযেে- িাকশর 

রক্ষাকারী) 
Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper) 

বলড়র্ত ইচ্ছকু ো [Exclusive] Prefer not to say [Exclusive] 

 


