িরেমাট িশক্ষা
িপতামাতার জন্য তথ্য

Chandos Primary School
February 2021
The Elliot Foundation Academies Trust 2020

দূরবতর্মী িশক্ষার জন্য আমােদর পদ্ধিতর
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দূরবতর্মী িশক্ষা িক?
এটি যখন স্কু েল পড়ােশানা করেত অক্ষম হয় তখন বাচ্চােদর ঘের বেস কাজ করা িশখেছ
িশশুেদর িবিভন্ন কিম্পউটাের িশখেত বলা হেব - কবল কিম্পউটাের নয়
আমরা বাচ্চােদর প্রচু র িবরিত িনেত উত্সািহত কির
প্রিতটি িদন িশক্ষণ এবং শখার িক্রয়াকলাপগুিল গুগল ক্লাসরুেম 00.০০ থেক from বছর পযর্দেন্ত
িরেসপশেনর জন্য াপন করা হেব
নাসর্দোিরেত আমােদর আিলর্দে ইয়াসর্দে গুগল ওেয়বসাইেট পাস্ট করা িক্রয়াকলাপ থাকেব
প্রিত সপ্তােহ স্টািড প্যাকগুিল স্কু ল থেক সংগ্রেহর জন্য উপলব্ধ হেব
অিতিরক্তি প্রেয়াজনীয় িশশুেদর জন্য অিতিরক্তি প্যাক এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হেব।

পাঠ্যক্রম: আমরা কী িশিখেয় দব
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আমােদর দূরবতর্মী পাঠ্যক্রমটি িশশুেদর ক্লাসরুেম যমন রেয়েছ
ঘের বেস তােদর শখার জন্য আমােদর একই উচ্চ প্রত্যাশা রেয়েছ
প্রিতিদেনর পড়ােশানার মেধ্য একটি পড়া, লখা এবং গিণর িক্রয়াকলাপ অন্তভুর্দে ক্তি থাকেব
শব্দটির জন্য তােদর িবষয় িভিত্তিক এবং অন্য একটি িবষয়
সমস্ত কাজ কিম্পউটাের করা হেব না
িশশুেদর িবিভন্ন িক্রয়াকলােপ রচনা, আঁক, রঙ বা তির, িবল্ড এবং তির করেত বলা হেব
িশশুেদর সারা িদন প্রচু র িবরিত িনেত উত্সািহত করা হেব
িদেনর মধ্য িদেয় শারীিরক অনুশীলনেক উত্সাহ দওয়া হেব

প্রিতটি িদন দখেত কমন হেব?
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আমরা িশখেত িশখেত 3-6 বছেরর জন্য প্রিতিদন 4 ঘন্টা সময় লাগেব
আর আিলর্দে ইয়াসর্দে, বছর 1 এবং 2 এর জন্য প্রিতিদন 3 ঘন্টা অবিধ।
িশক্ষকতা এবং শখার িক্রয়াকলাপ সারা িদন য কানও সময় শষ হেত পাের
পাঠদান এবং শখার িক্রয়াকলাপগুিলর মেধ্য অন্তভুর্দে ক্তি থাকেত পাের:
○
○
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িনেদর্দে শনা দওয়ার িশক্ষকেদর রকডর্দে িভিডও
ওেয়বসাইট শখার িলঙ্ক
অনলাইেন এবং কাগেজ সম্পূণর্দে করার জন্য িক্রয়াকলাপ
প্রিতিদেনর লখা, পড়া এবং গিণেতর কাজ
িশল্প, ইিতহাস, িবজ্ঞান, ভূ েগাল সহ প্রিতিদেনর িবষয় িভিত্তিক কাজ এবং চ্যােলঞ্জ
তদন্ত এবং ব্যবহািরক িক্রয়াকলাপ - িভতের এবং বাইের
শরীরচচর্দো

আমরা আমােদর ভাচুর্দে য়াল স্কু েল কীভােব পড়াই
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প্রিতিদন িশক্ষকরা িলিখত িনেদর্দে শাবলী এবং গুগল শ্রেিণকেক্ষ িভিডও িলঙ্ক িলিপবদ্ধ
কেরন
িশক্ষকরা গুগল ক্লাসরুেমর মাধ্যেম প্রিতটি িশশুেক পৃথক প্রিতিক্রয়া এবং উত্সাহ
প্রদান করেবন।
প্রিতিক্রয়া িলিখতভােব বা ভেয়স নাট ব্যবহার করেত পাের
প্রিতিক্রয়া িবদ্যালেয়র িদন জুেড় দওয়া হেব (9.00-3.00)
কখনও কখনও বাচ্চারা িশক্ষেকর নতৃ েত্বে লাইভ িভিডও সহায়তা পােঠ অংশ িনেত
পাের।
লাইভ িভিডও সমথর্দেন পাঠগুিল ছাট দলগুিলেত হেব এবং প্রায় 10-20 িমিনট
থাকেব, মানিসক স্বা ্য এবং সু তার িদেক মেনািনেবশ করেব

িবেশষ প্রেয়াজনযুক্তি িশক্ষাথর্মীেদর জন্য অিতিরক্তি সহায়তা

িবেশষ িশক্ষার প্রেয়াজনযুক্তি িশশুেদর জন্য আমরা তােদর িক্রয়াকলাপগুিল সরবরাহ করব যা
তােদর প্রেয়াজনগুিলর সােথ িমেল যায়। এর মেধ্য অন্তভুর্দে ক্তি থাকেব:
● ব্যিক্তিগতকৃ ত অধ্যয়ন প্যাকগুিল এবং আমােদর SENCo দ্বারা সরবরািহত সং ানগুিল
● িশক্ষক, সনেকা এবং যাজকরা দেলর কাছ থেক ফান কল
● তােদর কল্যাণ এবং মানিসক স্বাে ্যর সােথ চক ইন করার জন্য িভিডও কলগুিল

অনলাইন পেত সহায়তা করুন
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আপনার যিদ প্রেয়াজন হয় তেব আমরা আপনােক একটি ল্যাপটপ ধার দব
আমরা প্রিতটি িশশুেক তােদর Google ক্লাসরুেমর লগইন িবশদ দব will
আমরা আপনােক আপনার িডভাইসগুিলেক ইন্টারেনেট সংযুক্তি করেত সহায়তা করব
িনেদর্দে শাবলী িভিডওগুিল আমােদর স্কু েলর ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়
স্কু েলর কমর্মীরা ফােন সাহায্য করার জন্য পুেরা সপ্তােহ উপলব্ধ
0121 464 3881 নম্বের কল করুন বা enquiry@ Chandosprimary.org এ ইেমল করুন

আপনার ল্যাপটপ বা গুগল ক্লাসরুেম সমস্যাগুিল সমাধান করেত সহায়তার জন্য প্রযুিক্তিগত কমর্মীরা
সামবার এবং শুক্রবাের উপলব্ধ থাকেব
● একটি অ্যাপেয়ন্টেমন্ট করেত কল করুন

