
২০২০ সালের ফলে সক্লু পনুরায় চাল ু করা অনেক পিতামাতার জনয্ বিভর্ানত্িকর। আপনার শিশ ু ক ীভাবে 
সক্লুে অংশ নেবে - বয্কত্িগতভাবে, মিশর্িত বা দরূবরত্ ী - এমন কিছ ু বিষয় রযে়ছে যা আপনি সবচেযে় 
গ রুতুব্পরূণ্ বলে মনে করেন।আমরা সকলেই আমাদের শিশদুের শার ীরিক ও মানসিক দিক থেকে নিরাপদ চাই 
এবং কোনও পিতামাতাই তাদের সনত্ান একাডেমিকভাবে পিছিযে় পডে় তা চান না। 

সক্লু জেলা সক্লুগলুি পনুরায় খোলার পরিকলপ্না তৈরি করেছে এমন অনেক কিছ রু পর্তিকর্িযা় জানায় 
যা তারা এই সপ্র্িঙগ্ে সক্লু বনধ্ হওযা় থেকে শিখেছে। নতনু সক্লু বছরটি উনম্কুত্ হবে যখন আমরা সকলেই 
দব্ৈত মহামার ী: কভিড -১৯ এবং পদধ্তিগত বরণ্বাদ নিযে় জডি়যে় পড়ছি। সক্লু জেলা পনুরায় খোলার 
পরিকলপ্নাগলুি বিবেচনা করা উচিত যে ক ীভাবে সক্লুগলুি শিকষ্ারথ্ ীদের নয্ায়সঙগ্ত, লালনপরায়ণ, 
একাডেমিকভাবে কঠোর পরিবেশে ফিরিযে় দেবে।

গভরন্র কওুমো সমসত্ সক্লু জেলাগলুিকে সক্লুগলুি পনুরায় চাল ু হওযা়র আগে পাবলিক অভিভাবক সভা 
করার আহব্ান জানিযে়ছেন। এমনকি সক্লুটি আগের চেযে় আলাদা হওযা়র পরেও, আপনার এই সক্লুগলুি নতনু 
সক্লু বছরের জনয্ পর্সত্তু হওযা়র সাথে সাথে আপনার সক্লু জেলা সব্াসথ্য্, স রুকষ্া এবং শিকষ্াগত সাময্তায় 
মনোনিবেশ করছে তা নিশচ্িত করার একটি সযুোগ হিসাবে এটি দেখতে হবে। আপনার জেলার পনুরায় 
খোলার পরিকলপ্না সমপ্রক্ে আরও শিখতে আপনাকে সহায়তা করার জনয্ এখানে পা ঁ চটি পর্শন্ রযে়ছে। 

আমার বাচচ্াকে কি পর্তিদিন তাদের শিকষ্ক শিখিযে় দেবেন?1

এটি বয্কত্িগত বা অনলাইনেই হোক না কেন, গর্েড-সত্রের সামগর্ ীতে অগর্গতি অরজ্নের জনয্ শিকষ্ারথ্ ীদের 
পর্তিদিনের নিরদ্েশনার পর্যো়জন। শিকষ্কদের পর্তিদিন যোগাযোগ বজায় রাখা এবং শিকষ্ারথ্ ীদের সাথে 
যোগাযোগ করা উচিত। জিজঞ্াসা করে আপনি আরও জানতে পারবেন:

 যখন আমার সনত্ান দরূ থেকে শিখবে তখন কি সেই দিনগলুিতে সরাসরি নিরদ্েশনা দেওযা় হবে?

পর্তিদিন কোন বিষয় পডা়নো হবে? কত ঘন ঘন পডা় / ইংরেজী ভাষা কলা, গণিত, শিলপ্, বিজঞ্ান, 
সামাজিক গবেষণা, বিশব্ ভাষা এবং শার ীরিক শিকষ্ার বিষযে় নিরদ্েশনা থাকবে? 
পর্তিবনধ্ ী শিকষ্ারথ্ ী, ইংরেজি ভাষাশিকষ্ারথ্ ী, পর্থম সারির শিরোনাম পর্াপত্ শিকষ্ারথ্ ীরা এবং 
গহৃহ ীনতার অভিজঞ্তা অরজ্নকার ী শিকষ্ারথ্ ী সহ আমার সক্লু কীভাবে আমার সনত্ানের অননয্ 

     একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক চাহিদা পরূণ করবে? 



ক ীভাবে পরিবার পরিবরত্ন বা নতনু ন ীতিমালা সমপ্রক্ে 
জডি়ত থাকবে?

করেন। আপনার সক্লু জেলা আপনাকে এমন সমালোচনামলূক সিদধ্ানত্গলুিতে অনত্রভ্কুত্ করা উচিত 
যা আপনার শিশ ু এবং তাদের সক্লুকে পর্ভাবিত করে এবং সমসত্ তথয্ আপনার পরিবারের পছনদ্ের ভাষায় 
সরবরাহ করা উচিত। আপনার জেলা জিজঞ্াসা করনু:

বছরবয্াপ ী জিনিসগলুি পরিবরত্িত হওযা়র সাথে সাথে পরিবারগলুি ক ীভাবে তাদের নিজের ভাষায় 
তথয্ গর্হণ করবে এবং সিদধ্ানত্ গর্হণের কারয্কর্মে অনত্রভ্কুত্ হবে?
আমি কার সাথে কথা বলতে পারি এবং কোথায় জিনিসগলুি আমাদের পরিবারের জনয্ চলছে সে সমপ্রক্ে 
আমি পর্তিকর্িযা় জমা দিতে পারি?

যদি সক্লু ভবনগলুি আবার সমপ্রূণ্ বনধ্ হওযা়র পর্যো়জন হয়, তবে দরূবরত্ ী শিকষ্ার সময় পরিবারগলুিকে 
সহায়তা করার পরিকলপ্না ক ী?

আমার বাচচ্া কি তাদের শিকষ্কদের সাথে পরূণ্ শর্েণি শেখার 
সমযে়র বাইরে মিথসক্র্িযা় করবে?

শিকষ্ারথ্ ী-শিকষ্কের সমপ্রক্ শিকষ্ারথ্ ীদের সাফলয্ের জনয্ অতয্নত্ গ রুতুব্পরূণ্। আপনার সনত্ানের 
অতিরিকত্ সহায়তা বা সহায়তার জনয্ তাদের শিকষ্কের সাথে যোগাযোগ করতে সকষ্ম হওযা় উচিত। 
জিজঞ্াসা করে আপনার জেলা ক ী পরিকলপ্না করেছে তা শিখনু:

  আমার সনত্ানের সাহাযয্ের পর্যো়জন হলে ক ীভাবে অতিরিকত্ সহায়তা পাবেন? 

এমন কেউ কি আছে যে পর্তিদিন আমার সনত্ানের সাথে সংযকুত্ হবে?

আমার সনত্ান যদি কোনও অয্াসাইনমেনট্ না বঝুতে পারে তবে কারও কাছে পৌ ঁ ছাতে পারবে?

আমার সনত্ানের ক ী শিখার পর্তয্াশা করা হবে এবং আমি 
ক ীভাবে জানব যে তারা অগর্গতি করছে?

শিকষ্ারথ্ ীরা পর্চরু অয্াসাইনমেনট্ সমপ্নন্ করে, এবং এটি গরুতুব্পরূণ্ যে তারা তাদের কাজ সমপ্রক্ে নিয়মিত এবং 
সময়মত পর্তিকর্িযা় পায়।    শিকষ্ারথ্ ীরা তাদের কল্াসে কী করছে এবং উনন্তির জনয্ তাদের কী করা উচিত তা 
তাদের জানা উচিত। জিজঞ্াসা করে আপনি আপনার বিদয্ালযে়র অনশু ীলনগলুি সমপ্রক্ে শিখতে পারেনঃ

   আমি ক ীভাবে জানব যে আমার সনত্ানের গর্েড-সত্রের মান অনযুায ী় শিখছে?

শিকষ্ক কি আমার বাচচ্াকে তাদের এসাইনম্েনট্ সমপ্রক্ে পর্তিকর্িযা় জানাবে?

আমার সনত্ানকে কিভাবে গর্েড করা হবে? টেসট্ বা পর ীকষ্া হবে?

3

সক্লুটি ক ী আমার সনত্ানকে বাডি়তে শিখতে সহায়তা করার 
জনয্ পর্যকুত্ি সরবরাহ করবে?4

অনেক শিকষ্ারথ্ ী এবং পরিবারগলুিতে মিশর্িত বা দরূবরত্ ী শিকষ্ার জনয্ সহজে পর্যকুত্ি হাতে নেই। আপনার 
জেলাটি ফা ঁ কফোকরগলুি দরূ করতে সহায়তা করা উচিত। জিজঞ্াসা করনুঃ

 আমার শিশ ু কি বিদয্ালযে়র কাজের জনয্ এমন কোনও ডিভাইস (লয্াপটপ বা টয্াবলেট) গর্হণ করবে যা 
 বয্বহারের জনয্ পর্সত্তু এবং আমাদের ডিভাইস এবং আমাদের বিদয্ালযে়র ভাষা শেখার পল্য্াটফরম্ের 

       জনয্ আমাদের ক ী পর্যকুত্িগত সহায়তার অয্াকস্েস থাকবে? 

আমাদের যদি ইনট্ারনেট না থাকে তবে আমার সনত্ান ক ী হটসপ্ট বা ইনট্ারনেট-সকষ্ম ডিভাইস পাবে?

 আমার যদি একাধিক সনত্ান থাকে তবে তাদের পর্তয্েকের কি ডিভাইস এবং ইনট্ারনেট পাবেন?
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