ককোঅপোরেটিভ টিক্ো
ছোত্ররিে ি্যটক্তগত কিিোে ধেে অনুযোয়ী এিং আগ্হ পপূেণ কেরত সোহোয্য কেোে রন্য অনিোটেওে কসরকন্োটে স্কুলগুটল স্টকুর্নি সোরসেস উরি্যোরগে মোধ্যরম ্সোটেত
কম্কসচপূ ী ্িোে কেরছ। এই কম্কসচপূ ীগুটল ছোত্ররিে টিটভন্ন ধেরেে েতকুে এিং উন্নত টিক্োে টিকরল্পে মোধ্যরম তোরিে হোই স্কুরলে অটভজ্ঞতোরক টেররে ্রয়োররেোপরযোগী
করে কতোলোে সুরযোগ কিয়। এই টিকল্পগুটলে মরধ্য অন্তভকুক্ত
্ক আরছ ্য়কুোল করেট্ি, কপেিোটলস্ট হোই টস্লস্ কমরে এিং ককো-অপোরেটিভ টিক্ো।
এই কম্কসচপূ ীগুটল ছোত্ররিে টিক্োলোরভ যকুক্ত ক'কে এিং কগ্রকুরয়িে ও তোে পেিত্কী সমরয়ে রন্য আেও ভোলভোরি ্স্তুত ক'কে সমস্ত ছোত্ররিে ্রয়োরে, আগ্হ ও
ক্মতোরক পপূেণ কেরত সোহোয্য করে।

ককোঅপোরেটিভ টিক্ো (ককো-অপ) কী?

ককো-অপ ক্োগ্োমগুটলে ্ধোে সুটিধো

• ককোঅপোরেটিভ টিক্ো হল মন্ত্রণোলয় দ্োেো অনুরমোটিত একটি ক্োগ্োম যো
ছোত্ররিে একটি ওয়োক্ক কলেসরমনি সম্পূণ্ক কেোে সোরে সোরে কসরকন্োটে
স্কুরলে করেট্ি অর্করেে সুরযোগ কিয়। একরে ককোঅপোরেটিভ টিক্োে
টিক্রকে েরেিোেীে অধীরে একটি ককো-অপ ককোস্ক, কয ককোেও টিষরয়ে
একটি সম্ক্কযকুক্ত পোঠরেরমে ককোস্ক এিং ওয়োক্ক কলেসরমনি টেরয় এই
ক্োগ্োমটি গটঠত হয়।

ককো-অপ ছোত্রেো টেম্নটলটিত সুরযোগগুটল পোয়:

• ছোত্রেো তোরিে িোধ্যতোমপূলক হোই স্কুল কগ্রকুরয়িরেে আিশ্যকতোগুটলে রন্য
দুটি ককো-অপ করেট্ি ্রয়োগ কেরত পোরে, এিং ঐটছিক ককো-অপ করেট্ি
অর্করেে ককোেও সীমো কেই। ছোত্ররিে কসরকন্োটে স্কুল তোরিে রন্য ককো-অপ
কলেসরমরনিে ি্যিস্ো করে এিং টিক্ো মন্ত্রণোলরয়ে েীটত ও টেরি্কটিকোগুটল
অিশ্যই অনুসেণ কেরত হয়।

• কম্কস্রল আিশ্যক ররুটে িক্তো ও অভ্যোসগুটলে টিকোি কেো

• ককো-অপ ক্োগ্োমগুটল কসই সি কসরকন্োটে ছোত্ররিে রন্য যোেো টিক্োেটিটি,
করলর, টিশ্বটিি্যোলয় িো কম্করক্রত্রে টিরক এরগোরছি।
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• টেররে অটভজ্ঞতোে মোধ্যরম কম্করীিরেে টিকল্পগুটলরক রোেো
• তোরিে ক্োসরুরমে টিক্োে ্োসটগিকতো কিিো
• কম্কস্রলে অটভজ্ঞতোে মোধ্যরম করেট্ি অর্কে কেো
• মপূল্যিোে কোররে অটভজ্ঞতো অর্কে কেো যো তোরিে কপোস্টরসরকন্োটে
ক্োগ্োমগুটলে রন্য এিং ভটিষ্যরতে টেরয়োরগে রন্য রীিেপঞ্ী ততটে কেরত
সোহোয্য কেরি

ককো-অপ ক্োগ্োমগুটল ককোেোয় ্িোে কেো হয়? আটম কীভোরি আেও
কিটি তে্য রোেরত পোটে?
• অনিোটেওে সমস্ত স্কুল কিো্্ক ককো-অপ ক্োগ্োম ্িোে করে। আেও তরে্যে
রন্য, অনুগ্হ করে আপেোে স্কুরলে অধ্যক্ অেিো স্কুল কিোর্্কে স্টকুর্নি
সোরসেস লী্োরেে সরগি কযোগোরযোগ করুে। ককোঅপোরেটিভ টিক্ো সম্বরধে
আেও টিিি তে্য পোওয়ো যোয়:
www.ontario.ca/studentsuccess এ.
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এিো কোরিে রন্য?

• হোরতকলরম কিিোে অটভজ্ঞতো

