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িশ�াগত িশ�া পিরক�না 

হডসন জিুনয়র হাই �ু ল 

��ড 6-8 �� 

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

আশা করা হয়? 

● 6-8 ��ড: �িত� �ােসর জন� 30 িমিনট / িদন। এক� �াস যা �িতিদন িমিলত হয় 
তার জন� িশ�াথ�েদর 2 ঘ�া ½ ঘ�া / স�ােহর কাজ �শষ করেত হেব। �িত� অন�ান� 
িদেনর �াস�িলর জন� 1-1 ½ ঘ�া / স�ােহর ঘ�া সময় �েয়াজন। �িত� � বার 
িশ�াথ�েদর �গল �াস�ম, ইেমল বা িশ�ক অিফেসর সমেয়র মাধ�েম অ�াসাইনেম� 
�তির করেত বা িশ�কেদর অ�াে�স করেত ব�বহার করা হেব।এক� তািলকা িনেদ� িশক 
/ �পশাদার জিুনয়র হাই ইেমল �কানারএই 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�াথ�রা করেব:করেব 

● নতু ন উপাদান িশখেত সময় ব�য়। 
● িভিডও পাঠ �দখুন। 
● ��ণী আেলাচনায় অংশ িনন। 
● িনধ�ািরত কাজ এবং ি য়াকলাপ স�ূণ� ক�ন। 
● নতু ন িশ�ার িবষেয় সহায়তার জন� এবং গাইেডে�র জন� িশ�েকর অিফস অ�াে�েস / 

ইেমল বা �গল �াস�েমর মাধ�েম �পৗঁছান। 
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তবু

িশ�াথ�র �ত�াশা: 
● �গল �াস�েম লগইন ক�ন কমপে� এক বার অ�াসাইনেম� স�� করেত বা তােদর 

িশ�েকর সােথ �যাগােযাগ করেত �িতিদন। 
● িশ�েকর অনেরাধ অনু ণ�ু সাের �গল �াস�েম স�ূ কাজ জমা িদন। 
● ��িণক� আেলাচনার জন� িশ�েকর সু � hangout িভিডও চ�াট�িলেত �যাগদান িবধােথ 

ক�ন। 
● 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 মূ �ন কের ও য�বান ��িডংেক িশ�াথ�েদর দরবত� ল িস�া��িলর �পেরখা �দেব যাসমথ ূ 
িশ�ার কায� � ুিনবাহী। গাইড� আমােদর �ল বে�র সময় ব�বহােরর জন�। আমরা যিদ 19-20 
�ু ু ৃ ু ুল বছেরর সময়কােল �েল িফের যাই তেব গহীত ��িডং নীিত পনরায় চাল 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 

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

*। 

�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 ওেনর জন� কাজ প 
পুনরায় জমা �দওয়ার সেযাগ �দওয়া হেবু । 

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 

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/
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�হাম, সংেযাগ এবং সমথ� ু ূন পিরি�িত �নই। সহানভিত এবং য� আমােদর িশ�াথ�েদর আমােদর 
পরবত� �ু ল বছেরর িদেক এিগেয় যাওয়ার জন� ��ত থাকার জন� অতীব ���পণূ �। 

হাডসন জিুনয়র উ� িশ�ামলূক / �পশাদার িডের�ির: 
ক�ােরন আে�ােনিল িজআর। 7/8 িব�ান িশ�ক antonellik@hudsoncsd.org 

শন Briscoe িশ�াথ�রা িডন (সামিয়ক)briscoes@hudsoncsd.org 

িসেয়রা বাট� Gr। 6িশ�ক ি�মburts@hudsoncsd.org 

মাইেকল ক�াে�টা িবেদশী ল�াং। িশ�ক ��ািনশ ক�া�াটাএম@hudsoncsd.org 

জড� ান চাচ� আট� �চার Churchjj@hudsoncsd.org 
এিরক �াক� �ু ল মেনািব�ানী �াক� @hudsoncsd.org 
�জিনফার �াক� � �এআইএস পড়ার িশ�ক �াকজ@হডসনিসসড.অগক� 

�ডানারেসাশ�াল ওয়াক� ার () এলিসএসডা�coonsd@hudsoncsd.orgকড� াট 

�জরা�ই��ুেম�াল িমউিজক �চার কড� �ােটাগ@hudsoncsd.org 

�রাজািল কেন� �ল গাইেড� কাউি�লর কেনলার @hudsoncsd.orgকিরল ইএনএল 

জিুলয়া/িশ�ক এএলএেকািরেয়লজ @hudsoncsd.org�কৗেসনস 

িমেশলিজআর। 6িশ�ক এলএcousensm@hudsoncsd.org 

অে� া� িজআর। 6 এআইএস িরিডং �চার ��াফটএ�ডসনিসসড.অগ� 
@এিমিল �কারে�ইন িজআর। 8 গিণত িশ�ক �েকরে�ইনhudsoncsd.org 

@ি ি� ড�ানেহিহ িজআর। 7/8 ম�াথ এআইএস িশ�ক ডা�হাইক @hudsoncsd.orgডু ইয়ার 
িলসাে�ড 8 সামািজক �ািডজ িশ�ক dwyerl@hudsoncsd.org 

িলন ডাইকম�ান এআইএস l িরডািরং �চার@ ডাইেকম�ানলhudsoncsd.org 

ক�ােরন এে�ল ��শাল এড।এে�লকহডসনিসএসড. �চার@org 

ডগ �ফনসন িজআর 7 / 8 কি�উটার �চার�চার fensond@hudsoncsd.org��ইটািনক 

কেলনে�শাল এড।@ ��টাি�hudsoncsd.org 

ি ে�াফার িগল�িল হডসন �সাশ�াল ওয়াক� ার ()এলিসএসডা�িগল�লাইকorg 

@ হডসনিসএসিড.টম িগেয়াসা ইন�ুেম�াল িমউিজক িগয়াসাট @ হডসনিসএসিডorg 

.য� ূােচল �� িজআর। 8 িব�ান িশ�ক ধসর @ hudsoncsd.org 

��ফািন হাই, এলিপএন নাস� হাইজস @ হডসনিসসড.অগ� 
শ�ারন হাট� ইংিলশ িজআর। 7/8 িশ�ক হাট� এস@hudsoncsd.org 

অ�াে�লা িহকম�ান িবেশষ এড। hickmana@hudsoncsd.org 

�ায়ান �িলহান িজআর। 7 সামািজক �ািডজ িশ�ক hoolihanb@hudsoncsd.org 

ডায়ানা হাওয়াড� িজআর। 7 িব�ান িশ�ক হাওয়াড� @hudsoncsd.org 

কায়ািন ইলেস সাইন ল�াং। িশ�ক ilsek@hudsoncsd.org 
এিলজােবথ ম�াসােরান সংগীত িশ�ক ম�াসােরািন@hudsoncsd.org 

অ�ািলিসয়া ম�াকক�াগ িবেশষ এড। mccaggax@hudsoncsd.org 

�কাট� িন ম�াকেডানা� �াক ু� / ম�া�িরক McDonaldC@hudsoncsd.org 

�মলািন িমলার সমাজ কম� millerm@hudsoncsd.org 

অ�াি� িমলােরর লাইে�রী িমিডয়া ��শািল� millara@hudsoncsd.org 

�জমস Mort ENL �� mortj@hudsoncsd.org 

Maryann মারিফ ��ড 6 SocialStudies �� murphyma @ হডেসানসডড.অগ�িফিজ 
�জা িনেরা। এড। িশ�ক নােরাজ @hudsoncsd.org 

�সিল ও�া�ার এফিসএস িশ�ক ও�া�ারএস 

mailto:antonellik@hudsoncsd.org
mailto:briscoes@hudsoncsd.org
mailto:6burts@hudsoncsd.org
mailto:CampetaM@hudsoncsd.org
mailto:churchj@hudsoncsd.org
mailto:clarke@hudsoncsd.org
mailto:clarke@hudsoncsd.org
mailto:clarkj@hudsoncsd.org
mailto:coonsd@hudsoncsd.org
mailto:cordatog@hudsoncsd.org
mailto:cornellr@hudsoncsd.org
mailto:7-12coryellj@hudsoncsd.org
mailto:cousensm@hudsoncsd.org
mailto:CraftA@hudsoncsd.org
mailto:CukersteinE@hudsoncsd.org
mailto:dannehyk@hudsoncsd.org
mailto:dwyerl@hudsoncsd.org
mailto:dykemanl@hudsoncsd.org
mailto:engelk@hudsoncsd.org
mailto:fensond@hudsoncsd.org
mailto:fratiannic@hudsoncsd.org
mailto:gilhoolyc@hudsoncsd.org
mailto:giosat@hudsoncsd.org
mailto:grayr@hudsoncsd.org
mailto:haighs@hudsoncsd.org
mailto:HartS@hudsoncsd.org
mailto:hickmana@hudsoncsd.org
mailto:hoolihanb@hudsoncsd.org
mailto:howardd@hudsoncsd.org
mailto:ilsek@hudsoncsd.org
mailto:massaronee@hudsoncsd.org
mailto:Co-Teachermccaggax@hudsoncsd.org
mailto:McDonaldC@hudsoncsd.org
mailto:millerm@hudsoncsd.org
mailto:millara@hudsoncsd.org
mailto:mortj@hudsoncsd.org
mailto:murphyma@hudsoncsd.org
mailto:neroj@hudsoncsd.org
mailto:OstranderS@hudsoncsd.org


    
      

        
         

        
     

     
        

      
       
       

         
        

       
        

       
       
       

           
 

�ায়ান�যুি� িশ�ক @hudsoncsd.orgপলিময়ারপলিমিরব@hudsoncsd.org 

চাল� �স িপটারস আট �চার �পটারিসিস @ হডসনিসসডorg.org 

.��ফািন িপটস িজআর। 7/8 ইংরাজী িশ�ক িপটসhudsoncsd.org 

@জন �পােমকাজ িজআর। 7 জন গিণত িশ�ক pomykajj@hudsoncsd.org 

গড� ন ��াট িজআর। 6 িব�ান িশ�ক prattg@hudsoncsd.orgপুলভার 

সু � / টাইপবাদী পালভাস�সান�াক  @hudsoncsd.org 

�ডেরক �রয়াড� ন অধ�� reardond@hudsoncsd.org 

লেরল �সমািনক ��শাল এড। িশ�ক semanickl@hudsoncsd.org �মৗিরন 
�শিরডান িবেশষ এড। িশ�ক sheridanm@hudsoncsd.org 
অ�াে�লা ��ানােকাস িবেশষ এড। িশ�ক spanakosa@hudsoncsd.org 

ড�ািনেয়ল ি�ল িবেশষ এড। িশ�ক steild@hudsoncsd.org 

টমাস সু ুপারেট� @hudsoncsd.orgপার িজআর। 6 � গিণত িশ�ক স 

িচি�ত ক�ন টমােসা িফজ। এড। িশ�ক tomasom@hudsoncsd.orgউ�স 

�বথিজআর। 7/8 AIS গিণত িশ�ক utterb@hudsoncsd.org 

সুসান �ভােয়লম িজআর। 6 ম�াথ এআইএস voellms@hudsoncsd.org 

চ�ািসিড ওয়ালশ ��শাল এড। িশ�ক Walshc@hudsoncsd.org 

আ�া �ইলােরর ��ড 6 ইংিলশ �ইেলরা @hudsoncsd.org 

�মির �হায়াইট-���ার ি�চ িশ�ক �হায়াইট- ����াম�@hudsoncsd.org 

মিল জকুার �া�� / িপই / এিভআইিড িশ�ক zuckerm@hudsoncsd.org 

mailto:palmierib@hudsoncsd.org
mailto:petersc@hudsoncsd.org
mailto:8pittss@hudsoncsd.org
mailto:pomykajj@hudsoncsd.org
mailto:prattg@hudsoncsd.org
mailto:Typistpulvers@hudsoncsd.org
mailto:reardond@hudsoncsd.org
mailto:semanickl@hudsoncsd.org
mailto:sheridanm@hudsoncsd.org
mailto:spanakosa@hudsoncsd.org
mailto:steild@hudsoncsd.org
mailto:supertx@hudsoncsd.org
mailto:tomasom@hudsoncsd.org
mailto:utterb@hudsoncsd.org
mailto:voellms@hudsoncsd.org
mailto:walshc@hudsoncsd.org
mailto:wheelera@hudsoncsd.org
mailto:white-schlenkerm@hudsoncsd.org
mailto:zuckerm@hudsoncsd.org
mailto:zuckerm@hudsoncsd.org



