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শিক্ষার্থীদের জন্য পশরদেবাগুশি
ওয়াকিাসি এডু দকিন্াি অযাদসাশসদয়িন্ (Workers’ Educational Association (WEA)) হি পূর্িবয়স্কদের জন্য শিক্ষাম্ূিক
সুদ াগসুশবধা প্রোন্কারী একটি োতবয সংস্থা। আম্রা ম্ূিত 19 বছর বা তার ববশি বয়দসর ম্ান্ুেদের অর্থি সাহা য বা
ফাশডং শেই। আপশন্ একটি WEA বকাসি শুরু করার সম্দয় কী কী আিা করদত পাদরন্, বসই সম্বদে আপন্াদক জরুশর তর্থয
বেওয়ার জন্য এই শিফদিট প্রস্তুত করা হদয়দছ।

ক ার্থায় আরও তর্থয পাওয়া যায়
আপশন্ শন্দির উপাদয় আরও তর্থয বপদত পাদরন্:


আপন্ার সবদিদয় কাদছর শরশজওন্াি অশফদস (শপছদন্র পাতায় বেখুন্) কম্ীদের সাদর্থ কর্থা বদি



আম্াদের বরাশিওর (তর্থযপুশিকা) বা অন্য শিফদিট বর্থদক



আপন্ার স্থান্ীয় িাখা বা স্থান্ীয় সংগঠদকর সাদর্থ কর্থা বদি



আপশন্ শে ইশতম্দধযই একটি বকাদসি র্থাদকন্, তাহদি আপন্ার শিক্ষদকর সাদর্থ কর্থা বদি



আম্াদের ওদয়বসাইট www.wea.org.uk বর্থদক।

আপশন্ বড় ছাপার হরদফ তর্থয পাওয়ার জন্য, শকংবা তর্থযটি আপন্াদক পদড় বিান্াদন্ার জন্যও অন্ুদরাধ করদত পাদরন্।
শকছু তর্থয অন্য ভাোগুশিদতও পাওয়া ায়।
WEA এর বাইদরর শিক্ষা শবেয়ক তদর্থযর জন্য, www.nationalcareersservice.direct.gov.uk এ সরকাদরর ন্যািন্াি

বকশরয়াসি সাশভিদস (National Careers Service) বিষ্টা করুন্ বা 0800 100 900 এ বফান্ করুন্। আপশন্ অন্িাইদন্ শস্কল্স
বহির্থ বিক সম্পূর্ি (Skills Health Check) (েক্ষতার অবস্থা ািাই) করদত পাদরন্ এবং আপন্ার পদরর ধাপগুশির সম্বদে
তর্থয ও পরাম্িি বপদত পাদরন্।
আম্াদের সব কম্ীরাই সাহাদ যর জন্য অন্ুদরাধগুশিদক বগাপন্ীয় শহসাদব শবদবিন্া করদবন্। আপশন্ শে সরাসশর
আপন্ার শিক্ষকদক শজজ্ঞাসা করদত ন্া িান্, তাহদি আপশন্ আপন্ার স্থান্ীয় সংগঠদকর সাদর্থ কর্থা বিদত পাদরন্ – আপন্ার
শিক্ষদকর কাদছ তার সদে ব াগাদ াদগর শবিে তর্থয র্থাকদব - শকংবা আপন্ার শরশজওন্াি অশফদসর সাদর্থও কর্থা বিদত
পাদরন্।

ফী
WEA এর অশধকাংি বকাসি সরকারী অন্ুোদন্ আদয়াজন্ করা হয়, তদব শিক্ষার্থীদের সাধারর্ত একটি বকাসি ফী এর

ম্াধযদম্ শকছু টা অর্থি পশরদিাধ করদত হয়।
আপশন্ শে একটি ব াগযতাসম্পন্ন ববশন্শফট পান্, তাহদি আপশন্ ফী বর্থদক অবযাহশতর ম্াধযদম্ আপন্ার বকাসি ফীগুশি
পশরদিাদধর অশধকারী হদত পাদরন্। সব বকাসি গুদিা ফী বর্থদক অবযাহশত পাওয়ার ব াগয হয় ন্া। আপন্ার উশিত সবসম্য়
আম্াদের সদে এটা ািাই কদর বন্ওয়া, তার জন্য www.wea.org.uk এ আম্াদের বকাসি সোন্ বেখুন্ অর্থবা আপন্ার
সবদিদয় কাদছর শরশজওন্াি অশফদসর সাদর্থ ব াগাদ াগ করুন্।
আম্াদের এন্দরািদম্ন্ট ফদম্ি ব াগযতাসম্পন্ন ববশন্শফটগুদিার তাশিকা বেওয়া আদছ। বতি ম্াদন্ এর ম্দধয জব সীকাসি
অযািাউন্স
(Job Seeker’s Allowance), ইন্কাম্ সাদপাটি (Income Support) ও এম্প্লয়দম্ন্ট সাদপাটি অযািাউদন্সর ম্ত

ববশন্শফটগুশি (Employment Support Allowance) ওয়াকি শরদিদটড অযাশিশভটি গ্রুদপর (Work Related Activity
Group)(িাকশর সংক্রান্ত শক্রয়াকিাপ বের্ী) অন্তভুি ক্ত আদছ। ববশির ভাগ বকাদসি র বক্ষদয (Housing Benefit), হাউশসং

ববশন্শফট
(Council Tax Benefit), কাউশন্সি টযাক্স ববশন্শফট (Working Tax Credit), ওয়াশকিং টযাক্স বক্রশডট ( শে আপন্ার

পশরবাদরর আয় বাশেি ক £15,276 এর কম্ হয়) ও বপন্িন্ গযারাশন্ট বক্রশডট (Pension Guarantee Credit) এর জন্যও ফী
বর্থদক অবযাহশত পাওয়া ব দত পাদর। শডদসশবশিটি শিশভং (Disability Living Allowance) অযািাউদন্সর ম্ত ব সব
ববশন্শফটগুশি উপাজিদন্র সাদর্থ সম্পশকিত ন্য়, বসগুশি আপন্া বর্থদকই আপন্াদক ব াগযতা বেয় ন্া।

প্রার্থশম্ক ইংদরজী ও অদের শকছু সরকারী অন্ুোন্প্রাপ্ত বকাসি শবন্াম্ূদিয বেওয়া হয়। শবন্াম্ূদিয আপন্ার ইংদরজী ও অদের
েক্ষতার ম্ূিযায়ন্ করার বযাপাদর আপন্ার শরশজওন্াি অশফসদক শজজ্ঞাসা করুন্। এটা আপন্াদক শন্দজর জন্য সঠিক
বকাসি খুুঁদজ বপদত সাহা য করদব।
একটি সরকারী অন্ুোন্প্রাপ্ত বকাসি এর জন্য ব াগযতা অজিন্, ফী এর বক্ষদয সাহা য বা অন্যান্য আশর্থি ক সাহাদ যর জন্য
আপন্াদক সাধারর্ত ইউদক (UK)-বত "স্থায়ীভাদব বসবাসরত" হদত হদব অর্থবা স্থায়ীভাদব বসবাসরত বকান্ও বযশক্তর
স্বাম্ী-স্ত্রী বা জীবন্সেী (শসশভি পাটিন্ার) হদত হদব। স্থায়ীভাদব বসবাসরত ম্ান্ুেদের প্রধান্ বের্ীগুশি হি:


শরটিি বা EU এর ন্াগশরক, অর্থবা ইউদক-বত বসবাদসর অশধকার (রাইট টু অযাদবাড (Right of Abode) আদছ
এম্ন্ বযশক্তরা



আদগ EEA-বত স্থায়ীভাদব বসবাস করদতন্ এম্ন্ EEA অশভবাসী কম্ীরা। (EEA বিদত ববাঝায় ইউদরাশপয়ান্
ইদকান্শম্ক এশরয়া। এর ম্দধয EU ছাড়াও আইসিযাড (Iceland), শিদিন্স্টাইন্ (Liechtenstein), ন্রওদয়
(Norway), সুইজারিযাড (Switzerland) এবং তাদের ববদেশিক অঞ্চিগুশি অন্তভুি ক্ত।)



িরর্ার্থী, অর্থবা শিভ টু শরদম্ইন্ (Leave to Remain) বা ম্ান্বতাবােী সুরক্ষা বপদয়দছন্ এম্ন্ ম্ান্ুে



ব সব ম্ান্ুে গত 3 বছর াবত আইন্ত ইউদক-বত বসবাস করদছন্ (শকন্তু পূর্ি-সম্দয়র ছায শহসাদব ন্য়)।

ববশির ভাগ বক্ষদয, বকাসি শুরু হওয়ার সম্দয় আপন্াদক 3 বছদরর জন্য ইউদক-র ববধ বাশসন্দাও হদত হদব ( শেও কদয়কটি
বযশতক্রম্ আদছ, তাই আপন্াদক শজজ্ঞাসা করদত হদব)।
ন্শর্থভু ক্ত হওয়ার সম্দয়, আপন্াদক আপন্ার বসবাদসর অবস্থা ব াের্া করদত হদব এবং আপন্ার ববশন্শফটগুশির প্রম্ার্
শেদত হদব। আপশন্ শে শন্দজর অবস্থার বযাপাদর শন্শিত ন্া হন্, তাহদি আপন্ার শিক্ষক বা শরশজওন্াি অশফদসর কাদছ
সাহা য িান্।
আম্রা বতি ম্াদন্ এটা জাশন্ ন্া ব , আপশন্ শে আেয় প্রার্থি ন্া কদরন্, তাহদি ফী এর বক্ষদয বকান্ও সাহা য বেওয়া হদব শক
ন্া। আরও পরাম্দিি র জন্য আপন্ার শরশজওন্াি অশফদসর সাদর্থ ব াগাদ াগ করুন্।

ক াদসের খরচগুশির জন্য আশর্থে সহায়তা
ফী এর বক্ষদয সহায়তা পাওয়ার ব াগযতা শুধুম্ায ইউদক-র বাশসন্দা হওয়ার উপদরই শন্ভির কদর ন্া, আদয়র উপদরও
শন্ভিরিীি, এবং শবশভন্ন বকাসি গুশির ম্দধয এর পার্থি কয হদত পাদর। আপশন্ শে ববশন্শফট পান্ শকংবা আপন্ার আয় কম্ হয়,
তাহদি বকাদসি র শকছু খরদির জন্য WEA এর ম্াধযদম্ সীশম্ত আশর্থি ক সহায়তা পাওয়া ায়, ব ম্ন্:


পরীক্ষা বা স্বীকৃশতর ফী



আপন্ার ক্লাস বর্থদক াতায়াত (বযশতক্রম্ী পশরশস্থশতদত)



প্রদয়াজন্ীয় বই, উপকরর্ বা শফল্ড শিপ, বকাদসি র শবিে তদর্থয ব ম্ন্ উদেখ করা আদছ



শিশুর পশরি ি া ( শে আপশন্ বরশজস্টার করা িাইল্ডদকয়ার বযবহার কদরন্)

ম্াদঝম্দধয টিউিন্ ফী এর োশবগুশিদকও সম্র্থি ন্ করা হদত পাদর,

শে আপশন্ অন্য বকান্ওভাদব ফী বর্থদক অবযাহশত

পাওয়ার ব াগয ন্া হন্।
আশর্থি ক সহায়তার ফাড সীশম্ত, তাই আপন্াদক সঠিক সম্দয় আম্াদের কাদছ আদবেন্ করদত হদব। বসবাদসর ব াগযতা ও
আশর্থি ক সম্সযার শভশিদত এগুশি বেওয়া হয়।
আপন্াদক শন্দির কাজগুশি করদত বিা হদব:


আপশন্ বসবাদসর প্রদয়াজন্ীয়তা পূরর্ কদরন্, তা বেখাদত হদব (আদগর পাতাগুশি বেখুন্)



আশর্থি ক সম্সযার প্রম্ার্ বেখাদত হদব; ব ম্ন্ ববশন্শফদটর প্রম্ার্; পশরবাদরর কম্ আদয়র প্রম্ার্ (সাধারর্ত বাশেি ক
বম্াট আয় £15,276 এর কম্); বাশেি ক আয় ও বযদয়র ম্দধয ভারসাম্য রক্ষায় সম্সযার প্রম্ার্



একটি সম্র্থি ন্কারী ব াের্া করদত হদব ব আপশন্ আশর্থি ক সম্সযার ম্ুদখ পদড়দছন্।

আপশন্ প্রদতযক শিক্ষাবদেি সদবি াচ্চ শতন্টি বকাদসি র জন্য সাহাদ যর আদবেন্ করদত পাদরন্। শিশু পশরি ি া এবং অন্য
খরিগুশির শকছু ঊর্ধ্ি সীম্া আদছ, া প্রশত বছর পশরবশতি ত হয়। £15,276 এর ঊর্ধ্ি সীম্াও বছদর পশরবশতি ত হদত পাদর।
প্রশতটি োশবই সফি হদব ন্া। তদব আপশন্ শে আম্াদের ম্াধযদম্ আশর্থি ক সহায়তা পান্, তাহদি আপন্াদক অবিযই া
করদত হদব:


আপন্ার পশরশস্থশতগুশির পশরবতি ন্ হদি অশবিদম্ব আম্াদের জান্াদত হদব



আপশন্ শে বকান্ও র্থা র্থ কারর্ ছাড়াই বকাসি বছদড় বেন্, তাহদি অর্থি বফরত শেদত হদব



বকাদসি র বিদে বই ও উপকরর্ বফরত শেদত হদব, শে এই অন্ুদরাধ করা হয়।

আপশন্ শে আেয় প্রার্থি ন্া কদরন্ এবং আপন্ার বয়স 19 বছর বা তার ববশি হয়, তাহদি সাধারর্ত আপশন্ এই আশর্থি ক
সহায়তার জন্য ব াগয শবদবশিত হদবন্ ন্া।

শিক্ষণ সহায়তা
আপন্ার শে প্রশতবেকতা, শিক্ষাগত সম্সযা, স্বাদস্থযর সম্সযা, বা অন্য বকান্ও সহায়তার প্রদয়াজন্ র্থাদক, তাহদি
আপন্াদক বকাদসি সফি হদত সাহা য করার জন্য আম্রা আপন্াদক শবদিেজ্ঞ কম্ী ও সংস্থান্ প্রোদন্র জন্য বসরা প্রদিষ্টা
করব। সাহাদ যর কদয়কটা উোহরর্ এখাদন্ বেওয়া হি:


আপন্ার কী কী প্রদয়াজন্ আদছ বসটা জান্ার জন্য একটি ম্ূিযায়ন্



শবশল্ডং এ প্রদবি করদত সহায়তা



ক্লাসরুদম্ অশতশরক্ত সাহা য, ব ম্ন্ সই করা বা বন্াট বন্ওয়ার জন্য বকান্ও ম্ান্ুদের সাহা য



পরীক্ষা বা ম্ূিযায়দন্ অশতশরক্ত সম্য়



শহয়াশরং ইডাকিন্ িুপ বা ম্যাগশন্ফায়ার এর ম্ত উপকরর্



ইংদরজী, অে বা পড়ার েক্ষতার জন্য অশতশরক্ত সাহা য বা শিক্ষা সহায়তা।

আম্রা এখন্ও সাহা য বেওয়ার সবদিদয় ভাি উপায়গুশির সম্বদে শিখশছ, তাই আপন্ার শিক্ষদকর সদে আপন্ার
প্রদয়াজন্গুশির সম্বদে আদিািন্া করা এবং আপন্ার অশতশরক্ত সহায়তার প্রদয়াজন্গুশির সম্বদে জাশন্দয় এন্দরািদম্ন্ট
ফদম্ি র্থা র্থ বদক্স টিক বেওয়া জরুশর। আম্রা বসটা বেওয়ার জন্য বসরা প্রদিষ্টা করব। আপশন্ শে প্রর্থদম্ আপন্ার শিক্ষক
ছাড়া অন্য কারও সদে কর্থা বিদত িান্, তাহদি আপন্ার শরশজওন্াি অশফদস ব াগাদ াগ করুন্ এবং শিক্ষর্ সহায়তার
সম্বদে কারও সদে কর্থা বিার অন্ুদরাধ করুন্।
আপশন্ ব বযশক্তর সদে কর্থা বিদবন্, তাদক আপন্ার শবিে তর্থযগুশি আপন্ার শিক্ষক বা অন্য কম্ীদের কাদছ হিান্তশরত
করদত হদত পাদর। ব ম্ন্ আম্াদের এম্ন্ একজন্ কম্ীদক ক্ত
ু করদত হদত পাদর, শ শন্ সই করদত পাদরন্ শকংবা শ শন্ ভাো
বা ববশন্শফদটর শবেদয় শবদিেজ্ঞ হদত পাদরন্। শকছু বক্ষদয আম্রা অন্য সংস্থাগুশির সদে কর্থা বিার পরাম্িি শেদত পাশর,
াদের আপন্াদক সাহা য করার বসরা উপাদয়র সম্বদে সহায়ক ধারর্া র্থাকদত পাদর।
আম্াদের শে আপন্ার পক্ষ শন্দয় অন্য কারও সদে কর্থা বিার প্রদয়াজন্ হয়, তাহদি আম্রা প্রর্থদম্ আপন্ার অন্ুম্শত
িাইব। া টদছ বসই সম্বদে আম্রা আপন্াদক অবশহত রাখব এবং ব বকান্ও পরবতী পেদক্ষদপর সম্বদে আপন্ার সদে
আদিািন্া করব।

ক াসে চিা ািীন্
সবাইদক WEA এর শিক্ষা বর্থদক সবদিদয় ভাি ফি বপদত সম্র্থি করার জন্য আম্াদের একটা শিক্ষার্থীদের আিরর্ শবশধ
আদছ
(Learner Code of Conduct) (শন্দি বেখুন্)। এটা আম্াদের ন্ীশতসম্ূদহর শভশিদত প্রস্তুত করা হদয়দছ এবং এটা সবাইদক

শেদত হদব অর্থবা আপন্ার ক্লাসরুদম্ প্রেিি ন্ করদত হদব। বড় হরদফ ছাপাদন্া সংস্করদর্র জন্য আপন্ার শিক্ষকদক অন্ুদরাধ
করুন্ অর্থবা আপন্ার শরশজওন্াি অশফদস ব াগাদ াগ করুন্।
শিক্ষার্থীদের আিরর্ শবশধ (Learner Code of Conduct)
WEA এর বকাসি ও শক্রয়াকিাদপ অংি গ্রহর্ করার সম্দয়, সব কম্ী, ছায ও সেসযদের কাছ বর্থদক শন্ম্নশিশখত আিরর্ আিা

করা হয়:


আপন্ার শন্দজর ও অন্যদের স্বাস্থয ও সুরক্ষাদক সুরশক্ষত রাখার জন্য োশয়ত্বপূর্ি ভাদব কাজ করদবন্ (WEA এর
স্বাস্থয ও সুরক্ষা ন্ীশত অন্ু ায়ী)।



শবশভন্ন বপ্রক্ষাপট এবং অন্যদের অশভজ্ঞতা ও জীবন্শিিীদক সম্মান্ বেদবন্।



এম্ন্ভাদব কাজ করদবন্,
ন্ীশত অন্ু ায়ী)।



এম্ন্ বকান্ও ভাো বযবহার করদবন্ ন্া, া অন্যদের ম্দন্ আ াত শেদত পাদর, ব ম্ন্ বর্ি বােী, শিেবােী,
সম্কাম্ী বা বয়স্ক ম্ান্ুেদের প্রশত অবজ্ঞাম্ূিক, বা প্রশতবেী ম্ান্ুেদের উদেদিয আপশিজন্ক ভাো।



আপশন্ শে ম্দন্ কদরন্ ব আপন্ার প্রশত অসম্মান্জন্ক বযবহার করা হদয়দছ, আপন্াদক হয়রান্ করা হদয়দছ বা
আপন্ার শবরুদদ্ধ ববেম্য করা হদয়দছ, তাহদি আপন্ার বকাদসি র শিক্ষক বা WEA শরশজওন্াি অশফদসর সাদর্থ
ব াগাদ াগ করুন্। তারা আপন্ার সদে এই বযাপাদর পরবতী পেদক্ষপ বন্দবন্।

া শবশভন্ন বপ্রক্ষাপদটর ম্ান্ুদের শবরুদদ্ধ ববেম্য কদর ন্া (WEA এর সাম্য ও ববশিযয



আপন্ার বসন্টাদরর অন্য সম্ি ন্ীশত বম্দন্ িিদবন্। শে প্রদ াজয হয়, তাহদি এগুশি ক্লাসরুদম্ প্রেশিি ত হদব।

আপন্ার এন্দরািদম্ন্ট ফদম্ি উশেশখত িাশন্িং এশগ্রদম্ন্ট (শিক্ষা িু শক্ত) এর সাদর্থ আিরর্ শবশধ র্থাদক।
বকাসি শুরু হওয়ার সম্দয় আপশন্ আপন্ার শিক্ষদকর সদে ব সব বুশন্য়ােী শন্য়ম্গুশির বযাপাদর সম্মত হদবন্, বসগুশির সদে
ব ৌর্থভাদব এগুশি আপন্ার োশয়ত্বসম্ূহ শন্ধি ারর্ কদর এবং ব সব িাশিম্ূিক বযবস্থা বন্ওয়া হদত পাদর তার শভশি শহসাদব
কাজ কদর। অন্ুদরাধ করা হদি, শবিাশরত িৃঙ্খিাম্ূিক পদ্ধশতগুশির শববরর্ পাওয়া ায়।
আপশন্ শে কশম্পউটার বযবহার কদরন্, তাহদি আপন্াদক এছাড়াও একটা 'ছাযদের কশম্পউটার বযবহার সংক্রান্ত ন্ীশত'
বেওয়া হদব, ব খাদন্ WEA বকাদসি কশম্পউটার বযবহার করার জন্য আিরর্ শবশধ উদেখ করা র্থাকদব।

শন্রাপে কবাধ রা
WEA একটি স্বাগতকারী পশরদবি প্রোদন্র প্রশত োয়বদ্ধ, ব খাদন্ প্রদতযকদক সম্মান্ ও গুরুত্ব বেওয়া হয়, এবং প্রদতযদক

শন্রাপে ও সুরশক্ষত অন্ুভব করদত পাদরন্। আপশন্ শে ম্দন্ কদরন্ ব আপশন্ অর্থবা অন্য শিক্ষার্থীরা ববেম্য, শন্ ি াতন্,
হয়রাশন্ বা উৎপীড়ন্ সদম্ত বকান্ও কারদর্ অসুরশক্ষত আদছন্, তাহদি একজন্ কম্ীর সদে কর্থা বিুন্।
আপশন্ শে ম্দন্ কদরন্ ব আপশন্ শিক্ষদকর সাদর্থ কর্থা বিদত পারদবন্ ন্া, তাহদি আপন্ার শরশজওন্াি অশফদস বফান্
করুন্ এবং বডশজগদন্দটড বসফগাশডিং (Designated Safeguarding Person) পাসি ন্ এর সদে কর্থা বিার অন্ুদরাধ করুন্,
অর্থবা WEA এর ন্যািন্াি বসফগাশডিং কন্টযাি এর সদে ব াগাদ াগ করুন্, ইশন্ হদিন্: বক্লয়ার ইশিংওয়ার্থি (Claire
Illingworth), HR ও বডদভিপদম্ন্ট ম্যাদন্জার (HR and Development Manager) (বটশি: 0113 245 3304 বা ইদম্ি:
cillingworth@wea.org.uk)।

ববশির ভাগ ন্ীশত আম্াদের ওদয়বসাইট www.wea.org.uk/policies এ বেওয়া আদছ, অর্থবা অন্ুদরাধ করদি, আপন্ার
শরশজওন্াি অশফদসর কাছ বর্থদক বপদত পাদরন্।

ক াদসের পদর
আপন্ার বকাদসি র পদর কী কী করা ব দত পাদর, বসই তর্থযগুশি আপন্াদক ন্াম্ ন্শর্থভু ক্ত করা এবং ইডাকিদন্র সম্দয়ই বেওয়া
হদব। বকাদসি র বিদের শেদক আপন্ার শিক্ষকও এই শবেদয় আপন্ার সদে আদিািন্া করদবন্। আম্রা আপন্াদক তটা
শবিাশরত তর্থয বা গভীর শন্দেি িন্া প্রোন্ করদত পাশর, আপশন্ শে তার বিদয়ও গভীদর তর্থয বপদত িান্, তাহদি আম্রা
আপন্াদক অন্যান্য সংস্থার কাদছ বরফার করব ারা আপন্াদক সাহা য করদত পারদব।

এর ম্দধয সবদিদয় ববশি উপদ াগী হি www.nationalcareersservice.direct.gov.uk এ সরকাদরর ন্যািন্াি বকশরয়াসি
সাশভিস (National Careers Service) (শবন্াম্ূদিযর বহল্পিাইন্ 0800 100 900). এটি শিক্ষা ও িাকশরর সম্বদে শবন্াম্ূদিয
বযাপক তর্থয ও পরাম্িি প্রোন্ কদর, ার ম্দধয CV বতশর করা ও অন্যান্য শক্রয়াকিাপগুশিও অন্তভুি ক্ত।
আম্াদের ‘তারপদর কী?’ (What Next?) পুশিকাটিও সাহা য করদত পাদর। এটিদক প্রশত বছর আপদডট করা হয়, এবং
আপন্ার শরশজওন্াি অশফস বর্থদক এটা পাওয়া ায় অর্থবা আম্াদের ওদয়বসাইট www.wea.org.uk বর্থদক ডাউন্দিাড
করা ায়। আপন্ার শিক্ষদকর কাদছও এর কশপ র্থাকা উশিত।

WEA এর সেসযতা এবং কেচ্ছাদসবা
আপশন্ আপন্ার বকাসি সম্াপ্ত করুন্ বা ন্া করুন্, আম্রা আপন্াদক WEA এর সেসয বা বস্বচ্ছাদসবী হওয়ার কর্থা শবদবিন্া
করদত আম্ন্ত্রর্ জান্াই। ারা আম্াদের িক্ষয ও ম্ূিযদবাধগুশিদক সম্র্থি ন্ কদরন্, তাদের সবার জন্য আম্াদের সেসযতা
বখািা আদছ। সেসযরা WEA এর প্রিার অশভ ান্, অর্থি সংগ্রহ ও অন্ুষ্ঠান্গুশির সম্বদে শন্য়শম্ত আপদডট পান্, এবং তারা
সম্ীক্ষা ও বপাি (বভাট) এর ম্াধযদম্ ম্তাম্ত জান্াদত সম্র্থি হন্। আপশন্ আপন্ার শরশজওন্াি অশফদস ব াগাদ াগ কদর
অর্থবা আপন্ার পুদরা ন্াম্, বপাস্টাি ঠিকান্া, বটশিদফান্ ন্ম্বর ও জন্ম তাশরখ সহ membership@wea.org.uk এ একটি
ইদম্ি পাঠিদয় ব াগ শেদত পাদরন্।
WEA এর শক্রয়াকিাদপর প্রার্দকদে আদছন্ বস্বচ্ছাদসবীরা এবং তারা আম্াদের কাদজর পদক্ষ গুরুত্বপূর্ি। তারা শবন্া

পাশরেশম্দক সম্য় শেদয় WEA এর োতবয িক্ষয অজিদন্ অবোন্ বেন্ এবং তাদের সম্াদজ একটা পার্থি কয বতশর কদরন্। তদব
বস্বচ্ছাদসবীরা শকছু ম্ূিযবান্ েক্ষতাও অজিন্ কদরন্, ার ফিস্বরূপ তারা িাকশর বপদত পাদরন্ শকংবা পরবতী প্রশিক্ষদর্র
সম্বদে ধারর্াগুশিদক স্পষ্ট করদত পাদরন্। আপশন্ শে বস্বচ্ছাদসবী হদত আগ্রহী হন্, তাহদি আরও তদর্থযর জন্য আপন্ার
শিক্ষক বা স্থান্ীয় সংগঠকদক শজজ্ঞাসা করুন্ অর্থবা volunteering@wea.org.uk এ ইদম্ি করুন্।

আমাদের সদে র্থা বিা
আম্রা পরাম্িি , প্রিংসা ও অন্যান্য ফীডবযাক বপদি সবসম্য় আন্শন্দত হই, কারর্ এগুশি আম্াদের পশরদেবার উন্নশত
টাদত সাহা য কদর। আপশন্ ন্ান্া উপাদয় আম্াদের সাহা য করদত পাদরন্। আপশন্ া া করদত পাদরন্:


আম্াদের ওদয়বসাইদট অন্িাইন্ শিক্ষার্থী সন্তুশষ্ট সম্ীক্ষা সম্পূর্ি করদত পাদরন্।



আপশন্ কী কী পছন্দ কদরন্ বসটা আম্াদের জান্াদন্ার জন্য শকংবা উন্নয়দন্র সম্বদে পরাম্িি বেওয়ার জন্য, আপশন্
আম্াদের সাদজিন্স িাইদন্ 0800 013 1903 ন্ম্বদর ব াগাদ াগ করদত পাদরন্, অর্থবা suggestions@wea.org.uk
এ আম্াদের ইদম্ি করদত পাদরন্।



WEA এর সেসয হন্ এবং WEA এর গর্তাশন্ত্রক প্রশক্রয়ায় অংি শন্ন্।



সম্ীক্ষাগুশি সম্পূর্ি করুন্ অর্থবা বটশিদফান্ সাক্ষাৎকাদর অংি শন্ন্, শে এটা করদত বিা হয়

আপশন্ শে ম্দন্ কদরন্ ব বকান্ও সম্সযা হদয়দছ, তাহদি একটা অশভদ াগ জান্ান্।
আপশন্ শে ম্দন্ কদরন্ ব বকান্ও সম্সযা হদয়দছ আর আপশন্ অশভদ াগ জান্াদত িান্, তাহদি আপন্ার সবদিদয় কাদছর
শরশজওন্াি অশফদস বটশিদফান্, শিঠি, ফযাক্স বা ইদম্দির ম্াধযদম্ ব াগাদ াগ করুন্। বিুন্ ব আপশন্ অশভদ াগ জান্াদত
িান্। টন্ার সম্য়, তাশরখ, স্থান্ ও ন্াম্গুশি সদম্ত, া দটদছ বসই বযাপাদর আপন্ার পদক্ষ ত ববশি তর্থয বেওয়া সম্ভব,
আম্াদের তা শেন্। সাধারর্ত প্রর্থম্ বাদর অশভদ াগগুশিদক আপন্ার শরশজওন্াি ডাইদরিদরর কাদছ বরফার করা হদব,
শ শন্ র্থা র্থতা অন্ু ায়ী অন্য ম্ান্ুেদের এই শবেদয় ক্ত
ু করদবন্।
আপন্ার অশভদ াগ পাওয়ার এক সপ্তাদহর ম্দধয আপন্াদক একটি প্রর্থম্ জবাব বেওয়া হদব, আর িার সপ্তাদহর ম্দধয একটি
আরও পূর্ি উির বেওয়া হদব। আম্াদের ওদয়বসাইট বর্থদক আম্াদের সম্পূর্ি অশভদ াগ প্রর্ািী ডাউন্দিাড করা ায়, অর্থবা
আপন্ার শরশজওন্াি অশফদসর সদেও ব াগাদ াগ করদত পাদরন্।
আপশন্ শে বকান্ও সম্ীক্ষা বা সাক্ষাৎকাদর অংি বন্ন্, তাহদি আম্রা আপন্ার পশরিয়দক বগাপন্ রাখার গযারাশন্ট শেশচ্ছ,
শে ন্া আপশন্ আন্ুষ্ঠাশন্কভাদব অন্য বকান্ও সম্মশত বেন্। আম্রা আম্াদের ওদয়বসাইট www.wea.org.uk এ এবং WEA
শন্উজ (শরশজওন্াি অশফস এবং ওদয়বসাইট বর্থদক পাওয়া ায়) এর ম্াধযদম্ আম্াদের ফিাফিগুশি প্রকাি কশর।
আপশন্ শে এটা ন্া িান্ ব সম্ীক্ষা, সাক্ষাৎকাদরর জন্য বকউ আপন্ার সদে ব াগাদ াগ করুন্, অর্থবা আপন্াদক বপাদস্ট
বকান্ও তর্থয পাঠাদন্া বহাক, তাহদি আপন্ার এন্দরািদম্ন্ট ফদম্ি বছাট হরদফ কদয়কটি "অপ্ট আউট" বক্স আদছ। আপশন্ শে
এগুশিদত টিক বেন্, তাহদি বকউ আপন্ার সদে ব াগাদ াগ করদব ন্া।

আমাদের পশরদেবার িক্ষয ও উদেিযগুশি
আম্রা ব প্রশতশ্রুশত শেদত পাশর:


আপন্াদক শন্রদপক্ষ তর্থয ও পরাম্িি বেওয়ার প্রশতশ্রুশত



সম্ান্ সুদ াগ ও ববশিদযযর প্রশতশ্রুশত



বগাপন্ীয়তা – আপন্ার বযশক্তগত তর্থয অন্য সংস্থার সদে আোন্প্রোন্ করা হদব ন্া, শে ন্া আপশন্ আম্াদের
প্রর্থদম্ এটা করার অন্ুম্শত বেন্ ( শে ন্া এটা করার জন্য বকান্ও আইন্সেত কারর্ র্থাদক)



তর্থয ও পরাম্দিি র জন্য অন্ুদরাধ করা হদি, খুব ববশি হদি 7টি কম্ি শেবদসর ম্দধয একটি উির বেওয়ার প্রশতশ্রুশত



অশতশরক্ত তর্থয ও পরাম্দিি র জন্য অন্য বযশক্ত বা সংস্থাগুশির কাদছ বরফার করার প্রশতশ্রুশত, ব খাদন্ এটা আপন্ার
পদক্ষ উপদ াগী হদব।

আপশন্ শে এই শিফদিদটর বকান্ও শবেদয় আরও তর্থয বপদত িান্, অর্থবা আরও বড় ছাপার হরদফ বা অন্য ভাোর সংস্করর্
বপদত িান্, তাহদি আপন্ার শরশজওন্াি অশফদস ব াগাদ াগ করুন্:

ইস্ট শম্ডিযাডস (East Midlands)

ন্র্থি ইস্ট (North East)

সাউর্থ ওদয়স্ট (South West)

39 Mapperley Road,
Nottingham NG3 5AQ

Bradninch Court,
Castle Street, Exeter EX4 3PL

বট: 0115 962 8400

Joseph Cowen House,
21 Portland Terrace, Jesmond,
Newcastle upon Tyne NE2 1QQ

ফযা: 0115 962 8402

বট: 0191 212 6100

ফযা: 01392 457344

ই: eastmidlands@wea.org.uk

ফযা: 0191 212 6101

ই: southwest@wea.org.uk

ও: www.weaeastmidlands.org

ই: northeast@wea.org.uk

ও: www.wea-sw.org.uk

বট: 01392 457300

ও: www.wea.org.uk
ইস্টান্ি (Eastern)

ন্র্থি ওদয়স্ট (North West)

ওদয়স্ট শম্ডিযাডস (West Midlands)

Cintra House, 12 Hills Road,
Cambridge CB2 1JP

4th Floor, Lancaster House, 67
Newhall St, Birmingham B3 1NQ

বট: 01223 417320

The Cotton Exchange Building,
Suite 405, Old Hall Street,
Liverpool L3 9JR

ফযা: 01223 417321

বট: 0151 243 5340

ফযা: 0121 237 8121

ই: eastern@wea.org.uk

ফযা: 0151 243 5359

ই: westmidlands@wea.org.uk

ও: www.wea-eastern.org.uk

ই: northwest@wea.org.uk

ও: www.westmidlands.wea.org.uk/

বট: 0121 237 8120

ও: www.nw.wea.org.uk
িডন্ (London)

সাোন্ি (Southern)

ইয়কিিায়ার ও হাম্বার

Unit 57 Riverside 2,
Sir Thomas Longley Road,

Unit 57 Riverside 2,
Sir Thomas Longley Road,

(Yorkshire & Humber)
Suite 10B, Joseph’s Well,

Rochester, Kent ME2 4DP

Rochester, Kent ME2 4DP

বট: 0800 328 1060

বট: 0800 328 1060

Hanover Walk
Leeds LS3 1AB

ফযা: 01634 298601

ফযা: 01634 298601

বট: 0113 245 3304

ই: london@wea.org.uk

ই: southern@wea.org.uk

ফযা: 0113 245 0883

ও: www.london.wea.org.uk

ও: www.southern.wea.org.uk

ই: yorkshumber@wea.org.uk
ও: www.wea.org.uk/yh

Workers’ Educational Association
4 Luke Street, London EC2A 4XW
বটশি: 020 7426 3450 ফযাক্স: 0207 426 3451
ইদম্ি: national@wea.org.uk, www.wea.org.uk

ওয়া ে াসে এডু দ িন্াি অ্যাদসাশসদয়িন্ (Workers’ Educational Association (WEA)) হি ইংিযান্ড ও ওদয়িদস (England and Wales) (ন্ম্বর 1112775) এবং
স্কটিযাদন্ড (Scotland) (ন্ম্বর SC039239) ন্শর্থভু ক্ত এ টি োতবয প্রশতষ্ঠান্, এবং ইংিযান্ড ও ওদয়িদস (England and Wales) (ন্ম্বর 2806910) ন্শর্থভু ক্ত গ্যারাশি দ্বারা
সীশমত এ টি ক াম্পাশন্। ন্শর্থবদ্ধ অ্শফস: Workers’ Educational Association, 4 Luke Street, London, EC2A 4XW

