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বাবা-মা এবং কেয়ারারদের জন্য তথ্য পাতা
Place2Talk বাবা-মা ও কেয়ারার দ্বারা সচরাচর জজজ্ঞাজসত প্রশ্নাবলী
1. Place2Talk কীীী? স্কুলগুলদলাদল সদ ায়দতার কেদল এই পররদলদবাটির সবদবাররদী জন্ররয় ররদীটি 'Place2Talk' কন্াদল
পররররত। এটি কসল ররদীদীাথ্ীরলর জন্য উন্মুক্ত, আর য় কতাদরা রন্লজ রন্লজ কবা কদোন্ কএজন্ বন্ধুদল কসালথ্ কীলর,
থ
কএজন্ রীররদরত কীদীাউদললর-এর সদল 15 কররন্ি কসয় কীদীাদিাদবার জন্য ক্যাপলয়ন্টদলন্ট কীরলত কপালর। গদল়ে, রীরত
বছর Place2Be এর স্কুলগুলদলার ররদীদীাথ্ীরলর কএ-তৃ তীদয়া়োংরী এই পররদলদবাটির সুররদবা রন্লয় কথ্াদল।
থ
ররদীদীাথ্ীদরা
রীদীারয়ই বন্ধুত্ব কবা কতারলর কদোন্ উদলগ েথ্দল
থ কথ্াদীলল
থ
েসই সম্পদলব কীদথ্াথ বলল।
2. কে এই Place2Talk েসশন্গগুেলা পজরচালন্গীা কীেরন্গ? Place2Be -এর স্কুল রীলজক্ট কীদযালন্দজার (এসরপদএ)।
Place2Be ল ররটিরী ক্যালদসারসলরয়ন্ ্গফ কীদীাউদলরল়োং ক্যান্ড কসাইদদলালথ্দরারপর
থ
কএটি কসা়োংগঠরদন্ রসসয। এর
্রগথ্ব ল কদআারলর এসরপদএদরা বযরক্তগত এব়োং েরদপারীদীারী ্গন্রু ীীীললন্ সলবদবাচ্চ কীদীান্ রন্ররদতরদল এব়োং এর
ন্ন্রদত কীদীাদঠাদদলা এব়োং ন্ন্রদত ররদীরন্রলরবদন্াগুলদলার কসালথ্ থকসরতপূদীবদ ালব কীদীাজ কীরলত রীরতশ্রুরতবদ্ধ।
3. Place2Talk -এর েসশন্গ সম্পদেদী এসজপএমরা কীীার সােথ্গ কীথ্গীা বলেবন্গ? Place2Be এর রীদীারয়লত্বর কীরলয
রলয়লছ ররশুরলর রন্দরারপ করাদ া এব়োং কেদ ালব ও কী ন্ রীলদয়াজন্ ত ন্ সুদদরা পদ্ধরত ্গন্ুসদর কীদরা, করন্তু ্গন্যদথ্ায়
থ
কআদরা তৃ তীয় পদলর কীদীালছ আপদন্ার সদতালন্র তথ্যথ কী লদন্াই রীদীদীারী কীরলদবা কন্া।
4. Place2Be-এর মূলযায়ন্গ কীীী এবং এটি কেন্গ প্রেয়াজন্গ? Place2Be কদআারলর কীদীাদীদদবাররদতার কীীূ লদযায়ন্ কীরলত
তথ্যথ স়োংগ্র কীলর এব়োং কআদরা ররশুরলর এব়োং কতারলর পররদবাররলর করদ ালব েসদরা েসদবাটি রেওদয়া কীদীায় েস
সম্পদলব ্গবগত য়। Place2Be-এর কীদীাদীবদে কীদীালত ক ালদলাদ ালব রীলল েসজন্য কদআারলর এটি ুীুীলজ েবর
কীদরা রীলদয়াজন্ কে কদআারলর েসদবা করদ ালব ররশুরলর কীদীান্রদস সুস্থদতায় এব়োং কতারলর ররদীদীাগত ও রীদীারতদঠারদন্
উন্নয়লন্ কসাদ াদীয কীরলছ। ফলস্বরূপ, এটি কদআারলর আরও ত রবল সুরদরত কীরলত কসাদ াদীয কীলর, এব়োং কদআারলর
পররদলদবা কে কীদীাদীদবর য় কতা রীরীরীবন্ কীরলত কসদী ওদয়ার কীদীারীযদল আলদরা ররশুরলর কসাদ াদীয কীদরার
কেদল। কআদরা কীীু রক্তস়োংগতদ ালব কীতদিা কীদী সম্ভব বযরক্তগত তথ্যথ স়োংগ্র কীরর, এব়োং রন্দরাপরল েসগুলদলা
স়োংদরদী কীরর, কীদীালত ররশুরলর েদগাপন্ীয়দতা ্গরীতদযাররতদ ালব কীরতগ্রস্ত কন্া য়।
5. কোন্গ কোন্গ তথ্যগুেলা আপন্গীার সতােন্র Place2Be মূলযায়েন্গ যুক্ত কীরা েয় থ্গীাদে? Place2Be স্কুল েথ্দল
থ রন্লদন্াক্ত
তথ্যথ স়োংগ্র কীলর কথ্াদল:
থ
ররশুর কন্াদী, জন্ম কতারর , ইদয়ার গগুপ, রদল এব়োং কজারতগত পরররয়। কআদরা এরপর ররশুরলর
ক্যাপলয়ন্টদললন্টর স়োংদরপ্ত রববদর এব়োং আলদলাররত রদবয়, কপারীদীাদপারর েরসলন্র কীদীারদল কপাওদয়া কদোন্
সুদপারররদীীৃত পদরাদীরীব রলরপবদ্ধ কীরর।
6. আপন্া র সন্ত দন্র তথ্য জে ক া পন্া য়?
সযন্ত লনর তথ্ থ রনযর পলল স ়াংরযরত হলে।

হয াা। আপযন র সযন্ত লনর জন যা গলযেযাযা জেয য় জথ্ যালে
থ
জন । আপযন র

7. জক সরে আইন্ Act 2018 (DPA)ও স ধ রণ জক সরে েেেধ (GDPR) জাা ?
নতু ন জররপএ 2018 জাযা নযাযল জত ললর ে রক্তগত জেয র রযেলয় রনয়যে লালাযা ন জালর এে ়াং জে জসল লারতযঠ লনর জাযা লছ
জাযা নযলর ে রক্তগত তথ্ থ আলছ, জত ললর পযল আইনসম্মতয লে ও স্বচ্ছ লারক্রযয় য় জাযা ে জাযর র লালযয় েন হয়। এট জাযা নযলর
ে রক্তগত তলথ্ থ র উপর জত ললর রনয়যে েৃরদ্ধর েন GDPR-জে UK আইলনর অ্লাা লন রনলয় আলস। Place2Be ে রক্তগত তথ্ থ
রনলরত জাযর র েন DPA 2018 এে ়াং GDPR জেলন জাযা ে জালর; লযউ হযরস্বরূপ, জন যা জে েন্ম জত ররখ জে টিযাযা যন
আইনসম্মতয লে স ়াংগ্রহ জাযর হয়, রনযর পলল জর যখ হয় এে ়াং অ্ন জযে ন ে রক্ত জে স ়াংযথ র জাযা লছ জত হযত ন্তর জাযর হয় জন ।
8. আমর জে দে আপন্া র সন্ত দন্র তথ্যগুদল সরেেত র খদে ? জআযর আপযন র সযন্ত লনর তথ্ থ গুলযল সরযরত জর যখ র
েয যপ লর জালন ল। জযআ ললর ন রযযত যল ও রসযলযাযসেূহ রনলরত জালর জে, এই তথ্ থ গুলযল জাযা ললর লাযযর র শুলাা জত যর ই লেখলত
জপ রলে, অ্ন জেউ জন । এর জাযা লা যল তথ্ থ জহ ররলয় জাযা ওযয় জর ়াংযে অ্পে েযহ র েথ্যলও
থ
সরযরত জর যখ হয়। জআযর জে
জসল ে রক্তগত তথ্যথ লর স ়াংযরযা জারর েসগুলযল র সযযর য় লালযয় েন য় জসল লপযলপ গ্রহযল স ়াংযাল্পেদ্ধ। জআযর েলে জরছু উযপ লয়
এগুরল জালর জথ্ যর,
থ
এর জালল রলয়লছ এই তথ্ থ গুরলযল জএট রনযর লপ, জপ সওযয় যাে জাযা যর রযরত জেয লেে-এ জর যখ জেয
শুলাাযাযা যা জত যর ই লেখলত জপ লেন জাযা ললর পযল আপযন র সযন্ত নযল েসযে লরলত এই তথ্ থ গুলযল লেযখ লালযয় েন।
9. জকন্ আমর আপন্া র সন্ত দন্র তথ্য স়াংগ্রদহর ে প দর অন্ামেত কন্ইেন্? জআযর লাযা ই জএন লারলনর েসযে রনলরত
জারলত জাযা লত জেযযল লযন লরশু জাখনই লাযা য় তখনই জেযযল লযন েসযে েপলত জপ লর। Place2Talk হল জএট জাােূ ল যে ন স্বউযলখ সযহ য়যত েসযে জেট সহেযগ যত জল ল র জাযা লা যল জালঙ্ক জর স জালর। জযে ন লরশু জাযা র জে যে -জাযা /জেযয় যর র
জত র লরশুযল Place2Talk -এ উপরথত হযে র অ্নযারত লরলয়লছন, ঐ লরশু জত রনলত জপ রলে। েসসে পরররথরতলত, লরশুর
তথ্যথ লর নরথ্ থ ু ক্ত, স ়াংযরযা জর ়াংযে রেযলযাযা জারলত অর য েযলর অ্নযারতর লালযয় েন েনই জাযা যর েসযলযল অ্নয ন
আইনগত জে লা যে লাযাযত েযহ ল জথ্ যল
থ এে ়াং েসযখ লন শুলাাযাযা যা অরত লালযয় েন য় তথ্ থ গুরল স ়াংগ্রহ রনলরত জাযর হয় এে ়াং
জত জএনয লে ে েযহ র জাযর হয় জাযা লত জালর জে লরশুযর েসযে রনলয় জথ্ যল
থ জত ললর সযম্ম ন এে ়াং সযযর অ্ ু জথ্ যল।
থ
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10. এ জে আইন্জসদ্ধ? হয াা। DPA 2018 এে ়াং GDPR অ্নযাযা য় জযে ন লরশুযল সযর সরর জাযা উযলরল ়াং জস র েস লেওযয় র
জেযল জত র ে রক্তগত তথ্ থ ে েযহ র জাযর র েন অর য েযলর অ্নযারতর লালযয় েন েনই (আরও জে নলত জযআ ললর
ওলয়েযস ই লেখন) GDPR লরশুললর তথ্ থ ে েযহ লরর জেযল সেযে লরযা রনযর পযত রনলরত জারলত রনলললে লেয়। জাখন আপযন র
সযন্ত ন Place2Talk-এ আলস তখন জআযর লাট ু জাযা রযল আপযন র সযন্ত লনর তথ্ থ লাযা যর জারলত, স ়াংযরযা জারলত এে ়াং লেখলত
জপ রর:
সযহ য়যত লাযা রপ্তলত জআযর আপযন র সযন্ত লনর জস্ব লথ্ের
থ সযযর লরলয় জথ্ যর
থ এে ়াং শুলাাযাযা যা জাত জাযা সম্ভে
লালযয় েন য় তথ্ থ ই স ়াংগ্রহ জাযর হয় (এযল েযল হয় 'Legitimate interests' ে রক্তগত তথ্ থ লারক্রযয় যারযলর আইনগত/ নলে র রত);
এে ়াং
তথ্ থ লাযা যর জাযর র জাযা লন হল আপযন র সযন্ত ন জত ললর জস্ব থ এে ়াং জস যাযা রযে সযযর র জএট পররযলযে েপলত জপ লর
(জেযযল লযন স ়াংললেলন ল জর ়াংযে ' রেললযা জায য গররর' ে রক্তগত তলথ্ থ র েন এট আলযর েলে নলে র রত)
এট তথ্ থ জাযরলাযন লরর রনলললেযন জেলন লাস্তুযতৃত, তথ্ থ জাযরলাযন র হলচ্ছন ইউযল-এর তথ্ থ ও েযগ পন য়যত স ়াংযক্র ন্ত রযেযয় লর
লেযখ শুযন র েন লাযা রয়লযব প্ত। এট রেএরসরপর রনললেলরযাযা র জস লথ্ওথ জসরতপেূযােয লে, জাযা র লসস হল Place2Be,
এে ়াং জযআ ললর এসরপযএ –লের অ্লে ই রেএরসরপর ননরযত জাযা যি যযল এে ়াং ননরযত রনললেলরযাযা জেলন লাললত হলে, জেন
জত যর রনলরত জারলত জপ লর জে আপযন র সযন্ত লনর তথ্ থ েযগ পন য় আলছ। উপরন্তু জআযর আপযন র সযন্ত লনর জরছু তথ্ থ
গলযেযাযা ও পররস ়াংখয ন স ়াংযক্র ন্ত উযললল ে েযহ র জারলত জসযা জাযা যর জআযর লযাযা রয়ত তথ্ থ ে েযহ র জারর এে ়াং
আপযন র সযন্ত লনর জন যা জাালছ লেই। সযযল লগর জসযত এে ়াং জযস ন লরযরৎযস রনর যাযলর েন ও জআযর জযে যা জাযর তথ্ থ
ে েযহ র জারর। এই রযেলয় আলযর তলথ্ থ র েন , আপরন জযআ ললর লাা ফ জফ ইনয যরযয় ল অরফযস লরর জস লথ্ 020
থ
7923 5500
নম্বলর জযে যগ যযল গ জারলত জপ লরন।
11. আপন্া র সন্ত ন্ ক ন্ Place2Talk এ উপজেত ন্া থ্্া যদ কসই েেষদয় জে আপেন্ অন্াদর ধ জারদত প দরন্? হয াা।
আপযন র সযন্ত ন জালর Place2Talk এ উপরথত জথ্ যালত
থ
ইযচ্ছু হয়, জত হলল জত যল জন লেযখ র েন আপরন জযআ ললর অ্নলযর লা
জারলত জপ লরন। আপযন যল উপলযর ক্ত লরপট পেূযর জালর Place2Be এর স্কল লালেক্ট জায লনযে র-এর জাযা লছ েফরত লরলত
হলে।
12. আপেন্ জে আপন্া র সন্ত ন্ সম্পযদযা র খ তথ্যগুদল কপদত অন্াদর ধ ে ন্া দত প দরন্?
আপযন র সযন্ত লনর জযে ন জযে ন তথ্ থ গুলযল জআযর জর খে এ েয যপ লর আপরন জযআ ললর েললত জপ লরন এে ়াং লএরলনর তথ্ থ
স ়াংলযল লান, জহ লযন যগ লা জর ়াংযে জাালছ লরলত অ্নলযর লা জে যন লত জপ লরন। এট জস েলেক্ট এযলস ররকলযয় (Subject Access
Request) রহলসলে পররলরত। এট উযলখ জাযর েরুর জে, জএনযর জযে লযন লরশু জস েলেক্ট এযলস জর ই স এর জে তযে য়ন
সম্পযলে েয র জেযল অরত অ্ল্পেয়স্ক হললও, জেয গুলযল জত ললর ে রক্তগত জেয ই জথ্ যালে
থ
এে ়াং অ্ন জেউই, জেযান
রপযত যাযা যত জে অর য যেও, এর জাযা রযল নন। অ্ল্পেয়স্ক লরশুললর জেযল জত ললর অর য েযলর লাযা রয়লযব প্তযগ এ লঅরযাযা রগুরল
লালাে জা জারলত জপ লরন। আপরন জালর আপযন র সযন্ত লনর জেয েপলত অ্নলযর লা জে যন ন তলে অর য েযলর
লাযা রয়লযব রপ্তর লাযাযা যা লালযয় েন হলে। লরশুযর জত ললর লঅরযাযা রযসেূহ েয র েন জালথ্ষ্টথ উযপক্ত জরযন জত জআযর রেললেযন
জারে। জালর জত যর উযপক্ত েলল রেলেলরত হয় জত হলল জআযর জস যাযা লরে জে লরশুট র জস লথ্ পযর
থ
যালাে জারে অর্থ্যে আপযন র
জাযা লছ (অর য েযলর লাযা রয়ব জথ্ যাযা
থ
জস লপযল) জত লাযাযা লা জাযর র েন লরশুর সম্মরত লাযা ইলযে । আপরন Place2Be স্কল
লালেক্ট জায লনযে লরর জস লথ্ জাযথ্
থ
থ েলল জএট জস েলেক্ট এযলস ররকলযয় জারলত জপ লরন জররন আপযন যল জএট জফে পেূযর
জারলত েললেন জর ়াংযে privacy@place2be.org.uk টিযাযা যন য় জেইল জারলত েললেন।
13. আমর আপন্া র েশশুর তথ্য জাত সমদয়র েনয স়াংরেণ জারে? জআযর 6 েছলরর েন আপযন র লরশুর তথ্ থ রনযর পলল
স ়াংযরযা জালর জথ্ যর,
থ
এে ়াং এরপর এগুলযল ধ ়াংস জালর েফযল হয়।
14. আপেন্ আম যদর পেরদষে য় অসন্তুষ্ট হদল জাা জারদেন্? আপরন জালর জযআ ললর পররযলযে র জেযযল ন রযেলয় অ্সন্তুষ্ট হন
জত হলল জেয লালয লান অরফযস র েযর েলর enquires@place2be.org.uk টিযাযা যন য় অর যযল গ জে যন লত জপ লরন। আপরন
আপযন র লরশুর তথ্ থ জেয লে পরলযর রলত হলয়লছ েসই েয যপ লর অ্সন্তুষ্ট হলয় জথ্ যালল,
থ
আপরন ইনফরযললান জাযরলাযন র এর
রযন অর যযল গ জারলত জপ লরন। Office of the Information Commissioner Wycliffe House Water Lane WILMSLOW SK9 5AF
েযফ ন:0303 123 1113 জআযর লালর েনই জে জে যে -জাযা /জেযয় যর রযর এই লরটি রনলয় জত ললর সযন্ত নললর জস লথ্ আলযল
থ
লাযন
জারলেন, জাযা লত জত যর ে লত জপ লর জে জরয লে এে ়াং জেন জত ললর তথ্ থ স ়াংগ্রহ জাযর হলচ্ছ। লরশুললর েন এই তথ্ থ পযলর
অ্নরলরপগুলযল Place2Talk েলসলনও জপ ওযয় জাযা লে।
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