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িশ�াগত িশ�া পিরক�না 
ম�েগােমির িস ি�থ �াথিমক িবদ�ালয় 
অনলাইন িশ�া�িল িশ�াথ�েদর জন� �কমন হেব? 
িশ�াথ�রা �িত� ��িণকে�র িশ�েকর সােথ জিড়ত থাকার জন� �িত স�ােহ একািধক সুেযাগ পােব। িশি�কাল 
সময়কাল এবং মাধ�িমক অিফস সময় চলাকালীন, িশ�াথ�রা: 
নতু ন উপাদান িশখেত সময় ব�য় ক�ন 
িভিডও পাঠ �দখুন 
��ণী আেলাচনায় অংশ িনন 
িনধ� য়াকলাপ স�ণ� ক�ন ািরত কাজ এবং ি ূ 
নতুন িশ�ায় সহায়তা ও িদকিনেদ� েশর জন� িশ�ক অিফস অ�াে�েস �েবশ ক�ন (ম�াথ এবং ইএলএ এআইএস িশ�করা 
�িত� ��ড �ের অিতির� সহায়তার জন� সা�ািহক এক ঘ�া সরবরাহ করেবন। অনসুরণ করার িশিডয়ুল) 
�শখার জন� �মাট সময় ব�য় করার ��ািবত 

নমনীয়তা এক� বািড়েত-�শখার পিরক�নার মলূ িবষয়। িশ�াথ�রা অংশ িনেত পাের বেল আশা করা হেব তেব 
traditionalিতহ�বাহী িশিডউল �ারা সীমাব� থাকেব না। িশ�াথ�র জন� ঘের বেস �শখার জন� �ত�াশা�িল নীেচ 
তািলকাভু � সুপািরশ�িল অিত ম করা উিচত নয়: 

��ড �র অনসুাের িশ�াথ�েদর �ত�াশা 
�ক 
1-2 
3-4 
5 
�িত� পাঠ / ি য়াকলােপ িশ�াথ�েদর �ারা ব�য় করা সময় * 

�িতিদন মূ য়াকলােপর #ল িবষয় ��� পাঠ / ি 
(মলূ = ELA, গিণত, এসএস বা এসিসআই) 

িদেনর িবেশষ অ�ল 
(িপ.ই., আট� , সংগীত, ি�ম) 

15-20 িমিনট �িত� 

3 মূ য়াকলাপ ল িবষয় ��� পাঠ / ি 
�িতিদন 

1 িবেশষ ��� পাঠ / ি য়াকলাপ 
�িতিদন 
20-25 িমিনট �িত� 

3 মূ য়াকলাপ ল িবষয় ��� পাঠ / ি 
�িতিদন 

1 িবেশষ ��� পাঠ / ি য়াকলাপ 
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�িতিদন 
25-30 িমিনট �িত� 

3 মূ য়াকলাপ ল িবষয় ��� পাঠ / ি 
�িতিদন 

1 িবেশষ ��� পাঠ / ি য়াকলাপ 
�িতিদন 
30-40 িমিনট �িত� 

3 মূ য়াকলাপ ল িবষয় ��� পাঠ / ি 
�িতিদন 

1 িবেশষ ��� পাঠ / ি য়াকলাপ 
�িতিদন 
দয়া কের �নাট ক�ন উপেরর সারণী� �কবল এক� পরামশ�। আপিন বা আপনার িশ� যিদ কখনও কােজর সােথ 
অিভভূ ত �বাধ কের থােকন - আপিন থামােত পােরন, কাজ� পুনিব�েবচনা করেত পােরন, এবং / অথবা আপনার যা 
উপযু ূ � ৃ � ক �দ� অনলাইন িশ�াগত সেযাগ�িল ছাড়াও, বািড়েত � মেন হয় তা স�ণ করেত পােরন। আপনার িশ�ক কত ু 
থাকাকালীন আপনার িশ�েক �শখার ি য়ায় জিড়ত করার অেনক�িল উপায় রেয়েছ। আপনার স�ােনর কােছ পড়া বা 
িশ�েদর �ছাট ভাইেবানেদর কােছ পড়া, িশ�ামলূক �গম�িলর জন� ই�ারেনট ব�বহার করা, আপনার স�ােনর �শখার 
কায� য়াকলাপ স�েক কেথাপকথন থাকা, ঘেরর কাজ�িল স�ণ�ভার এবং পািরবািরক ি � ূ করেত একসােথ কাজ করা, 
আউটেডার ি য়াকলােপ অংশ �নওয়া এবং একসােথ �গমস �খলা playing 

�র 3: িনিবড় হ�ে�প এবং ব�াপক মলূ�ায়ন 
এই �ের িশ�াথ�রা ব�ি�গতকৃ ত, িনিবড় হ�ে�প �হণ কের যা িশ�াথ�েদর দ�তার ঘাটিত ল�� কের। 

�য়ার 3 িরিডং এবং ম�াথ 30 িমিনেটর �েক 1-5 ��েডর িবিভ� ফম� ��ােট হেব। এ� �িত স�ােহ সবিন� 2 বার ঘটেব 
এবং অ�গিত পয� �েব�ণ� মািসক হেব। িক�ারগােটন �য়ার 3 ��িণক� �সশেনর মেধ�ই ঘটেত থাকেব। 

1 ম মান 
�য়ার 3 10:00 - 10:30 

২ য় ��ড 
�য়ার 3 10:45 - 11:15 

3 য় ��ড 
�য়ার 3 11:30 - 12:00 

4 থ� ��ড 
�য়ার 3 1:00 - 1:30 

5 ম ��ড 
�য়ার 3 1:45 - 2: 15 
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Chromebook �িল 

� ামবক�িল এমন িশ�াথ�েদর �দান করা হেয়েছ যােদর িডভাইেসর �েয়াজন িছল। যিদ আপনার স�ােনর এখনও ু 
�শখার উপাদান�িলেত অ�াে�স পাওয়ার জন� �কানও িডভাইস �েয়াজন হয় তেব দয়া কের 802-445-5586 এ 
�যাগােযাগ ক�ন। যিদ আপনার Chromebook চাজ� করা বা কাজ করেত সমস�া হয় তেব দয়া কের আমােদর আই� 
সম�য়কারীেক 802-445-5586 এ �যাগােযাগ ক�ন এবং তােক আপনার িশ�াথ�র নাম, ��ড �র এবং আপনার 
�যুি�র �েয়াজনীয়তা�িল জানান। 

ছা� �ত�াশা 

অ�াসাইনেম��িল স�� করেত বা তােদর িশ�েকর সােথ �যাগােযাগ করার জন� Google �াস�েম �িতিদন অ�ত এক 
বার লগইন ক�ন (�গল ��িণকে� https://www.smore.com/q27rc এর গাইড)। 
িশ�েকর অনু ু ূ � কাজ জমা িদন।েরাধ অনসাের �গল �াস�েম স�ণ 
��িণক� আেলাচনার জন� িশ�েকর সু �িবধােথ hangout িভিডও চ�াট�িলেত �যাগদান ক�ন। 
একজন দািয়�শীল িডিজটাল নাগিরক হন। 

��িণক� িশ�ক �ত�াশা 

িশ�াথ�েদর / িপতামাতােদর �� িজ�াসা বা ই�ারঅ�া� করার জন� �দিনক অিফস সময় সরবরাহ ক�ন। 
�গল �াস�েমর মাধ�েম িশ�াথ�েদর জন� বড় এবং �ছাট �প িশখার সুেযাগ�িল সরবরাহ ক�ন। 
�ােসর সােথ ি�নকাি�ফাই বা অনু ��প অ�াি�েকশন ব�বহার কের িভিডও চ�াট বা িমিন-পাঠ�িল �রকড ক�ন যােত 
িশ�াথ�রা পরবত� সমেয় �গল �াস�েম �দখেত পাের পাশাপািশ িনেদ�শেক সমথন করার জন� উপল� �াক� -�রকড� কৃ ত 
পাঠ�িল ব�বহার করেত পাের। 
ছা� এবং পিরবার যিদ তারা িনেদ�শমলক ি ুূ য়াকলােপ সি য়ভােব অংশ না �নয় তেব তােদর জিড়ত করার যি�স�ত 
�েচ�া ক�ন। যিদ যুি�স�ত �েচ�া করা হয় এবং িশ�াথ� / পিরবার�িলেত ব��তার অভাব অব�াহত থােক তেব 
িশ�কেদর তােদর িবি�ং অধ��েক অবিহত করা উিচত। 
িশ�াথ�েদর সময়মেতা �িতি য়া জানান। 
িশ�াথ�েদর পড়ােশানা সমথ�ন করার জন� িবেশষ অ�ল িশ�কেদর সােথ সহেযািগতা ক�ন। 

িবেশষ অ�ল িশ�ক �ত�াশা 

িশ�াথ�েদর / িপতামাতােদর �� িজ�াসা বা ই�ারঅ�া� করার জন� �দিনক অিফস সময় সরবরাহ ক�ন। 
�গল �াস�েমর মাধ�েম িশ�াথ�েদর জন� বড় এবং �ছাট �প িশখার সুেযাগ�িল সরবরাহ ক�ন। 
�ােসর সােথ ি�নকাি�ফাই বা অনু ��প অ�াি�েকশন ব�বহার কের িভিডও চ�াট বা িমিন পাঠ�িল �রকড ক�ন যােত 
িশ�াথ�রা পরবত� সমেয় �গল �াস�েম �দখেত পাের পাশাপািশ িনেদ�শেক সমথন করার জন� উপল� �াক� -�রকড� কৃ ত 
পাঠ�িল ব�বহার করেত পাের। 
ছা� এবং পিরবার যিদ তারা িনেদ�শমলক ি ুূ য়াকলােপ সি য়ভােব অংশ না �নয় তেব তােদর জিড়ত করার যি�স�ত 
�েচ�া ক�ন। যুি�স�ত �চ�া করা হেল �তির করা হয় এবং িশ�াথ� / পিরবার�িল ব��তার অভাব অব�াহত রােখ, 
িশ�কেদর তােদর িবি�ং অধ��েক অবিহত করা উিচত। 
িশ�াথ�েদর সময়মেতা �িতি য়া জানান। 
িশ�াথ�েদর পড়ােশানা সমথ�ন করার জন� ��িণক� িশ�কেদর সােথ সহেযািগতা ক�ন। 

https://www.smore.com/q27rc
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��িডং 

�ক -5 এখন 2019 -2020 �ু ল-বছেরর তৃতীয় এবং চূড়া� িচি�তকরেণর সময়কােল। ��িডং নীিত এবং অনশুীলন�িল 
সেব�া�ম িহসােব িভি�েত মান�িলেত চেল আেস িশ�েকর িবেবচনার সােথ এবং নমনীয়তার সােথ স�ব। আমরা এই 
সমেয় শতাংশ-িভি�ক ��ড ব�বহার করা এড়াব। 

�য ��িণেত ��ড সরবরাহ করা হেব, তােদর জন� �জলা�িল িশ�াথ�েদর িশ�ার ব�ব�ার উপর িভি� কের ��িডংেয়র 
এক� সরল, অ�চিলত মেডল িবেবচনা করেত উ�সািহত করা হেয়েছ, �যমন: 
িশ�ার �মাণ = িশ�াথ�রা যা �শখােনা ও অিপ�ত হেয়িছল তার উপর িভি� কের �েয়াজনীয় পাঠ� েমর িশখােক �দশ�ন 
কেরেছ। 
তবু েমর �শখার �মাণ ও �শখা হয়িন = িশ�াথ� অ�াসাইনেম� স�� কেরিন, বা স�� কাজ এখনও �েয়াজনীয় পাঠ� 
�দয় না। িশ�াথ�েদর পড়া�না �দশ� ু ুনরায় জমা �দওয়ার সেযাগ �দওয়া হেবু ।েনর জন� কাজ পনরায় ও প 

িশ�কেদর পুনিব�েবচনা, পুনরায় জমা �দওয়া এবং �িতকারমলূক সহায়তার একািধক সুেযাগ সহ িশ�াথ� িশ�ার �মাণ 
পিরমাপ ও নিথপে�র জন� িবিভ� ধরেণর মলূ�ায়ন এবং ��ড অ�াসাইনেম� ব�বহার করা উিচত। 
যিদ ব�াি�গত ��িণ পু ুনরায় �� হয়, traditionalিতহ�বাহী ��িডং অনশীলন�িল আবার �� হেব। 
মান / সং�ানসমহূ: 

িক�ারগােট� ন: 
https://docs.google.com/docament/d/1RuSnfbweSZZhweiW69l1wrzirDeqT2rPvO1BFdx5TF0/edi 
t?usp=sharing 

�থম ��ণীর: 
https://docs.google.com/document/d/1qwGeDDiQh4LadgOLe3N9sldu9gRQYdAKp0rG2QsYwn 
w/edit?usp=sharing 

ি�তীয় ��ড: 
https://docs.google.com/document/d/1gQjhyc2fen36cUGVhD7bWVIsk2vFwL6T2l6rXpMsZJg/ed 
it?usp=sharing 

তৃ তীয় ��ড: 
https://docs.google.com/document/d/1DhM0pbUG6NQALNvWNTCFcwYawZWlT-mXGuBGIg6B 
g2o/edit?usp=sharing 

চতু থ� ��ড: 
https://docs.google.com/document/d/17UNliY2fGLf1xm6P0tw7EHKsCpcaeukvnWHen4IvU4k/ed 
it?usp=sharing 

প�ম ��ণী: 
https://docs.google.com/document/d/1MV-e-LryTGyuFo9CsX2PbriEnDAAvAiWg-WGcmJfdhI/ed 
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কম�েদর জন� �পশাদার সহায়তা 
িবি�ং এবং �জলা �নতৃ � িশ�াদান এবং �শখার �ি য়া সমথন এবং তদারিক চািলেয় যােব� । 
িশ�কতা এবং �শখার �ি য়া�র পাশাপািশ কম�েদর �পশাদার িশ�ার ��ে� সহায়তার জন� �শাসকরা Google 
�াস�েম অ�াে�স এবং �েয়াজনীয় িশ�াথ�েদর িশ�ার সু ুেযােগর জন� অনেরাধ কেরেছন। 
অধ��গণ �েয়াজন অনু ু ু �ারণ করেবন।সাের অনষদ সভা বা িবভাগ / ��ড �েরর অনষেদর সভা িনধ 
ি�ি�পালরা স�ক� ু � �েয়াজন িহসােব অনলাইন ��িণকে�র সভায় �যাগ �দেবন।বাড়ােনার সিবধােথ 
�নতৃ � এবং কম�রা িশ�াথ�েদর পড়ােশানা এবং জিড়ত থাকার জন� অংশীদাির� অব�াহত রাখেবন। 
তারা কীভােব তােদর িশ�াথ�েদর সেব� �া�মভােব সহায়তা করেত পাের �স স�েক �জলা িপতামাতার সােথ পির�ার 
�ত�াশা িনেয় �যাগােযাগ করেব। 

িবেশষ অ�ল �াফ 

��াগািরকেদর 
● �ুল ��াগািরকরা �যি� সংহতকরেণর জন� িনেদু � শমলূক সহায়তা সরবরাহ করেবন। 

�ু ল লাইে�িরয়ানরা ��িণকে�র িশ�ক এবং িশ�াথ�েদর ব�বহােরর ��ে� সহায়তা করেব will 
অনলাইন ডাটােবস, ইবকু এবং িশ�াথ�েদর জন� উপল� অন�ান� সং�ান। 

িবেশষ িশ�া িশ�ক: 
িবেশষ িশ�া িশ�করা তােদর িনধ� �ািরত মামলার চােপ িশ�াথ�েদর সমথন অব�াহত রাখেবন। 
িবেশষ িশ�াব�ব�ার িশ�ক িনেদ� েশর ন�ায়স�ত অ�াে�স িনি�ত করেত ��িণকে�র িশ�কেদর সােথ সহেযািগতা 
অব�াহত রাখেবন। 
যতটা স�ব সীিমতভােব, িবেশষ িশ�ার িশ�করা �িত� িশ�াথ�র জন� পৃথক িশ�া পিরক�নােক সমথ�ন অব�াহত 
রাখেবন। 

এআইএস ম�াথ এবং এআইএস পাঠক িশ�ক: 
িবেশষ�রা তােদর সম� আর�আই �েপ �িত� পৃ ূ ুথক িশ�াথ�র চািহদা পরেণর জন� িশ�ার সেযাগ�িল িবকাশ 
করেবন। 
িবেশষ�রা িশ�াথ�েদর এবং তােদর অিভভাবকেদর সােথ কাজ করার জন� �যাগােযােগর পিরক�না�িল গঠন করেবন। 

িবেশষ� ও হ�ে�পিবদ: (পড়া, ি�চ এবং ভাষা, �পশাগত �থরািপ, শারীিরক �থরািপ, ইএনএল) 
িবেশষ� এবং হ�ে�পিবদরা তােদর �কস �লােড �িত� পৃথক িশ�াথ�র চািহদা �মটােত �শখার সেযাগ�িল িবকাশু 
করেব। ��িণক� িশ�কেদর সহেযািগতায় এ� অনিু�ত হেব। 
িবেশষ� এবং হ�ে�পিবদরা িশ�াথ� এবং তােদর অিভভাবকেদর সােথ কাজ করার জন� �যাগােযােগর পিরক�না �তির 
করেবন। 

পরামশ�দাতা এবং িচিক�সকরা: 
কাউে�লর এবং ি�িনিশয়ানেদর িশ�ার সময় িশ�াথ�েদর একােডিমক অ�গিত এবং সামািজক-সংেবদনশীল সু�তার 
িদেক মেনািনেবশ করা উিচত। 
কাউে�লর এবং ি�িনিশয়ানেদর িনেজরাই আইনজীবী করেত অ�ম এমন িশ�াথ�েদর পিরবিত� ত িশ�ার �ত�াশার পে� 
পরামশ� �েয়াজন। 
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িশ�েকর কাউে�লর এবং / অথবা ি�িনিশয়ানেদর সােথ �যাগােযাগ করা উিচত যিদ �কানও িশ�াথ�র সামািজক বা 
মানিসক সমথ� � ুন �েয়াজন হয়, এবং পরামশদাতারা �েয়াজনীয় িহসােব অনসরণ করেবন। 
কাউে�লর পিরবার এবং িশ�াথ�েদর কােছ িশ�ার চ�ােল��িলর সােথ সহায়তা করার জন� উপল� এবং অন�ান� 
িন�-�েরর সামািজক / সংেবদনশীল �েয়াজেনর জন� তারা দূ �র �থেক সাড়া ও সােপাট করেত পাের। 
িশ�াথ�রা দ:ু িখত, অিভভূ ত, হতাশ বা িব�া� হেয় থাকেল �যাগােযােগর জন� সম� িশ�াথ�েদর তােদর �াপ�তার সােথ 
��ভােব �যাগােযাগ করা উিচত clearly 
কাউে�লররা িশ�াথ�েদর অ�গিত স�েক� জানােত কম�েদর কােছ উপল� থাকেবন। 

��ড �েরর �চয়ার / িনেদ�শাবলী �কাচ: 
��ড �েরর �চয়ার�িল কািরগিরর মেধ� এক� জলবাহক হেব �যু �ি� ইি�ে�শন এবং লািনংেয় সহায়তা করার জন� 
ইেলালিজ পিরেষবা এবং িশ�ক 
��ড �েরর �চয়ার এবং �িশ�ক �কাচ�িল িবিভ� িসে�ানাস এবং অ�ািসনে ানাস প�িতর মাধ�েম কম�েদর এবং 
�শাসেন �পা� করার জন� িনেজেদরেক দেলর সদস�েদর কােছ উপল� করেব। 
��ড �েরর �চয়ার এবং িনেদ�শাবলী �কাচ িশ�ামলূক সর�াম িবকাশ করেব, এবং িশ�ার �ি য়ােত িশ�কেদর 
সহায়তার জন� সং�ানসমূ ুহ এবং নমনা পাঠ�িল স�ান করেব। 
��ড �েরর �চয়ার এবং িনেদ�শাবলী �কাচ �িশ�ণ, �কা�চ, মেডল এবং অন�থায় িশ�াদান এবং �শখার �ি য়া সমথন� 
করেব। 

িশ�ক এবং সহায়তা সহায়ক: 
িশ�ানিবশ সহায়ক এবং সহায়তাকারীেদর িবি�ং �শাসেনর �ারা িবকািশত এক� পিরক�না অনযুায়ী িশ�াথ�েদর 
পড়ােশানা সমথ� �ন করার জন� �িতিদেনর �চক-ইন (�শাসেনর িনেদিশকা সহ) পিরচালনা করেবন এমন ছা� (�িল) 
িনেয়াগ �দওয়া হেব। 
�েযাজ� এবং যথাযথ �যখােন িশ�ণ সহায়ক রেয়েছ তােদর অ�ভ�ু � করা হেব এবং �গল ��িণকে� অংশ �নওয়া হেব। 
�শাসেনর �ারা িনধ�ািরত উপকরণ িবতরেণ িশ�ণ সহায়তা এবং সহায়তাকারীেদর সহায়তা করেব। 

নাস�রা: 
নাস� � ু �রা লািনংেয়র সময় আমােদর িশ�াথ�েদর শারীিরক ও মানিসক স�ােক সমথন জানােত থাকেব। 
নাস� � ুরা অবিহত িবকাশ স�েক অব�াহত থাকেব এবং আমােদর �ল স�দােয়র উপর �ভাব �ফলেত পাের এমন উঠিত 
উ�য়ন�িলর আপেডট�িলেত অংশ িনেত থাকেব। 


