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শিক্ষা যেটা গুরুত্বপরূ্ ণ অশিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য: টীমস (TEAMS)  
(Teaching that Matters for Migrant Students: TEAMS) 

স্কটল্যান্ড (Scotland), শিন্ল্যান্ড (Finland)এবং সইুদেদন্র (Sweden) একীকরদর্র পদ্ধশি যবাঝা 

অশিিাবক এবং িত্ত্বাবধায়কদের জন্য টীমস এর ির্থয পত্রিকা (সংস্করর্ ২) 

দয়া করে ন ়াট করু : এই ফর্ মটট অ য়া য ভ়াষ়া এবং ফর্ ময়ারট উপলভয। 

আপন্ার সন্তাদন্র সু্কল্ একটট গদবষর্া প্রকদে অংি শন্দে, োর ন্াম টীমস। 

 

টীমস শক?  

 

টীর্স একটট আন্তর্ম়াতিক গরবষণ়া প্রকল্প, স্কটলয়ান্ড (Scotland), তফ লয়ান্ড (Finland) এবং সইুরের ে (Sweden) 

সু্কলগুতল ত রয। স্কটলয়ারন্ড, প্রকল্পটট এতে বে়া তবশ্বতবদয়ালয (University of Edinburgh) নেরক পতেচ়াতলি হয এবং 

প্রধ়া  িদন্তক়ােী েঃ  ়াি়াশ়া পয়াতিক (Dr. Nataša Pantić)।  

 

গরবষণ়াে লক্ষ্য হ'ল অতভব়াসী তশক্ষ়্ােী এবং ি়ারদে তশক্ষ্করদে সুর ়াগ, চয়ারলঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকি়াগুতল নব়াঝ়াে 

র়্াধযরর্ র়্াধযতর্ক তবদয়ালরয অতভব়াসী তশক্ষ়্ােীরদে প্ররয়ার্ ীযি়া নর্ট়ারি তশক্ষ্ক এবং সু্কল ন ি়ারদে সহ়াযি়া কে়া। 

আর্ে়া আশ়া কতে ন  এটট অতভব়াসী তশক্ষ়্ােীরদে নকবলর়্াত্র এখ ই  য, ভতবষযরি তবতভন্ন নদরশ অতভব়াসী 

তশক্ষ়্ােীরদে র্ য ি়ারদে সু্কল সম্প্রদ়ারযে একটট অংশ অ ুভব কেরি সহ়াযি়া কেরব। প্রকেটটর জন্য সমূ্পর্ ণ 

সমর্থ ণন্ রদয়দে, দয়া তসটট অফ এতে বে়া ক়াউন্সিরলে (City of Edinburgh Council), এতে বে়া তবশ্বতবদয়ালরযে এবং 

আপ ়াে সন্ত়ার ে তবদয়ালরযে প্রধ়া  তশক্ষ্রকে।  

 

আর্ে়া স্কটলয়ারন্ডে সু্করল পড়া অতভব়াসী তশক্ষ়্ােীরদে অতভজ্ঞি়া সম্পরকম র়্া রি প়ােব গরবষণ়া কে়াে র়্াধযরর্। 

অতভব়াসী বয়াকগ্র়াউন্ড ন ই এর্  তশক্ষ়্ােীরদে অতভজ্ঞি়াে স়ারে আর্ে়া ি়ারদে অতভজ্ঞি়াগুতল িুল ়া কেরি চ়াই। 

 

অতভব়াসী ব়া অ য়া য বয়াকগ্র়াউন্ড নেরক আস়া তশক্ষ়্ােীরদে সহ়াযি়া কে়াে অতভজ্ঞি়া সম্পরকম আর্ে়া তশক্ষ্করদে 

স়ারে এবং আপ ়াে সন্ত়ার ে তবদয়ালরযে অ য়া য প্র়াপ্তবযস্করদে স়ারেও কে়া বলব। 

 

এটা শকিাদব কাজ করদব? 

 

গরবষণ়া দলটট স্কটলয়ারন্ডে করযকটট র়্াধযতর্ক তবদয়ালরয অতভব়াসী তশক্ষ়্ােী এবং ি়ারদে তশক্ষ্করদে ত রয ক়ার্ 

কেরব। তফ লয়ান্ড এবং সুইরের ে গরবষকে়া আর্ে়া এখ়ার  ন র্  কতে নির্ ভ়ারব নসখ়ার  সু্করল ক়ার্ কেরব । 

 

প্রকল্পটট ২০২৩ স়ারলে নফব্রুয়ােী প মন্ত চলরব, িরব আর্ে়া এক বছরেে তকছুট়া নবতশ সর্য ধরে প্র়ায তি  র়্ারসে 

সর্যক়ারল করযক তদর ে র্ য নকবলর়্াত্র আপ ়াে সন্ত়ার ে সু্করল ে়াকব। 

 

সর্স্ত ন্সিয়াকল়াপ সু্করল এবং সু্করলে তদর ে র্রধয অ ুটিি হরব। আপ ়াে ব়াচ্চ়া র়্ার  এর্  তশক্ষ্ক এবং / অেব়া 

অ য়া য সহ়াযি়া কর্ী ন্সিয়াকল়াপ চল়াক়ালী  উপতিি ে়াকরব  এবং আপ ়াে তশশু এরি ন ়াগদ়া  কেরি প়ারে ি়া 

ত ন্সিি কে়াে র্ য অতিতেক্ত সহ়াযি়াও প়াওয়া  ়ারব ন র্  ভ়াষ়া ত রয স়াহ়া য। আপন্ার শিশু গদবষর্ার কারদর্ 

যকান্ও গুরুত্বপূর্ ণ সু্কল্ কাজ বা প্রশিশ্রুশি শমস করদব ন্া। 
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গদবষর্া কাে ণক্রম কী হদব? 

 

আর্ে়া তশক্ষ়্ােীরদে ত রয তকছু সৃজন্িীল্ কম ণিাল্া ে়াখব, ন খ়ার  ি়াে়া তকছু কেরি এবং ন্সর্ত স তিতে কেরি, 

ি়ারদে ত র্স্ব গল্প বলরি, ব়া ি়ারদে চয  কে়া অতভজ্ঞি়াে ন  নক়া ও তদক উপি়াপ  কেরি সক্ষ্র্ হরব। তশক্ষ়্ােীে়া  

 

একর্  নপশ়াদ়াে চলন্সচ্চত্র ত র্ ম়াি়াে স়ারে ক়ার্ কেরি সক্ষ্র্ হরব, ি়ারদে অতভজ্ঞি়া সম্পরকম একটট শটম তফল্ম তিতে 

কেরি। এটট কীভ়ারব কে়া  ়ায ি়ারি তশক্ষ়্ােীরদে একটট গুরুত্বপূণ ম ভূতর্ক়া ে়াকরব। পেবিীরি, দরলে সর্স্ত ছ়াত্ররদে 

ক়ার্টট আপ ়াে সন্ত়ার ে তবদয়ালরযে অ যরদে ক়ারছ এবং পতেব়াে এবং বনু্ধরদে ক়ারছ উপি়াপ  কে়াে র্ য 

আর়্ারদে একটট প্রদশ ম ী ে়াকরব। আর়্ারদে একটট প্রকরল্পে ওদয়বসাইট েরযরছ এবং আপত  এবং আপ ়াে 

সন্ত়ার ে সম্মতি ে়াকরল প্রকল্প নেরক আপ ়াে সন্ত়ার ে ক়ার্ নসখ়ার ও দৃশযর়্া  হরি প়ারে। 

 

আর্ে়া তবদয়ালরযে কদয়কটট ক্লাদসও োব, তশক্ষ্কে়া কীভ়ারব তশক্ষ়্ােীরদে স়ারে ক়ার্ করে ি়া নদখরি, এবং আর্ে়া 

তশক্ষ়্ােীরদে স়ারে এবং তশক্ষ্করদে এবং সহ়াযি়াে কর্ীরদে স়ারে, তশক্ষ্কি়া এবং নশখ়াে তবষরয এবং সু্কল 

সম্প্রদ়ারযে অংশ হওয়াে তবষরয কে়া বলব। 

 

তশক্ষ্করদে এবং তকছু তশক্ষ়্ােীে স়ারে ি়ারদে অতভজ্ঞি়া সম্পরকম আর়্ারদে েীর্ ণ আদল্াচন্া হরব। আর্ে়া  তদ 

আপ ়াে সন্ত়ার ে স়ারে করে়াপকে  করে ে়াতক িরব এটট 30 তর্ত রটে র্রি়া ি়াযী হরব। আপত  এবং আপ ়াে তশশু 

 তদ সম্মি হ  িরব এটট অতেও-নেকেম কে়া হরব। 

 

আর্ে়া আপ ়াে আপ ়াে সন্ত়ার ে ক্ল়ারসে তশক্ষ়্ােী সহ অ য়া য ক্ল়ারসে সর্স্ত তশক্ষ়্ােীরদে একটট অন্ল্াইন্ জশরপ  

পূেণ কেরি বলব। র্তেপটট প্র়ায ২০ তর্ত ট সর্য ন য এবং এটট আর়্ারদে বুঝরি স়াহ়া য কেরব ন  তশক্ষ়্ােীে়া সু্কল 

সম্প্রদ়ারযে অংশ হরি নকর্  অ ুভব করে। সর্ীক্ষ়্ায তশক্ষ়্ােীরদে 'তবদয়ালরযে প্র়াপ্তবযস্করদে এবং অ য়া য 

তশক্ষ়্ােীরদে স়ারে সম্পরকমে তবষরয, তশক্ষ়্ােীরদে' তবদয়ালরযে প্রতি র্র ়াভ়াব এবং ছ়াত্ররদে পতেব়াে ও বয়াকগ্র়াউন্ড 

সম্পরকম প্রশ্ন েরযরছ। আপ ়াে সন্ত়ার ে তবদয়ালরযে স্ট়াফ সদসযে়াও অ য, তভন্ন, র্তেপ পূেণ কেরব। 

 

যকাশিে -১৯ এর কী হদব?  

 

তবদয়ালযগুতল কখ  আব়াে পুরে়াপুতে উন্মুক্ত হরব ি়া ত ন্সিি  ়া ে়াক়ায আর্ে়া সু্করলে র়্াধযরর্ অ ল়াইর  তকছু 

প্রকরল্পে ক়া মির্ শুরু কে়াে পতেকল্প ়া কেতছ। এে অে ম হ'ল নক়া ও  বুকই সু্কল নেরক ব়াইরে ে়াক়ায ন্সিয়াকল়াপ 

নেরক বন্সিি হরব   ়া। 

 

আমার সন্তান্দক শক এই কাজ করদি হদব? 

 

 ়া, অবশযই  ়া।  তদও আর্ে়া আশ়া কতে ন  আপত  আপ ়াে সন্ত়া রক প্রকরল্প অংশ ত রি উি্স়াতহি কেরব , 

আপত  হযি ইতিি কেরি প়ারে  ন  আপত  এটট চ়া   ়া। আপত   তদ এই প্রকরল্প আপ ়াে সন্ত়ার ে অংশগ্রহরণে 

স়ারে সম্মি হ ,আপ ়াে সন্ত়া  তসদ্ধ়ান্ত ন রব ন  ি়াে়া অংশ ত রি চ়ায তক  ়া । আপ ়াে ব়া আপ ়াে পতেব়ারেে র্ য 

নক়া ও সর্সয়া হরব  ়া, আপত   ়া তকছু তসদ্ধ়ান্ত ত  । 
  

আপত  এবং আপ ়াে সন্ত়া  উভযই ন  নক়া ও সর্য এই প্রকরল্প অংশ ত রি আপ ়াে চুন্সক্ত প্রিয়াহ়াে কেরি 

প়ােরব । আপত   তদ নক়া ও র্হুুরিম এটট কেরি চ়া , এবং / অেব়া আপত   তদ আর়্ারদে সন্ত়া  সম্পরকম আর়্ারদে 

ন  নক়া ও িেয র্ুরছ নফলরি চ়া  ব়া গরবষণ়া সম্পরকম সর্সয়া ও উরেগ উত্থ়াপ  কেরি চ়া  িরব  ীরচে 

ন ়াগ়ার ়ারগে িেযটট বযবহ়াে করু । 

 

ির্থয শেদয় শক হয়? 

 

 খ  গরবষণ়া কে়া হয, িখ  প্ররিযকরক সুেতক্ষ্ি ে়াখ়া এবং নক়া ও বযন্সক্তগি িেয র্ সর্রক্ষ্ প্রক়াতশি হয  ়া ি়া 

ত ন্সিি কে়াে তবষরয খুব কড়া ত যর্ েরযরছ। এটট আর়্ারদে টীরর্ে সকরলে পরক্ষ্ অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম, এবং আর্ে়া এ 

বয়াপ়ারে এতে বে়া তবশ্বতবদয়ালরযে ত যর্গুতল অ ুসেণ কতে। একটট দল তহস়ারব, আর়্ারদে এই প্রকল্পটট কে়াে র্ য 

তবশ্বতবদয়ালরযে   দয়া তসটট অফ এতে বে়া ক়াউন্সিরলে এবং আপ ়াে তবদয়ালরযে প্রধ়া  তশক্ষ্ক ে়াে়া অ ুরর়্াদ  

নদওয়া হরযরছ। 
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গরবষণ়াে অংশ তহস়ারব প্রদত্ত সর্স্ত িেয নগ়াপ ীযভ়ারব, ত ে়াপরদ এবং ত ন্সিিভ়ারব ে়াখ়া হরব। ন  নক়া ও 

স ়াক্তক়ােী িেয গরবষণ়া দরলে ব়াইরে নশয়াে কে়া হরব  ়া, এবং নব ়ারর্ িেয নেরক পেৃকভ়ারব সংেক্ষ্ণ কে়া হরব, 

 ়ারি এটট ত ন্সিি কে়া  ়ায ন  এই িেযগুতল ে়াে়া আপ ়াে সন্ত়া  ব়া পতেব়ােরক খুুঁরর্ নবে কে়া  ়া  ়ায।  
 
প্রকরল্পে সর্য এবং  খ  প্রকল্পটট নশষ হয, আর্ে়া আশ়া কতে তকছু প্রতিরবদ  প্রক়াশ এবং সরম্মলর  উপি়াপ ়া 

কেব।  খ  আর্ে়া এটট কতে, প্রকরল্পে ন  নক়া ও বযন্সক্তে সম্পরকম সর্স্ত  ়ার্ ব়া অ য়া য বযন্সক্তগি তববেণ নব ়ারর্ 

পতেণি কে়া হরব। প্রকল্প নশষ হওয়াে পরে অজ্ঞ়াি ়ার়্া িেয তবশ্বতবদয়ালয এবং র়্ািীয িেয ভ়ান্ড়ােগুতলরি ে়াখ়া 

হরব। 
 
আর়্ারদে একটট প্রকরল্পে ওরযবস়াইট েরযরছ, ন খ়ার  আপত  আর়্ারদে প্রক়াশ ়া সম্পরকম আেও র়্া রি সক্ষ্র্ 

হরব : https://migrant-education.net/outputs । আপ ়াে চুন্সক্তে র়্াধযরর্ আপ ়াে সন্ত়ার ে ছতব ব়া আপ ়াে 

সন্ত়ার ে তশল্পকল়া ব়া সরৃ্ শীল ক়ারর্ে তচত্রগুতলও ওরযবস়াইরটে পিৃ়াগুতলরি নপ়াস্ট কে়া ন রি প়ারে। 
 

এরপদর শক হদব? 
 
আর্ে়া আপ ়াে ব়াচ্চ়ারক প্রকল্প সম্পরকম তলতখি িেয নদব এবং আপ ়াে ক়ারছ প্রশ্ন ন্সর্জ্ঞ়াস়াে সুর ়াগ ে়াকরব । 
 
আপ ়াে সন্ত়ার ে গরবষণ়ায অংশ ত রি সম্মি তক ়া ি়া আপ ়ারক ন্সর্জ্ঞ়াস়া কে়া হরব। আপ ়াে স্ব়াক্ষ্ে কে়াে র্ য 

এটট তলতখি সম্মতি ফর্ ম ে়াকরব। আপ ়াে সন্ত়ার ে স্ব়াক্ষ্ে কে়াে র্ য একটট সম্মতি ফর্ মও ে়াকরব। িরব,  তদ আপত  

 ়া চ়া  আপ ়াে তশশুটট গরবষণ়ায অন্তভুমক্ত হরব  ়া। আপত  এই প্রকরল্প অংশগ্রহর ে সম্মতি প্রিয়াহ়াে কেরি 

প়ােরব , একব়াে এই প্রকল্প শুরু হরয নগরল, ব়া আপ ়াে তশশু ন  নক়া ও সর্য ি়া কেরি প়ারে। আপত  ব়া আপ ়াে 

সন্ত়া  প্রিয়াহ়াে করে ত রল নক়া ও সর্সয়া হরব  ়া। 
 

আরও িদর্থযর জন্য: দয়া করে আপ ়াে সন্ত়ার ে তলঙ্ক টীচ়ারেে স়ারে কে়া বলু  এবং তিত  আপ ়াে পরক্ষ্ আেও 

িেয তদরি ব়া টটরর্ে স়ারে ন ়াগ়ার ়াগ কেরি সক্ষ্র্ হরব ,  তদ আপ ়াে নক়া ও প্রশ্ন ি়াে়া উত্তে তদরি  ়া প়ারে । 
 
এই ির্থয িীটটট পডার জন্য আপন্াদক অদন্ক ধন্যবাে। 
 
তলঙ্ক টীচ়াে (আেও িরেযে র্ য এবং গরবষণ়া দরলে স়ারে ন ়াগ়ার ়াগ কেরি): David Dalgleish 
 

আপ ়াে নেট়া র্ুরছ নফল়াে অ ুরে়ারধে র্ য ন ়াগ়ার ়াগ করু : marc.sarazin@ed.ac.uk 

 

টীর্স প্রধ়া  িদন্তক়ােী: natasa.pantic@ed.ac.uk   

আউটতেচ নক়া-অতেমর টে:  elaine.gray@ed.ac.uk 

 

দরলে ব়াইরে বযন্সক্তে স়ারে ন ়াগ়ার ়াগ করু  (সর্সয়া, উরেগ এবং অতভর ়ারগে র্ য): ে। তফও ়া ও'হ়া ল  (Dr. 

Fiona O’Hanlon) fiona.ohanlon@ed.ac.uk  
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