
 আপনার সন্াননর জন্য ওন়েলশ ভাষা
পছন্দ করুন।

যওয়েলশ-মাধ্যম শশক্া কী?
আপশি হ়েয�া এর আযে ওয়েলশ-মাধ্যম সককুলগুশল শিযিচিা কযরিশি। ত�া �ারা আপিার 
সন�ািযক কী অফার কযর?

ওয়েলশ-শমশি়োম অর্াৎ ওয়েলশ-মাধ্যম সককুলগুশল ওয়েলশ ভাষা়ে সমপপূর্ শিমজ্জি প্রদাি 
কযর। তোটা সককুল শদি ্জকুয়ে ওয়েলশ ি্যিহার করয� িাচচাযদরযক উৎসাশহ� করা হ়ে এিং 
শবিভাশষকভাযি পাঠ তশখাযিা হ়ে।

ওয়েলশ-শমশি়োম সককুলগুশল িহুভাশষক হও়ো়ে উদযাপি কযর, এিং শশশুযদর য� তিশশ সমভি 
দক্�া শিয়ে ি়ে হও়োর সকুযযাে তদ়ে।

ওয়েলশ হল ওয়েলশ-শমশি়োম সককুযল দদিশনদি শশক্াদাযি ি্যিহৃ� প্রধাি ভাষা, শভতশ� পযি্র 
(ফাউযনিশি তফই্জ)) পযর সি ি়েযস ইংযরশ্জ প্ররম ভাষা শহসাযিও তশখাযিা হ়ে।

ওয়েলশ-শমশি়োম প্রারশমক শিদ্যাল়ে তেয়ে যাও়ো শশশুরা ওয়েলশ এিং ইংযরশ্জয� সািলীল 
�রা অিে্ল করা িলয� পাযর, এিং পাঠ্যক্রম ্জকুয়ে উভ়ে ভাষা ি্যিহার করার সকুযযাে তদও়ো হ়ে। 
এটি ভাষা তশখার সিযচয়ে কায্কর উপা়ে শহসাযি প্রমাশর� হয়েযে।

শিউযপাযট্র ওয়েলশ-শমশি়োম সককুলগুশলর 98% শশক্ারথী ওয়েলশ-ভাষী ি়ে এরূপ 
পশরিারগুযলা তরযক আযস।

শপ�ামা�া যারা মপূল� িা অশধকাংশ তক্যরে ওয়েলশ ভাষা়ে করা িযলি িা, তসযক্যরে সককুলগুযলা 
ওয়েলশ এিং ইংযরশ্জয� সিশকেকু প্রদাি কযর রাযক। শিউযপাযট্র সককুলগুশল এমি 
পশরিারগুশলযক সহা়ে�াও প্রদাি কযর যাযদর ভাষা ওয়েলশও শকংিা ইংযরশ্জও ি়ে।



আমার সন�ািযক ওয়েলশ-শমশি়োম সককুযল পাঠাযিার শক 
তকািও সকুশিধা আযে?
ওয়েলশ-শমশি়োম সককুযল শশশুযদর পাঠাযিার তক্যরে প্রচকুর সকুশিধা রয়েযে। এই সকুশিধাগুশল একটি 
সককুল সমপ্রদায়ের অংশ হও়োর সাযর আযস যা ভাষা শশক্া উদযাপি কযর।

েযিষরাগুশল তদখা়ে তয একাশধক ভাষার সাযর তিয়ে ওঠা অলপ ি়েযস শশশুযদর শিকাশযক উনি� 
কযর এিং এর ফযল একাযিশমক সাফল্য ঘটযি তস সমভািিাই তিশশ।

অলপ ি়েযস ভাষা তশখা আরও ভাষা তশখা সহ্জ�র কযর ত�াযল। শিউযপাযট্র ওয়েলশ-শমশি়োম 
সককুযলর শশশুরা প্রা়েশই শিশভনি পটভপূশম তরযক আযস এিং হ়েয�া ইশ�মযধ্য একটি শভনি ভাষা়ে 
করা িলয� পাযর। এই অশ�শরক� ভাষা দক্�া শশশুযদর সককুযল ওয়েলশ এিং ইংযরশ্জ উভ়ে 
শশখয� সহা়ে�া কযর।

েযিষরা তরযক ্জািা যা়ে তয যারা একাশধক ভাষা়ে করা িলয� পাযরি �াযদর মশস�ষক স্াসর্যকর। 
তয শশশুরা একাশধক ভাষা়ে করা িযল �ারা মযিাযযাে তকনদ্ীভপূ� করয� ভাল এিং �াযদর 
অি্যমিসক হও়োর সমভািিা কম।

ওয়েলশ করা িলা ওয়েলযস আপিার চাকশরর সকুযযােযক িৃশ্ধ কযর, এিং শিউযপাযট্ শিযকুক� 
ি্যশক�যদর 25% পািশলক তসকটযর শিযকুক� যা অিশ্যই ওয়েলশ ভাষা পশরযষিা সরিরাহ করয� 
হযি।

আপশিও একটি শিগ্ী অ্জ্ি করযিি এিং অ-ওয়েলশ ভাষীযদর তচয়ে আপশি শীষ্ চাকশরগুযলা 
পাযিি এই সমভািিাই অশধক, তযমি িাক�ার।

 আপনার সন্াননর জন্য ওন়েলশ ভাষা
পছন্দ করুন।

তশশরযির অশভজ্ঞ�া

“সককুযল অযিক িািা-মা আযেি যারা ওয়েলশ 
ভাষা়ে করা িযলি িা। আপশি একসাযর যারো শুরু 
কযরযেি। সককুলগুশল সি্দা সহা়েক, শবিভাশষকভাযি 

আপিার কাযে সিশকেকু তফর� পাঠা়ে। সিসম়ে 
সমর্ি আযে যা আপশি শিভ্র করয� পাযরি!”



শিশদ্ষট প্রাইমাশর সককুল �রা প্রারশমক শিদ্যাল়েগুযলা সমপযক্ আরও �যর্যর ্জি্য: 

Ysgol Gymraeg Casnewydd 
01633 290270        @YsgolGCasnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
01633 414694        @IforHael

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
01633 850804        @BroTeyrnon

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli 
01633 850804

 আপনার সন্াননর জন্য ওন়েলশ ভাষা
পছন্দ করুন।

আশম তকাি ওয়েলশ-শমশি়োম সককুলগুশল তিযে শিয� পাশর?
শিউযপাযট্র সমস� ি�্মাি ওয়েলশ-শমশি়োম সককুলগুশল �াযদর কম্ক্ম�ার ্জি্য অি্যাি্য 
শিদ্যালয়ের সাযর �কুলিা করযল ওয়েলযসর শীষ্ শিভাযে সরাি পা়ে।

একটি সমপপূর্ ি�কুি ওয়েলশ-শমশি়োম প্রাইমাশর সককুল তসয্টম্বর 2021 তরযক প্রাক�ি ক্যারশল়েি ল্জ 
শহল ইিফ্যানট (Caerleon Lodge Hill Infant School) সককুযল খকুলযে, প্রারশমকভাযি শুধকুমারে 
িাস্াশর এিং অভ্যর্িা শশক্ারথীযদর ্জি্য একটি শসিশলং প্রশভশি। সককুলটি হযি ইসগুল শ্জমযরে িানট 
গুয়েিশল (Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli)। 

একিার কারশলওি ইসগুল শ্জমযরে িানট গুয়েযিশল প্রশ�শষঠ� হযল একটি ি�কুি পকুিশি্শম্� সককুল 
সাইযট চযল যাযি তযখাযি ি�্মাযি শপলগুয়েিশল প্রারশমক শিদ্যাল়েটি (Pillgwenlly Primary 
school) অিশসর�।

অশ�শরক� তশখার চাশহদা সমপনি শশশুযদর সহা়ে�া করার ্জি্য একটি উৎসেথীকৃ� লাশি্ং শরযসাস্ 
তিইস (শশক্া সমপদ উৎস) ধাররকারী প্ররম সককুল হযি ইসগুল শ্জমযরে িানট গুয়েিশল।  

এটি একটি শিযিশদ� শিমজ্জি ইউশিটও অন�ভকু্ক� করযি, যা ইংযরশ্জ-মাধ্যম শিদ্যালয়ের শশশুযদর 
ওয়েলশ-মাধ্যম শশক্া শুরু করার ্জি্য দ্ু� ওয়েলশ ভাষা তশখার অিকুমশ� তদ়ে।

শপযলর (Pill) তকযনদ্ কশমউশিটি সহা়ে�া প্রদাি করার ি�কুি ওয়েলশ-শমশি়োম সককুলটিয� প্রচকুর ি�কুি 
সকুযযাে রয়েযে, তযমি শপ�ামা�াযদর ওয়েলশ ভাষার পাঠ সরিরাহ করার ্জি্য।


