
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এক�ট নত� ন েদেশ �ানা�র হওয়ার িবষয়�ট িশ� ও ত�ণ-ত�ণীেদর জীবেন ব� উে�খেযাগ� পিরবত�েনর কারণ হেয় থােক। তােদরেক 
অেনক�েলা পিরবত�েনর স�ুখীন হেত হয়; এক�ট নত� ন ভাষা, �ুল, ব�ু-বা�ব, সং�ৃিত ও কিমউিন�ট। কানাডােত তােদর জীবেনর সােথ 
মািনেয় েনয়ার সময় উ�িত করা এবং সফল হেত সাহায� করার জন� নবাগত িশ� ও ত�ণ-ত�ণীেদর অেনক�েলা শ��শালী িদক রেয়েছ। 

তেব, কখেনা কখেনা একজন নবাগত িশ� বা ত�ণ-ত�ণীেক ক�ঠন সময় পার করেত হেত পাের, েযেহত�  �ানা�েরর সােথ মািনেয় িনেত 
সমেয়র �েয়াজন হয়। এই সব পিরবত�ন তােদর �ুেল িশ�া�হণ, অংশ�হণ ও অিভ�তােক �ভািবত করেত পাের। এছাড়াও এ�ট 
সতীথ �েদর সােথ তােদর স�েক�র পাশাপািশ তােদর একা�তার অনুভূিত এবং সামি�ক কল�াণেক �ভািবত করেত পাের। 

এই �ানা�েরর সময়কােল, িশ� এবং ত�ণ-ত�ণীরা বাড়িত সহায়তা ও কম �সূিচসমূহ েথেক উপকৃত হেত পাের। এই কম �সূিচ ও 
সহায়তাসমূেহর উে�শ� হেলা এই নত�ন পিরেবশ ও অিভ�তার সােথ মািনেয় েনয়ার সময় তােদর িবদ�মান শ�� ব�ৃ� করা এবং তােদর 
কল�াণ �বধ �ন করা। এই সহায়তা �দােনর জন� STRONG (Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups) কম �সূিচ ৈতির করা 
হেয়েছ। 

STRONG কী? 
STRONG হেলা নবাগত িশ� এবং ত�ণ-ত�ণীেদর দৃঢ়িচ�তা ব�ৃ� করা এবং নত�ন পিরেবেশর সােথ মািনেয় েনয়ােক সহজ করার জন� 
দ�তা অজ�ন ও েকৗশল �ণয়েন তােদরেক সাহায� করার উে�েশ� ৈতির করা এক�ট কম �সূিচ। STRONG তােদর অনন� শ��র িদক�েলার 
উ�িত ঘটায়, তােদরেক ইিতবাচক িস�া� �হেণর দ�তা িশ�া েদয়, এবং তােদর মেধ� একা�তার অনুভূিত জা�ত কের। 

 

STRONG কী িশ�া েদয়? 
অংশ�হণকারীরা যা িশখেবন: 

 

িকভােব আেবগ ও মানিসক 
চাপ শনা� করেত হয়, 
িকভােব েস�েলা 

িশ�/ত�ণ-ত�ণীেদর 
�ভািবত করেত পাের এবং 
িকভােব েস�েলা ভােলাভােব 

িনয়�ণ করা যায় 

িকভােব �া��কর মািনেয় 
েনয়ার দ�তা ব�বহার করেত 
হয় (েযমন �শাি�মূলক 
��য়াকলােপর মাধ�েম, 

মানিসক চাপ ৈতির কের এমন 
পিরি�িত�েলােত সহায়ক 
িচ�াভাবনার মাধ�েম) 

িকভােব ল�� 
িনধ �ারণ করেত হয়, 
পিরক�না করেত 
হয় এবং েস�েলা 
অজ�েনর জন� 

পদে�প িনেত হয় 

িকভােব সমস�া 
অনুধাবন ও সমাধান 
করেত হয়, �ুেল 
অথবা ব�ুবা�ব ও 
পিরবােরর সােথ 

 

STRONG এর সফুল�েলা কী কী? 
আমরা আশা কির STRONG-এ অংশ�হণ িশ� এবং ত�ণ-ত�ণীেদর 
িন�িলিখত ে�ে� সাহায� করেব: 

 
 

“আিম মেন কির মািনেয় েনয়ার দ�তা�েলা সবেচেয় 
েবিশ ���পূণ �। �ঠক আেছ, অনুশীলন�েলা আমােদর 
ভােলা েলেগেছ, কম �সূিচ�েলা আমােদর ভােলা েলেগেছ, 
িক� মািনেয় েনয়ার দ�তা�েলা আপনার সােথ 
সারাজীবন থাকেব। যখনই আপিন েকােনা মানিসক চাপ 
সৃ��কারী পিরি�িতর স�ুখীন হেবন, আপনার সবসময়ই 
মেন পড়েব েয কী করণীয়, এবং তারা আপনােক কী 
কথা িশিখেয়েছন, এবং পিরি�িত সামাল েদয়া, এক�ট 
িভ� দৃ��ভ�ী েথেক এ�টেক েদখা, এবং িনেজেক 
শ��শালী করার জন� কী পরামশ � িদেয়েছন।” - ত�ণ 
অংশ�হণকারী 

মািনেয় েনওয়ার এবং সমস�া সমাধােনর জন� ���পূণ � দ�তা িশখেত 

সংেযাগ �াপন করেত এবং স�ক� েজারদার করেত 

নবাগত �প�েলার �ানা�র ���য়ায় দৃঢ়িচ� 
থাকার ে�ে� সহায়তা (STRONG) 

দৃঢ়িচ�তা বাড়ােত 



STRONG এর কাঠােমা কী? 
 
 

এই কম �সূিচেত 10�ট েসশন রেয়েছ। 
�িত�ট েসশন এক ঘ�ার। �িত�ট 
েসশেন অংশ�হণকারীেদর নত�ন 

দ�তা গেড় ত�লেত িভ� িভ� িবষেয়র 
উপর েজার েদয়া হয়। 

�প�টেত মানিসক �া�� েপশাজীবীরা 
(েযমন েসাশ�াল ওয়াক�ার এবং 

মন��িবদ) এবং/অথবা মানিসক 
�া�� িনেয় কাজ করার 

অিভ�তাস�� ফ�ািসিলেটটররা 
সহায়তা কেরন। 

এছারাও �েত�ক অংশ�হণকারী 
STRONG কম �সূিচর ফ�ািসিলেটটেরর 

সােথ এক�ট একক েসশেন অংশ িনেবন। 
এই েসশন চলাকালীন, উ� 

অংশ�হণকারী কানাডােত তার 
অিভবাসেনর যা�াপেথ তার সামেথ ��র 
িদক�েলা এবং সহায়তাসমূহ শনা� 

কেরন। 
 

একজন িশ�/ত�ণ-ত�ণীেক STRONG এ অংশ�হণ করেত 
সহায়তা করার জন� মা-বাবা এবং অিভভাবক কী করেত পােরন? 
মা-বাবা/অিভভাবক তােদর স�ােনর জন� পরম সহায়তা ও অনুে�রণার উৎস হেত পােরন। আমরা এ�ট �ীকার কির। একারেণই, একজন 
মা-বাবা/অিভভাবক িহেসেব STRONG কম �সূিচ চলাকালীন সমেয় আপনার আ�হ েদখােনা এবং স��ৃ থাকা ���পূণ �। 

িন�িলিখত কেয়ক�ট উপােয় স��ৃ হওয়ার জন� আমরা আপনােক উদ্বু� করিছ: 
 

আপনার স�ান STRONG কম �সূিচেত কী িশখেছ েস ব�াপাের েকৗত�হল েদখান। েযমন, �েত�ক েসশেনর পর, 
তারা নত�ন িশেখেছ এমন িকছ�  েশয়ার করেত চায় িকনা �জে�স ক�ন 

 
আপনার স�ান তার STRONG দ�তা�েলার চচ�া করেত পারেব এমন িকছ�  পিরি�িত শনা� করেত তােক 
সাহায� ক�ন। �েত�ক স�ােহ, আপনার স�ানেক এক�ট নত�ন �শাি�মূলক অ�াি�িভ�টর সােথ পিরচয় কিরেয় 
েদওয়া হেব। এই �শাি�মূলক অ�াি�িভ�ট�েলা আপনার স�ানেক হতাশাজনক অথবা মন খারাপ কের েদয়া 
পিরি�িত�েলােত মানিসক চাপ েথেক মু� হেত সাহায� করেত পাের। 

 
STRONG কম �সূিচ েথেক েশখা �শাি�মূলক অ�াি�িভ�ট�েলা আপনােক এবং পিরবােরর অন�ান� সদস�েক 
েশখােনার জন� আপনার স�ানেক আম�ণ জানান। 

 
আপনার স�ােনর সাফল� উদযাপন ক�ন, িবেশষ কের যিদ তারা বািড়েত অথবা বাইের েকাথাও STRONG 
কম �সূিচ েথেক েশখা েকােনা দ�তা �দশ �ন কের। 

• মানিসক চাপ স�ৃ�কারী পিরি�িত েযমন এক�ট বড় পরী�ার জন� পড়ােলখা করা অথবা েস�টেত অংশ�হণ 
করা, ইত�ািদর সােথ মািনেয় েনয়ার জন� এক�ট নত� ন মািনেয়  েনয়ার দ�তা (আেবগ�েলা যথাযথভােব িচি�ত 
করা) 

• এক�ট নত� ন সমস�া সমাধােনর দ�তা েযমন �� িনরসেনর জন� সমাধান িনেয় িচ�া করা, েকােনা 
���পূণ � ল�� অজ�েনর ধাপ�েলা শনা� করা 

 
কম �সূিচর ফ�ািসিলেটটেরর সােথ েযাগােযাগ বজায় রাখুন, এবং আপনার স�ােনর সফলতা স�েক� এবং 
অিধকতর সহায়তার �েয়াজন হেত পাের এমন চ�ােল��েলা স�েক� আপেডট েশয়ার ক�ন 

 
আপনার স�ােনর জন� কানাডােত তার জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়ার সময় সহায়ক হেব এমন দ�তা ও েকৗশল�েলা STRONG 
সরবরাহ করেত পাের৷ েসইসােথ, আমরা জািন েয STRONG এর মেতা কম �সূিচ�েলা সবেচেয় েবিশ কায �কর হয় যখন ���পূণ � 
�া�বয়� ব���রা িশ�েদর িশ�ােক েজারদার করেত সাহায� করেত পােরন। আপনার স�ান STRONG এ কী িশখেছ েস স�েক� 
আেরা েবিশ জানেত এবং তার নত�ন দ�তা�েলা ব�বহার করার ে�ে� তােক সাহায� করেত আমরা আপনােক উৎসািহত করিছ! 
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