© Beate Frenzel, Gülşah Mavruk (2018)

নতু ন আসা অভিবাসী ছাত্রছাত্রীদের প্রাথভিক সাক্ষাৎকাদরর
জনয ইন্টারভিউ গাইডলাইন
প্রশ্নিালার বযখ্যা
(Bengali – Übersetzung durch externen Anbieter)

বততিান প্রশ্নিালা এর উদেশ্য হল একটি আলাপ-আদলাচনা ভনদেত ভশ্কা প্রস্তুত এবং ভশ্ক্ষক , যারা
নতু ন আসা অভিবাসী ছাত্রছাত্রী ও যুবাদের (জািানীর
ত
স্কুদল প্রদবদশ্র আদগ) অযাডভিশ্ন সাক্ষাৎকার
গ্রহণ করদছন তাাঁদের জনয তদথযর আোনপ্রোদনর সাধারণ ভকছু তথয প্রোন।
এরকি অযাডভিশ্ন সাক্ষাৎকাদরর ক্ষক্ষদত্র, িদন রাখ্দত হদব ক্ষয, তা শুধুিাত্র প্রথি ওভরদেদন্টশ্ন বা
লাভনংত গরুপ অযাসাইনদিন্ট ভহসাদব কাজ করদব এবং স্কুল অগানাইদজশ্দনর
ত
বযপাদর সকল
স্বাথসংভিষ্ট
ত
প্রশ্ন তক্ষুভন স্পষ্ট করদত হদব। ক্ষয সব প্রশ্ন আদগ উত্তর ক্ষেওোর প্রদোজন হদব না তার
িদধয রদেদছ পভরবার, উড়ান ও বসবাদসর অবস্থা কারণ এগুভল িানুষদক অতীদতর ভেন সম্পদকত
িদন কভরদে িীত কদর তু লদত পাদর। এছাড়াও, সাবভসভড আওোরদসর ক্ষক্ষদত্র প্রাসভিক আভথক
ত
ভবষেসিূহ অথবা BuT বযবস্থাপনার জনয আদবেন (ভশ্ক্ষাে অদথরত ক্ষজাগান ও জব ক্ষসন্টাদরর
অংশ্গ্রহনিূলক বযবস্থা) ভবষদে আদলাচনা হদত পাদর যভে ভশ্ক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ভপতা-িাতা,
অভিিাবক অথবা চাইল্ড ক্ষকোর সুপারিাইজাদের িদধয এিনভক স্কুল ক্ষসাশ্যাল ওোকতারদের িদধয
আস্থার সম্পকত ইদতািদধযই প্রভতটিত হদেদছ।

প্রশ্নিালার বযক্তি ক্ষসকশ্দন ছাত্র-ছাত্রীর (িভবষযৎ) িাষাগত েক্ষতা ও বেস অনুযােী প্রশ্ন বাছাই
করদত হদব। প্রভতটি প্রশ্ন প্রদতযক ছাত্রছাত্রীর জনু অথবা যুবাদের জনয উপযুি হদত পাদর না।
সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ভশ্ক্ষকই ক্ষকবল এই ভবষদে ভসদ্ধান্ত ভনদত পারদবন।
প্রশ্নিালা ভরদসাস ত ওভরদেদন্টশ্দনর িূল িাবধারা অনুসরন করদব। ক্ষসই িদতা, ছাত্রছাত্রীদের সকল
ভলিু ইভিক বা িাষাগত ভরদসাস ত নথীবদ্ধ করদত হদব। ক্ষসকশ্ন ৩ ক্ষত (ক্ষয ক্ষেশ্ ক্ষথদক ছাত্রছাত্রী
আসদছ ক্ষসখ্ানকার িাষার চলন)ডদিন-ভনভেত ষ্ট িাষার বযবহাদরর ভবষেটি খ্ভতদে ক্ষেখ্দত হদব।
সকল সাব-ভস্কল (বলা, পড়া, ক্ষলখ্া, ক্ষশ্ানা) ভবদবচয হদব।
প্রশ্নিালার সদিই, সকল ভবেযালে এবং বৃভত্তিূলক জ্ঞান ও নতু ন আসা ভবভিন্ন িাষািাষীর অভিবাসী
ক্ষছদলদিদে ও যুবাদের িাদলা লাগা ও প্রভতিার ভবষদে ক্তজজ্ঞাসা করদত হদব। এর ফদল লাভনংত
গরুপদক িাষা েক্ষতার উপর শুধুিাত্র ভনিতর করদত হদব না অযাসাইনদিদন্টর ক্ষক্ষদত্র ক্ষিাটিদিশ্ন
ও সম্ভাবনার ভেকগুভলও উদে আসদব।
উৎস ক্ষেদশ্র ক্ষয ক্ষকান শ্ংসাপত্র, ক্ষকালন ক্ষজলা কতৃপ
ত ক্ষ পরীক্ষা করদত পাদরন যাদত ক্ষবভসক স্কুল
ভলভিং সাটিত ভফদকি ক্ষথদক ইন্টারভিভডদেি স্কুল ভলভিং সাটিত ভফদকি পযন্ত
ত খ্ভতদে ক্ষেখ্া ও স্বীকৃভত
ক্ষেওো যাে।
(<৭৩>http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/index.html</৭৩>)
এর ভবপরীদত, ডুদসলডদফতর ক্ষজলা কতৃপ
ত ক্ষ ক্ষজনাদরল ইউভনিাভসটি
ত এন্ট্রাস ক্ষযাগযতা ভনধারদনর
ত
জনয োেী থাকদবন।
(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)
আপভন নতু ন আগত অভিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ভশ্ক্ষাোদনর জনয ভনভেত ষ্ট সাভহতয তাভলকা ক্ষথদক ক্ষিক্সি
বুক ও সহােক উপকরণ ক্ষপদে ক্ষযদত পাদরন ProDaZ ওদেবসাইদি https://www.unidue.de/prodaz/.
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