
 
 

   

    

  
 

   
    �            

              �    
               

           
      

      

             
          

     
   

    
   �     
          �  

 

 

 

 

   

             �  

ূচী: 

িশ�াগত িশ�ণ পিরক�না 

হাডসন িসিনয়র উ� িবদ�ালয় 

��ডস 9-12 

� 4-
িশ�াথ�রা অনলাইেন �শখার সােথ সি য়ভােব িনেয়ািজত থাকার জন� �িত স�ােহ কত ঘ�া আশা করা হয়? 

● ��ড 9-12: �িত �ােস �িত স�ােহ দইু �থেক 2 ½ ঘ�া। �িত � বার িশ�াথ�রা অ�াসাইনেম� 
�তির করেত, িকউ 3 �থেক পুরােনা অ�াসাইনেমে� কাজ করেত বা �গল �াস�ম, ইেমল বা িশ�ক 
অিফেসর সমেয়র মাধ�েম িশ�কেদর অ�াে�স করেত ব�ব�ত হেব। কম�েদর ইেমল �কানা�িলর 
এক� িল� এই পিরক�নার �শেষ অবি�ত। 

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। 
িশ�ণীয় সময়কােল, মাধ�িমক অিফস সময় এবং �ত� কােজর সময়, িশ�াথ�রা:করেব 

● নতু ন উপাদান িশখেত সময় ব�য়। 
● িভিডও পাঠ �দখুন। 
● ��ণী আেলাচনায় অংশ িনন। 
● িনধ�ািরত কাজ এবং ি য়াকলাপ স�ূণ� ক�ন। 
● সহায়তার জন� গাইড অিফস অ�াে�স, িনেদ� িশকা, এবং নতু ন �শখার উপর �িতি য়া। 

িশ�াথ�েদর সময়স

সময় নীল / �সামবার �ণ� / Tues। নীল / বধু। �ণ� / � বার 



 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
   

  

   
   

  
  

  
  

  
  

  
 
 

      

        
  

  

      
  

   

      
 

     
 

 
  

  

            
  
   

       
    

   

 
          

              
      

 
 
 
 

   
               

   
         

বহৃ�িতবার। 

9-10 ইি�েপে�� 
ওয়াক� 

ইি�েপে�� 
ওয়াক� 

ইি�েপে�� 
ওয়াক� 

ইি�েপে�� 
ওয়াক� 

�চক-ইন�িল 
�মক আপ ক�ন 
অিফস ঘ�া 

10-11 উ�র ইেমল। 
সংগ�ত ক�ন 

উ�র ইেমল�িল। 
সংগ�ত ক�ন 

উ�র ইেমল�িল। 
সংগ�ত ক�ন 

উ�র ইেমল�িল। 
সংগ�ত 

�চক-ইন�িলক� 
ন 

আপ আপ 
অিফেসর 
ঘ�া�িল। 

11-12 

12-1 ইংিলশ এসএস ইংিলশ এসএস �চক-ইন�িল 
�মক আপ�িল 
অিফস ঘ�া। 

1-2 ম�াথ িব�ান গিণত িব�ান �চক-ইন�িল 
�মক আপ�িল 
অিফস ঘ�া H 

২-৩ আট� / �া�� �যুি� / 
এফএিসএস 

আট� / �া�� �যুি� / 
এফএিসএস 

�চক-ইন�িল 
�মক আপ�িল 
অিফস ঘ�া। 

3-4 স�ীত / িপই ওয়া�� ল�া�েুয়জ িমউিজক / িপই ওয়া�� ল�া�েুয়জ �চক-ইন�িল 
�মক আপ�িল 
অিফস ঘ�া rs 

�িতিদেনর িশ�ক ** / গাইেড� / 
কাউে�িলং অিফেসর সময় * 

* িশ�াথ�র িশ�ক িশ�াথ�েদর তােদর �িতিদেনর অিফেসর সময়�িল অবিহত করেবন। 
** ি�ড িশ�ক, আরআর িশ�ক এবং ইএনএল সহায়তা তােদর �িতিদেনর অিফেসর সময় স�েক� অবিহত করেব এবং 

িশ�ক�িলেত �যাগ করা উিচত �গল ��িণক� 

িশ�াথ�েদর �ত�াশা: 
● �গল �াস�েম লগইন ক�ন কমপে� এক� সময় অ�াসাইনেম� স�� করেত বা িশ�েকর সােথ 

�যাগােযােগর জন� �িতিদন। 
● িশ�েকর অনেরাধ অনু ণ�ু সাের �গল �াস�েম স�ূ কাজ জমা িদন। 
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তবু

িশ�ার �মাণ = িশ�াথ�রা যা �শখােনা ও অিপ

● ��িণক� আেলাচনার জন� িশ�েকর সু � Hangout িভিডও চ�াট�িলেত �যাগদান ক�ন।িবধােথ 
● একজন দািয়�শীল িডিজটাল নাগিরক হন। 

��িডং: 
আমােদর বিধ� ু �ত �ল বে�র �নিভেগট করার সময় িনেদশনা এবং ছা� িশ�ার জন� উ�মান ধের রাখা 
অব�াহত রাখেত আমরা িন�িলিখত ��িডং গাইেড�� �তির কেরিছ। এই গাইড� এমন মলূ িস�া��িলর 
�পেরখা �দেব যাসমথ�ন কের ও য�বান ��িডংেক িশ�াথ�েদর দরবত� িশ�ার কাযিনবাহী� । গাইড� ূ � 
আমােদর �ু ল বে�র সময় ব�বহােরর জন�। আমরা যিদ 19-20 �ু ল বছেরর সময়কােল �ু েল িফের যাই তেব 
গৃহীত ��িডং নীিত পনরায় চালু ু হেত পাের। 

সময়কাল িচি�তকরণ 3-জন� এখােন ি�ক ক�ন পূব�বত� ভাগ করা নিথর 

সময়কাল 4: 
● িচি�তকরণগড় - িকউ 1 এর মাধ�েম 3 এবং িমডটােরম�িল - িকউ 4 এরউিচত �বিনিফট করা ছা� 

��ড। - সম� কম�েদর জন� সমেবদনা ��িডং সুপািরশ করা হেয়েছ *। 

�ত হেয়িছল তার উপর িভি� কের �েয়াজনীয় পাঠ� েমর 
িশখােক �দশ�ন কেরেছ। 

ও �শখা হয়িন = িশ�াথ� অ�াসাইনেম� স�� কেরিন, বা স�� কাজ এখনও �েয়াজনীয় পাঠ� েমর 
�শখার �মাণ �দয় না। িশ�াথ�েদর পড়া�না �দশ� ুনরায় ও পনরায় জমা �দওয়ার সেযাগুেনর জন� কাজ প ু 
�দওয়া হেব। 

ক�াপ �থেক। অ�ল বা�: িল� �দখ ুন 

*অ�াসাইনেম��িল �ত�� িশ�ার ��ে� িশ�াথ�েদর মু ুেখামিখ �িত� অনন� চ�ােল� �বাঝার �র সহ ��ড 
করা হেব। এ� আমােদর ENL, 504 এবং িবেশষত ��িণব� িশ�াথ�েদর জন� ���পণূ ।� যিদও িশ�াথ�েদর 
Chromebook একইরকম থাকেত পাের তেব তােদর মেতা �হাম, সংেযাগ এবং সমথ�ন পিরি�িত �নই। 
সহানভু ূ িত এবং য� আমােদর িশ�াথ�েদর আমােদর পরবত� �ু ল বছেরর িদেক এিগেয় যাওয়ার জন� ��ত 
থাকার জন� অতীব ���পণূ ।� 

https://www.goguardian.com/blog/technology/tips-to-be-a-good-digital-citizen/
https://drive.google.com/file/d/12q_23pXGFeDxn3I0_LYZ4oxUz3i-d6KF/view?usp=sharing
https://essentialed.capitalregionboces.org/about-this-site/guidelines/


  
        
        

 

হাডসন উ� িবদ�ালেয়র িশ�ামলূক / �পশাদার িডের�ির -
আপিন নীেচর িলে� আমােদর িশ�কেদর খুেঁজ �পেত পােরন: 
https://www.hudsoncsd.org/directory/ 

https://www.hudsoncsd.org/directory/

