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আশ্বাস 

আশ্বালসর প্রগ্রতটি গ্রিভালের মলিয একটি িক্স কিলে গ্র্্। দ্রষ্টিয: প্রগ্রতটি টিক গ্রচহ্ন কেয়া হল আশ্বালসর গ্র্গ্রেনষ্ট স্থা্ীয় গ্রশক্ষা 

সিংস্থার (local education agency, LEA) জ্য গ্রিজজিাল স্বাক্ষর। 

 

 

কে LEA ARP ESSER তহগ্রিল পালি, তারা ARP ESSER তহগ্রিল িযিহালরর একটি পগ্ররকল্প্া ততগ্রর কলর SEA-কত জমা কেলি 

এিিং কসটি LEA-এর ওলয়িসাইলি সকললর জ্য উপলব্ধ করলি। পগ্ররকল্প্া ও এর কে ককাল্া পগ্ররিতন্  গ্র্য়ম কমল্ জমা 

কেয়া হলি। 

 

LEA আশ্বাস গ্রেলয়লে কে কে ARP ESSER তহগ্রিল এগুললা সহ তালের অগ্রভলপ্রত উলেলশয িযিহার করা হলি: 

• কীভালি তারা ককাগ্রভি-19 প্রগ্রতলরাি এিিং প্রশম্ ককৌশলগুললার জ্য গ্রিলশষভালি তহগ্রিল িযিহার 

করলি, 

• প্রমাণ-গ্রভগ্রিক ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র মািযলম পঠ্-পাঠল্র সমলয়র একালিগ্রমক ক্ষগ্রত কমাকালিলায় 

কীভালি তহগ্রিল িযিহার করা হলি, 

• এিিং LEA কীভালি গ্র্জিত করলি কে এই ইন্টারলভ্শ্ সকল গ্রশক্ষার্থীর একালিগ্রমক, সামাজজক, মা্গ্রসক এিিং 

মা্গ্রসক স্বালস্থযর প্রলয়াজ্গুললার কক্ষলে প্রলোজয এিিং গ্রিলশষত কসইসি গ্রশক্ষার্থী োরা ককাগ্রভি-19 মহামারী কর্থলক 

ক্ষগ্রতিস্ত হলয়লে। 

 

LEA আশ্বাস গ্রেলয়লে কে, ARP আইল্র িারা 2001(a) অ্ুসালর প্রগ্রতটিত ARP ESSER পুরষ্কালরর সময়কালল LEA 

পে নায়ক্রগ্রমকভালি, তলি প্রগ্রত েয় মালস পে নাললাচ্া করলি এিিং ের্থাের্থভালি তালের পগ্ররকল্প্াটি সিংলশাি্ করলি। 

ARP আইল্র িারা 2001(i)(2) অ্ুসালর LEA তার পগ্ররকল্প্ার উন্নগ্রতর গ্রিষলয় জ্সািারলণর মতামত চাইলি, LEA জ্েলণর 

মতামত চাইলি এিিং তালের পগ্ররকল্প্ালক সিংলশাি্ করলি গ্রক্া তার গ্রসদ্ধান্ত ক্য়ার কক্ষলে এই জাতীয় মতামলতর গ্রিলিচ্া 

করলি এিিং েগ্রে সিংলশাি্ প্রলয়াজ্ীয় িলল গ্র্ি নারণ করা হয় তাহলল তা করা হলি। 

 

LEA আশ্বাস গ্রেলয়লে কে, তারা তালের পগ্ররকল্প্ার সিংলশাি্ করলল, সিংলশাগ্রিত পগ্ররকল্প্াটি িতনমাল্ CDC-এর প্রস্তাগ্রিত 

সুরক্ষার প্রগ্রতটি গ্রিষয় কমল্ করলি িা LEA তার পগ্ররকল্প্ার সিংলশাি্ করার সময় েগ্রে CDC তার সুরক্ষার সুপাগ্ররশ আপলিি 

কলর, তাহলল সিংলশাগ্রিত পগ্ররকল্প্া িতনমা্ ্ীগ্রত কতিা কমল্ করলে তা জা্ালি এিিং আপলিি হওয়া প্রগ্রতটি সুরক্ষা 

সুপাগ্ররলশর জ্য এই জাতীয় ্ীগ্রতর িণ ন্ া কেলি। 

 

LEA আশ্বাস গ্রেলয়লে কে, ARP আইল্র িারা 2001(i)(1) এিিং (2) এর প্রলয়াজ্ীয়তা কমল্ চলা ARP আই্ চালু হওয়ার আলে 

ককাল্া পগ্ররকল্প্া ততগ্রর করা হলয় র্থাকললও অন্তি নতীকালী্ চূডান্ত গ্র্য়লমর প্রলয়াজ্ীয়তায় প্রগ্রতটিত সুরক্ষার প্রলয়াজ্ীয় 

প্রগ্রতটি গ্রেলকর উলেখ ্া করলল, তারা (প্রলয়াজ্ীয় পে নায়ক্রগ্রমক পে নাললাচ্ার অিংশ গ্রহসালি) পগ্ররকল্প্ার কশষ পে নাললাচ্ার 

েয় মালসর মলিয এই প্রলয়াজ্ীয়তার সালর্থ সামঞ্জসয কলর পগ্ররকল্প্া সিংলশাি্ করলি। 

 

LEA আশ্বাস কেলি কে, পগ্ররকল্প্াটি কিািেময এিিং অগ্রভন্ন গ্রি্যালস র্থাকলি; েতিা সম্ভি িযিহারলোেয হয় এম্ ভাষায় গ্রলগ্রখত 

র্থাকলি োলত গ্রপতামাতারা িুঝলত পালর্ িা িযিহাগ্ররক ্া হলল কমৌগ্রখকভালি অ্িুাে করা র্থাকলি; এিিং ককাল্া প্রগ্রতিন্ধী 

গ্রপতা-মাতার অ্লুরালির গ্রভগ্রিলত তালের জ্য উপেুক্ত গ্রিকল্প গ্রি্যালস প্রো্ করা হলি। 
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LEA-এর সােবিে অ্িাবধোর 

ফলস্বরূপ িা ককাগ্রভি-19 মহামারীটির প্রগ্রতজক্রয়া গ্রহসালি LEA-এর মলিয গ্রশক্ষার্থী এিিং সু্কললর জ্য সিলচলয় প্রলয়াজ্ 

গ্রহলসলি LEA-এর গ্র্ি নাগ্ররত প্রর্থম 2-3 টি অিাগ্রিকার প্রো্ করু্। LEA-এর মলিয গ্রশক্ষার্থী এিিং সু্কলগুগ্রলর কালে এগুললা 

কক্ সিলচলয় গুরুত্বপূণ ন এিিং/অর্থিা সিলচলয় কিগ্রশ প্রলয়াজ্ীয় চাগ্রহো তা কিাঝায় এম্ কিিা কসাস ন অন্তভুনক্ত করু্। 

 

অ্িাবধোর দেটা দসাস ি 

লাগ্র্ নিং ওপারচুগ্র্টি লস/একালিগ্রমক গ্ররলিস্ NWEA MAP, কিি, উপগ্রস্থগ্রত 

গ্রশক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা উপগ্রস্থগ্রত, কিি, শৃঙ্খলা, অগ্রতগ্ররক্ত পাঠযক্রগ্রমক কাে নক্রম 

গ্র্রাপলে সু্কলল কফরা গ্রশক্ষার্থী এিিং কমীলের উপগ্রস্থগ্রতর তর্থয 

 
লাবন িং ওপারচুবনটট লস প্ল্যান (Learning Opportunity Loss Plan) 

উকেিয 
 

এই কিমলপ্ল্িটি গ্রিগ্রিলের গ্রসদ্ধান্ত িহলণর গ্র্লেনশ্া কেলি কারণ তারা ককাগ্রভি-19 মহামারী দ্বারা ক্ষগ্রতিস্ত গ্রশক্ষার্থীলের জ্য 

দ্রুত গ্রশক্ষার সহায়তার  জ্য প্রমাণ গ্রভগ্রিক ইন্টারলভ্শ্ পগ্ররকল্প্া কলর। কিমলপ্ল্িটি ককালহালরন্ট ইন্সট্রাকশ্ গ্রসলেম 

গ্র্িদ্ধ সহ জজজনয়ার িারািাগ্রহক উন্নগ্রতসাি্ চক্র িযিস্থা অ্সুরণ কলর। 

“দ্রুত গ্রশক্ষা ও শজক্তশালী পঠ্-পাঠ্ হল পরস্পর গ্র্ভনরশীল। আপগ্র্ খারাপ পঠ্-পাঠল্র সলে গ্রশক্ষার দ্রুত উন্নগ্রত করলত 

পারলি্ ্া এিিং আপগ্র্ েগ্রে অসম্পূণ ন গ্রশক্ষালক কাে নকরভালি সহায়তা করলত ্া পালর্ তাহলল ভাললাভালি পঠ্-পাঠ্ 

করালত পারলি্ ্া। অতএি, দ্রুত গ্রশক্ষা এিিং শজক্তশালী পাঠোল্র িারণা ও সলি নািম অ্শুীলল্র গ্রিষলয় আপ্ার ক্তালের 

এিিং গ্রশক্ষকলের উন্নগ্রত করা গুরুত্বপণূ ন।" 

িকুলমলন্ট এলেি করা হল োইগ্রিিং প্রশ্ন এিিং েলিষণার গ্রলঙ্কগুগ্রল ো ইন্টারলভ্শল্র জ্য আপ্ার গ্রসদ্ধান্তগুগ্রললক সমর্থ ন্  

করলত পালর এিিং কীভালি ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়্ করা োয় তার জ্য গ্র্লেনগ্রশকা প্রো্ করলত পালর। 

বিভাগীয় বিষ্য়িস্তু 

▪ ইন্টারকভনিন বচবিত েরা 

▪ ইন্টারকভনিন বনি িাচন েরা 

▪ পবরেল্পনা িাস্তিায়ন 

▪ িাস্তিায়ন পবরেল্পনা 

▪ অ্িগবত যাচাই েরুন 
 

LEA ARP পবরেল্পনা 

LEA ওকয়িসাইকটর বলঙ্ক 
www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

েগ্রে এই িকুলমলন্টর গ্রিষয়িস্তু স্পষ্টভালি িযাখযা করা র্থালক এিিং LEAদ্বারা গ্র্গ্রম নত একটি কিমলপ্ল্লির মলিয অন্তভুনক্ত র্থালক এিিং LEA-এর ওলয়িসাইলি কপাে করা 

র্থালক, তাহলল অ্ুিহ কলর উপলরর পগ্ররকল্প্ার গ্রিষয়িস্তু গ্রচগ্রহ্নত করার জ্য করফালরন্স অন্তভুনক্ত করু্। 
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চাবিদা বচবিত েরা 

 

প্রেি তর্থয গ্রিগ্রিে জলুড লাগ্র্ নিং ওপারচুগ্র্টি লস, প্রসাগ্ররত গ্রশক্ষার 

সুলোেগুগ্রললক সমর্থ ন্  করার জ্য িতনমা্ সিংস্থা্সমূহ এিিং প্রলয়াজ্ীয় 

মূলযায়্ প্রজক্রয়াটির মািযলম গ্রচগ্রহ্নত অগ্রতগ্ররক্ত সিংস্থা্গুগ্রল রূপলরখা প্রো্ 

কলর। স্বল্প আলয়র গ্রশক্ষার্থী, প্রগ্রতিন্ধী গ্রশশু, ইিংলরজজ গ্রশক্ষার্থী, জাগ্রতেতভালি 

সিংখযালঘু, েৃহহী্ গ্রশক্ষার্থী এিিং পাগ্রলত গ্রশশু এিিং েুি সহ োরা মহামারী এিিং 

সু্কল িলন্ধর ফলল ক্ষগ্রতিস্থ গ্রশক্ষার্থীলের কশখার সুলোে হ্রাস গ্রচগ্রহ্নত করার তর্থয 

অন্তভুনক্ত করু্। 

বনকদিিে প্রশ্নািলী প্রবতর্িয়া 

গ্রশক্ষার সুলোে ্লষ্টর কারলণ ক্ষগ্রতিস্ত 

গ্রশক্ষার্থীলের প্রলয়াজ্ীয়তা গ্র্ি নারলণর 

জ্য ককা্ ককা্ তর্থয সিংিহ এিিং 

প্রজক্রয়া করা েরকার? 

কশখার সুলোে ্লষ্টর কারলণ ক্ষগ্রতিস্ত গ্রশক্ষার্থীলের প্রলয়াজ্ীয়তা গ্র্ি নারলণর জ্য কে 

তর্থয সিংিহ এিিং প্রজক্রয়া করা েরকার তার মলিয এগুললা র্থাকললও তা ককিল এলতই 

সীগ্রমত ্য়: 

ভগ্রতন, গ্রশক্ষার্থী ও কমীলের উপগ্রস্থগ্রত, হাই সু্কলল অজজনত কক্রগ্রিি, MAPLE োগ্রি, 

Northwest Evaluation Association (NWEA) Measures of Academic Progress 

(MAP), Georgia Milestones, Assessing Comprehension এিিং Communication in 

English State-to-State (ACCESS) এিিং শৃঙ্খলা, িযাজলুয়শ্ করি, গ্রিলপ্ল্ামা গ্রসল এিিং 

গ্রশক্ষলকর িা্ নওভার করি 

শজক্ত এিিং চযাললঞ্জগুগ্রল স্াক্ত করলত 

এিিং ফলাফল গ্র্ি নারলণর জ্য তলর্থযর 

গ্রিলেষণ। 

পৃিা 23 কেখু্: 

কশখার সুলোে ্ষ্ট তুলল িরলত আপগ্র্ 

িতনমাল্ কী কী (ইন্টারলভ্শ্, 

ককৌশল, সিংস্থা্সমহূ, কগ্রমউগ্র্টি 

পািন্ারশীপ) িযিহার করলে্? 

গ্রিগ্রিে িতনমাল্ কশখার সুলোে ্ষ্ট তুলল িরলত গ্র্ম্নগ্রলগ্রখত িযিহার কলর িহু-স্তরেুক্ত 

সহায়তা িযিস্থা (Multi-Tiered Systems of Supports, MTSS) িাস্তিাগ্রয়ত করলে: 

ইউ্াইলিি ওলয় এক্সলপগ্ররলয়ন্স কপ নলসর (United Way Experience Corps 

partnership) মািযলম কক্রগ্রিি গ্ররকভাগ্রর, সামার কপ্রািাগ্রমিং, কোি গ্রুপ, গ্রশক্ষক ক্তৃত্ব 

এিিং স্বতন্ত্র গ্রশক্ষাো্ "িুিিার", সু্কল-গ্রভগ্রিক টিউিগ্ররিং, সািারণ মূলযায়্ (েঠ্মূলক) 

এিিং টিউটিিং। 

িতনমা্ প্রলচষ্টা সফল গ্রক্া জা্লত 

আপগ্র্ কী িরল্র তর্থয সিংিহ কলর্? 

িতনমা্ প্রলচষ্টা সফল গ্রক্া জা্লত সিংেৃহীত তর্থয হল: 

কিঞ্চমাকন, উপগ্রস্থগ্রত, NWEA MAP, কিি এিিং গ্রিলপ্ল্ামা সীল। 

িতনমা্ প্রলয়াজ্ীয়তা স্াক্ত করলত 

আপগ্র্ কী িরল্র তর্থয সিংিহ ও 

গ্রিলেষণ করলি্? 

িতনমা্ প্রলয়াজ্ীয়তা স্াক্ত করলত আপগ্র্ কে িরল্র তর্থয সিংিহ ও গ্রিলেষণ 

করলি্ তা হল: ভাচুনয়াল এিিং কফস-িু-কফস লাগ্র্ নিংলয় ভগ্রতন, গ্রশক্ষার্থী এিিং কমী, 

উপগ্রস্থগ্রত, িযাজলুয়শ্ কক্রগ্রিি, NWEA MAP, কিঞ্চমাকন, িযাজলুয়শল্র হার, জজজনয়ার 

গ্রিকল্প মূলযায়্ (Georgia Alternative Assessment, GAA), গ্রিলপ্ল্ামা সীল, পাঠযক্রম 

িগ্রহনভূত কাে নকলালপ অিংশিহণ, গ্রপ্র/কপাে ইউগ্র্ি মূলযায়্, Georgia Milestones, 

ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থীলের জ্য ACCESS, চার িেলরর ককাহিন কিিা এিিং সািারণ 

মূলযায়্ (েঠ্মূলক)। 

 একটি গ্রিস্তৃত প্রলয়াজ্ মূলযায়্ পগ্ররচাল্া করা 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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ইন্টারকভনিন বনি িাচন েরা 

 

স্াক্তকৃত চাগ্রহো পূরলণর প্রমাণ রলয়লে এম্ সমািা্গুগ্রল গ্র্ি নারণ করলত 

অল্ক কসালস নর েলিষণা করু্। একালিগ্রমক অিেগ্রত ত্বরাগ্রিত কলর এম্ 

উলেযাে  এিিং গ্রিেযমা্ একালিগ্রমক কপ্রািাম উন্নত কলর এম্ প্রমাণ-গ্রভগ্রিক 

ইন্টারলভ্শ্ গ্র্ি নাচ্ করু্। ইন্টারলভ্শল্ সাক্ষরতা, সিংখযা, কক্রগ্রিি-

গ্ররকভাগ্রর এিিং িযাজলুয়ি ্া হওয়ার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের প্রলয়াজ্ীয়তার 

গ্রিষয় র্থাকলি। 

• প্রলয়াজ্ীয় উন্নগ্রতর জ্য সমস্ত প্রমাণ গ্রিলিচ্া করু্। 

• সম্ভািয ইন্টারলভ্শ্গুললা েলিষণা করু্ 

• কমীলের সম্ভািয ইন্টারলভ্শ্গুললা িাস্তিায়্ করার ক্ষমতা আলে 

গ্রক্া গ্র্ি নারণ করু্। 

এই গ্রিভােটি ইন্টারলভ্শ্(গুললা) গ্র্ি নাচ্ জা্াল্ার জ্য। এই গ্রিভালে 

ককাল্া এগ্রির প্রলয়াজ্ ক্ই। 

ইন্টারকভনিকনর বিেল্প বনি িাচন ও িাস্তিায়কনর জনয বিকিচনা 

ক্লাকসর আোকরর হ্রাস 

েলিষণা অ্ুসালর, এই ইন্টারলভ্শল্র জ্য কে সি জজগ্র্স গ্রিলিচ্া 

করলত হলি: 

• K-8 কিলি সিলর্থলক কাে নকরী 

• সািারণভালি, প্রভাি গ্র্জিত করার জ্য 15 কর্থলক 18 জল্র ক্লাস 

• গ্রশক্ষলকর গুণমা্ অিশযই গ্রিলিচ্া করলত হলি। 

• কভৌত স্থা্ 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 

সম্প্রসাবরত সু্কল দে (সু্কললর আলে ও 

পলর) 

েলিষণা অ্ুসালর, সু্কল, কগ্রমউগ্র্টি, পগ্ররিার, গ্রশক্ষার্থীর পাশাপাগ্রশ 

আগ্রর্থ নক গ্রিষলয়ও সু্কল শুরুর ও কশলষর সমলয়র প্রভাি গ্রিলিচ্া করা 

গুরুত্বপণূ ন। ো গ্রিলিচ্া করলত হলি: 

• পাঠযক্রম ও গ্র্য়গ্রমত সু্কললর গ্রেল্ পডাল্া গ্রিষয়িস্তুর সলে 

সামঞ্জসযতা 

• পগ্ররিহ্ 

• আহার ও জলখািার 

• গ্রশক্ষার্থীলের জ্য প্রলয়াজ্ীয় র্থাকার িযিস্থা 

• পাঠক্রম িগ্রহভুনত কাে নকলাপসমূলহ প্রভাি 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 

সম্প্রসাবরত সু্কল বিক্ষািষ্ ি 

(কযাললন্ডালর গ্রে্ কোে করা) 

সু্কললর গ্রে্ িা গ্রশক্ষািষ ন সম্প্রসারণ করা হলল গ্রশক্ষাো্ োডা অ্য সুগ্রিিা 

পাওয়া কেলত পালর, তলি গ্রশক্ষার্থীলের কৃগ্রতত্ব িৃজদ্ধ পালি এই সম্ভাি্ার 

সমর্থ ন্  করার জ্য অল্প েলিষণা-গ্রভগ্রিক প্রমাণ রলয়লে। েলিষণা তর্থয 

অ্সুালর কৃগ্রতলত্বর উন্নগ্রতর জ্য সময় প্রলয়াজ্ীয় হললও পে নাপ্ত শতন 

্য়। গুরুত্বপণূ ন গ্রিষয় হল গ্রশক্ষাোল্র গুণমাল্র সলে সময় কীভালি 

িযিহৃত হয়। ো গ্রিলিচ্া করলত হলি: 

• গ্রশক্ষক এিিং প্রশাসকলের চুজক্ত 

• গ্রশক্ষক ও গ্রশক্ষার্থীলের কভলে পডা  

• সম্পৃক্ততা গ্র্জিত করলত অগ্রভভািকলের অিংশিহণ 

• সু্কললর গ্রিরগ্রত 

• পগ্ররিহ্ 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 
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িাই বিকোকয়র্ি টটউকটাবরং 

েলিষণা অ্ুসালর, সিলচলয় কাে নকর টিউিগ্ররিং কপ্রািামগুললা গ্র্লচর 

কাঠালমা ভাে কলর: 

• সপ্তালহ গ্রত্ িা তার কিগ্রশ কসশ্ 

• 30-60 গ্রমগ্র্লির প্রগ্রতটি কসশ্ 

• অন্তত 10 সপ্তাহ 

• প্রগ্রত গ্রুলপ গ্রত্ কর্থলক চার জ্ গ্রশক্ষার্থী, গ্রকন্তু গ্রশক্ষক িা পযারা-

কপ্রালফশ্াল িযিহার কলর একজ্ িা 1:2 টিউলিাগ্ররিং সিলর্থলক 

কাে নকরী 

• কপ্রািাম জলুড একই গ্রশক্ষকলের সলে গ্রশক্ষার্থীলের রাখু্  

• সু্কললর গ্রেল্ িা এরপর এই কপ্রািাম করা্ 

• কিি কললভল িা ককালস নর মা্ অ্সুালর করা্ 

• িৃজদ্ধ পগ্ররমাপ করলত এিিং গ্রিতরণ সামঞ্জসয করলত চলমা্ 

েঠ্মূলক মূলযায়ল্র অ্শুীল্গুগ্রল িযিহার করু্ 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 

সাোর দপ্রািাবেং 

েলিষণা অ্ুসালর, সিলচলয় কাে নকর সামার কপ্রািামগুললা গ্র্লচর 

কাঠালমা ভাে কলর: 

• পাুঁচ কর্থলক েয় সপ্তাহ জলুড 

• প্রগ্রত সপ্তালহ পাুঁচ গ্রেল্র কপ্রািাগ্রমিং 

• প্রগ্রতগ্রে্ 60-90 গ্রমগ্র্লির েগ্রণত এিিং 90-120 গ্রমগ্র্লির পডা/কলখার 

গ্রশক্ষাো্ এিিং েুই-গ্রত্ ঘণ্টার সমৃদ্ধকরণ কাে নক্রম 

• প্রগ্রত গ্রশক্ষলকর 15 জ্ পে নন্ত গ্রশক্ষার্থীর কোি ক্লাস 

• উচ্চ মাল্র কাে নকরী গ্রশক্ষকলের িযিহার করলত হলি 

• িারািাগ্রহক পাঠযক্রম গ্র্িদ্ধ এিিং গ্রশক্ষাোল্র সময় িাগ্রডলয় কপশাোর 

গ্রশক্ষণ প্রো্ করু্ 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 

ভাচুিয়াল লাবন িং (সিংলশাি্, টিউিগ্ররিং, 

কক্রগ্রিি গ্ররকভাগ্রর ইতযাগ্রে) 

েলিষণা অ্ুসালর, কে সি গ্রিষয় গ্রিলিচ্া করলত হলি: 

• অ্লাই্ এিিং কফস-িু-কফস উপাো্গুললা সমিয় করা 

গ্রশক্ষাোল্র আলরা িড সুগ্রিিা রলয়লে 

• অ্লাই্ গ্রশক্ষাো্ সহলোেী িা প্রগ্রশক্ষক-গ্র্লেনগ্রশত হলত হলি 

• গ্রশক্ষার্থীলের গ্রমগ্রিয়া িযিহার কলর ইন্টালরকশল্র সুগ্রিিা গ্রেলত হলি 

• সহলোগ্রেতার জ্য অগ্রতগ্ররক্ত কশখার সময় এিিং সামিীর পাশাপাগ্রশ 

অগ্রতগ্ররক্ত সুলোলের সিংগ্রমশ্রণ প্রো্ করু্ 

• গ্রশক্ষার সময় সম্প্রসারলণর কক্ষলে কফস-িু-কফস গ্রশক্ষাোল্র কচলয় 

অ্লাই্ লাগ্র্ নিং অল্ক কিগ্রশ সুগ্রিিাজ্ক 

• প্রলিশলোেযতা - প্রেুজক্ত এিিং সিংলোলের সুগ্রিিা 

• গ্রশক্ষার্থীলের জ্য খািার 

• গ্রশক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা ককৌশললর কক্ষলে গ্রশক্ষলকর প্রগ্রশক্ষণ 

• ্ম্ীয় সময়সূগ্রচ 

পগ্ররগ্রশলষ্ট েলিষণার গ্রলঙ্ক 

অ্নযানয  

 
গ্রিলিচ্া করলত হলি গ্র্লেনশক প্রশ্নািলী – পগ্ররগ্রশলষ্টর প্রশ্নগুগ্রলর গ্রলঙ্ক 
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িাস্তিায়কনর পবরেল্পনা 

 

 

একটি েল ততগ্রর করু্ এিিং সি নাগ্রিক প্রগ্রতশ্রুগ্রতিদ্ধ এিিং গ্রিশ্বস্ততার সালর্থ 

প্রলয়াে করা কেলত পালর এম্ সমািা্গুগ্রল কাে নকর করু্। 

• এম্ একটি েল ততগ্রর করু্ ো ইন্টারলভ্শ্গুগ্রল এিিং কসগুগ্রল 

িাস্তিায়ল্র সলি নািম উপায়গুগ্রল েভীরভালি িুঝলত পারলি। 

• ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়্কারীলের ভূগ্রমকা এিিং োগ্রয়ত্বগুগ্রল স্াক্ত 

করু্। 

• িাস্তিায়ল্র সময়সীমা ততগ্রর করু্ 

• ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র জ্য প্রলয়াজ্ীয় সিংস্থা্সমহূ এিিং 

সহায়তা স্াক্ত করু্। 

• িাস্তিায়ল্র অিেগ্রতর ্জর রাখলত পে নাললাচ্া করার জ্য একটি 

মা্েণ্ড ততগ্রর করু্। 

ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র জ্য গ্র্লচর প্রলশ্নর উির গ্রে্। 

প্রশ্ন আকে? প্রবতর্িয়া 

গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শ্(গুললা) কী? 

ক্লালসর আকালরর হ্রাস  

সম্প্রসাগ্ররত সু্কল কি (সু্কললর আলে ও পলর)  

সম্প্রসাগ্ররত সু্কল গ্রশক্ষািষ ন (, কযাললন্ডালর গ্রে্ কোে করা)  

হাই গ্রিলকালয়জন্স টিউলিাগ্ররিং  

সামার কপ্রািাগ্রমিং  

ভাচুনয়াল লাগ্র্ নিং (সিংলশাি্, টিউিগ্ররিং, কক্রগ্রিি গ্ররকভাগ্রর 

ইতযাগ্রে) 
 

অ্যা্য:  

অ্যা্য:  

ককা্ অঞ্চল/ক্লাোর/সু্কল প্রগ্রতটি গ্র্ি নাগ্রচত 

ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিাগ্রয়ত করলি? 

প্রগ্রতটি ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র জ্য গ্র্ি নাগ্রচত অঞ্চল/ক্লাোর/সু্কলগুললার 

গ্র্ি নাচন সু্কলগুললালত DCSD টিয়ািন গ্রসলেম সালপালিনর গ্রভগ্রিলত হলি, ো 

সু্কলগুললার গ্রিগ্রভন্ন প্রলয়াজ্ এিিং গ্রিগ্রভন্ন প্রেগ্রতশীলতা গ্র্ভনর। গ্রিগ্রিলের 

টিয়াগ্ররিং পদ্ধগ্রত কিিা-চাগ্রলত প্রলয়াজ্ গ্র্ি নারলণর প্রজক্রয়ার উপর গ্রভগ্রি কলর মূল 

কাে নকাগ্ররতা গ্র্লেনশকগুললার উপর কজার কেয়। এইসি গ্র্লেনশক হল: সািগ্রুপ 

পে নালয় একালিগ্রমক পারফরমযান্স, গ্রশক্ষার্থী সমৃ্পক্ততা (কেম্, উপগ্রস্থগ্রত, 

অসামঞ্জসযতা, গ্র্লেনশক ইতযাগ্রে), সামাজজক এিিং মা্গ্রসক চাগ্রহো (কেম্, 

গ্রচগ্রহ্নত প্রলয়াজ্ীয়তা, করফালরল ইতযাগ্রে), এিিং িযাজলুয়শ্ করি। 

প্রগ্রতটি গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শল্ ককা্ কিি 

িা কিি িযান্ড অিংশিহণ করলি? 

প্রার্থগ্রমক K-5, গ্রমগ্রিল সু্কল 6-8 এিিং হাই সু্কল 9-12। 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

ককা্ গ্রশক্ষার্থী সািগ্রুপ(গুললা) প্রগ্রতটি 

গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শল্ অিংশ ক্লি? 

সমস্ত সািগ্রুলপর কালে গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শল্ অিংশ ক্য়ার সুলোে র্থাকলি: 

ইিংলরজী ভাষা গ্রশক্ষার্থী (EL) এিিং প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী (Students with Disabilities, 

SWD), প্রগ্রতভাশালী, সমস্ত সািগ্রুলপর (কিি 9-10) জ্য অযািভান্সি কপ্ল্সলমন্ট 

গ্রিজ, কে গ্রশক্ষার্থীরা িযাজলুয়শল্র প্রলয়াজ্ীয়তা পূরলণর পলর্থ ক্ই, কে সকল 

গ্রশক্ষার্থীর অগ্রতগ্ররক্ত কক্রগ্রিলির প্রলয়াজ্, জজজনয়া ভাচুনয়াল সু্কল (কিি 6-12), 

সম্প্রসাগ্ররত সু্কল গ্রশক্ষািষ ন (কিি 3,5,8 এিিং EOC পরীগ্রক্ষত ককাস ন), Pre-K-3 এিিং 

Pre-K-4, আগ্রল ন গ্রলিালরগ্রস ইন্টারলভ্শ্ K-3, আগ্রল ন মযার্থলমটিক্স ইন্টারলভ্শ্ 

K-3 এিিং কফাকাস সাি-গ্রুপ: কৃষ্ণাে, গ্রহস্পাগ্র্ক, প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী এিিং িহু-

ভাষার গ্রশক্ষার্থী (ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থী)। পৃিা 21-22। 

প্রগ্রতটি গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শ্ ককা্ 

গ্রশক্ষার্থীলের জ্য? 

গ্র্ম্নগ্রলগ্রখত গ্রশক্ষার্থীলের জ্য: কে সকল গ্রশক্ষার্থী িযাজলুয়শল্র প্রলয়াজ্ীয়তা 

পূরলণর রাস্তায় ক্ই, কক্রগ্রিলির ঘািগ্রত আলে তালেরলক কিশলম্ ও ভাচুনয়াল 

গ্রশক্ষার্থী গ্রহলসলি কশ্রগ্রণিদ্ধ করা হলি। কে সকল গ্রশক্ষার্থীলের সিংলশাি্ পগ্ররকল্প্া 

রলয়লে এিিং পডালশা্া করলত সমসযা আলে এম্ গ্রশক্ষার্থী গ্রহলসলি কশ্রগ্রণিদ্ধ 

করা হয়, কে গ্রশক্ষার্থীরা প্রগ্রতভাশালী গ্রহসালি গ্রচগ্রহ্নত হলয়লে, সমস্ত সািগ্রুপ ও 

গ্রশক্ষার্থীরা োরা একালিগ্রমক, সামাজজক এিিং সিংলিে্শীলভালি সিংিাম করলে 

এম্ গ্রশক্ষার্থীলের পার্থওলয় পগ্ররপূরক হওয়ার জ্য কক্রগ্রিলির প্রলয়াজ্ হলি, 

অযািভান্সি কপ্ল্সলমলন্টর গ্রশক্ষার্থীরা সামার কপ্রািাগ্রমিংলয় অিংশ ক্লি। গ্র্িদ্ধ 

সািগ্রুপ: কৃষ্ণাে, গ্রহস্পাগ্র্ক, প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী এিিং িহু-ভাষার গ্রশক্ষার্থী 

(ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থী)। 

সু্কল গ্রশক্ষািলষ ন কে পগ্ররমাণ সময় কোে 

কেয়ার প্রস্তাি কেয়া হলয়লে? 

প্রলোজয ্য় 

প্রগ্রতটি গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শল্র জ্য কমী, 

গ্রশক্ষার্থী ও অগ্রভভািকলের জ্য কী কী 

প্রগ্রশক্ষণ প্রলয়াজ্? 

প্রলয়াজ্ীয় প্রগ্রশক্ষণ:  

কমী: গ্রশক্ষাো্ কাঠালমার উপাো্, গ্রর্থমেুক্ত আগ্রিষ্কার কাে নক্রলমর পগ্ররকল্প্া, 

তর্থয সাক্ষরতা, কাে নকলাপ ও সম্পূরক ও ইন্টারলভ্শ্ কপ্রািাম, টিয়ািন সালপািন 

এিিং কসাশযাল ইলমাশ্াল ্াগ্রস নিংলয়র (SEL) সময়সূগ্রচ ও গ্র্রীক্ষণ। 

গ্রশক্ষার্থী: ইন্টারলভ্শ্, সামাজজক সিংলিে্শীল েক্ষতা (স্ব-সলচত্তা, স্ব-

িযিস্থাপ্া, সামাজজক সলচত্তা, সম্পলকনর েক্ষতা এিিং গ্রসদ্ধান্ত িহণ) িযিহার 

কলর অিেগ্রতর স্ব-গ্র্রীক্ষণ। 

অগ্রভভািক: কীভালি তালের িাচ্চালের একালিগ্রমকভালি এিিং SEL-এর গ্রেলয় 

সহায়তা করা োয়, িারািাগ্রহক উপগ্রস্থগ্রতর সুগ্রিিা এিিং সজক্রয়ভালি গ্রশক্ষার্থীলের 

অিেগ্রত গ্র্রীক্ষণ করা; পাগ্ররিাগ্ররক সমৃ্পক্ততা 
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গ্র্ি নাগ্রচত প্রগ্রতটি ইন্টারলভ্শল্র কাে নকর 

িাস্তিায়ল্র জ্য ককা্ সিংস্থা্সমূহ 

(ইন্টারলভ্শ্, ককৌশল, কগ্রমউগ্র্টি 

পািন্ারশীপ) প্রলয়াজ্? 

অতযন্ত কাে নকরী কমী, গ্রশক্ষাোল্র সামিী, প্রেুজক্ত এিিং কপশাোরী উন্নগ্রত (21-22 

পৃিার চািনটি কেখু্)। 

গ্রশক্ষার্থীলের অিেগ্রত এিিং গ্র্ি নাগ্রচত প্রগ্রতটি 

ইন্টারলভ্শল্র প্রভাি মূলযায়ল্র জ্য 

েঠ্মূলক মূলযায়্ পগ্ররকল্প্া কী? 

ওয়াকথ্রু এিিং গ্রশক্ষাোল্র রাউন্ড, গ্রশক্ষার্থীলের কালজর পে নলিক্ষণ এিিং 

গ্রশক্ষকলের প্রেি প্রগ্রতজক্রয়া, কক্রগ্রিি গ্ররকভাগ্ররর জ্য কক্রগ্রিি গ্র্রীক্ষণ এিিং 

উপগ্রস্থগ্রত এিিং কিলির গ্র্রীক্ষণ করু্ (পৃিা 21-22 এর চািন কেখু্)। 
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িাস্তিায়ন পবরেল্পনা 

 

 

প্রগ্রতশ্রুগ্রতিদ্ধ সমািা্গুগ্রল িাস্তিায়ল্র পগ্ররকল্প্া িহণ করু্, কেখাল্/েখ্ 

প্রলয়াজ্ হলি গ্ররলয়ল-িাইম সামঞ্জসয করু্। 

• ইন্টারলভ্শল্র জ্য প্রেি সহায়তার মাল্র গ্র্রীক্ষলণর জ্য তর্থয 

সিংিহ করু্। 

• েগ্রে ইন্টারলভ্শ্ কাজ কলর তাহলল গ্র্ি নারণ করলত ককা্ অগ্রতগ্ররক্ত 

তলর্থযর প্রলয়াজ্ তা গ্রিলিচ্া করু্। 

• ককা্ স্তলর িাস্তিায়্ পগ্ররকল্প্া প্রলয়াে করা হলে তা জা্ু্ । 

• িািা অগ্রতক্রম করলত রাস্তা খুুঁজু্ । 

• ইন্টারলভ্শ্ সহজতর কলর িাস্তিাগ্রয়ত করলত সক্ষমতা ততগ্রর করু্। 

 

িাস্তিায়কনর সেয়সীো 

প্রগ্রতটি গ্র্ি নাগ্রচত ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিাগ্রয়ত 

করার প্রস্তাগ্রিত সময়সীমা কত? 

পৃিা 21-22 এর চািনটি কেখু্। 
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অ্িগবত যাচাই েরুন 

 

 

প্রগ্রতশ্রুগ্রতিদ্ধ সমািা্গুগ্রল িাস্তিায়ল্র পগ্ররকল্প্া িহণ করু্, কেখাল্/েখ্ 

প্রলয়াজ্ হলি গ্ররলয়ল-িাইম সামঞ্জসয করু্। 

• ইন্টারলভ্শল্র জ্য প্রেি সহায়তার মাল্র গ্র্রীক্ষলণর জ্য তর্থয 

সিংিহ করু্। 

• েগ্রে ইন্টারলভ্শ্ কাজ কলর তাহলল গ্র্ি নারণ করলত ককা্ অগ্রতগ্ররক্ত 

তলর্থযর প্রলয়াজ্ তা গ্রিলিচ্া করু্। 

• ককা্ স্তলর িাস্তিায়্ পগ্ররকল্প্া প্রলয়াে করা হলে তা জা্ু্ । 

• িািা অগ্রতক্রম করলত রাস্তা খুুঁজু্ । 

িাস্তিায়ন এিং প্রভাি েূলযায়কনর জনয রূপকরখা 

গ্র্গ্রেনষ্ট সািগ্রুপ দ্বারা গ্র্ি নাগ্রচত প্রগ্রতটি 

ইন্টারলভ্শল্র কক্ষলে আপগ্র্ কীভালি 

চলমা্ গ্রভগ্রিলত িাস্তিায়্ গ্রিশ্বস্ততা এিিং 

কাে নকাগ্ররতা মূলযায়্ করলি্? 

 

সািগ্রুপ: স্বল্প আলয়র গ্রশক্ষার্থী, প্রগ্রতিন্ধী 

গ্রশক্ষার্থী, জাগ্রতেতভালি সিংখযালঘু, 

অগ্রভিাসী গ্রশক্ষার্থী, ইিংলরজী গ্রশক্ষার্থী, 

েৃহহী্ গ্রশক্ষার্থীরা, পাগ্রলত গ্রশশু। 

2021-2022 

ওয়াকথ্রু এিিং গ্রশক্ষাোল্র রাউন্ড, েঠ্মূলক মূলযায়্, অসম্পূণ ন কিিা (কিি PreK - 

5, 6-8 এিিং 9-12), অিংশিহণ এিিং সমৃ্পক্ততা গ্র্রীক্ষণ (গ্রশক্ষার্থী), কক্রগ্রিি, উপগ্রস্থগ্রত, 

পালসর হার ও িযাজলুয়শ্ হার, MAP শরত/িসন্ত গ্র্রীক্ষণ, অযািভান্সি কপ্ল্সলমন্ট 

(AP) পরীক্ষা এিিং  ACCES, Fitnessgram-এর গ্র্রীক্ষণ (পৃিা 21-22 এর চািন কেখু্)। 

2022-2023 

ওয়াকথ্রু এিিং গ্রশক্ষাোল্র রাউন্ড, েঠ্মূলক মূলযায়্, অসম্পূণ ন কিিা (কিি PreK - 

5, 6-8 এিিং 9-12), অিংশিহণ এিিং সমৃ্পক্ততা গ্র্রীক্ষণ (গ্রশক্ষার্থী) কক্রগ্রিি, উপগ্রস্থগ্রত, 

পালসর হার ও িযাজলুয়শ্ হার, MAP শরত/িসন্ত গ্র্রীক্ষণ, AP পরীক্ষা এিিং  

ACCES, Fitnessgram-এর গ্র্রীক্ষণ (পৃিা 21-22 এর চািন কেখু্)। 

2023-2024 

সমস্ত ইন্টারলভ্শ্ গ্রত্ িেলর (কম 2024) সম্পূণ নভালি িাস্তিাগ্রয়ত করা হলি। (পৃিা 

22 এর চািন কেখু্)। 

 
গ্র্লেনশক প্রশ্নািলী – পগ্ররগ্রশলষ্টর প্রশ্নগুগ্রলর গ্রলঙ্ক 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

তিবিকলর িযিিার 

LEA প্রমাণ গ্রভগ্রিক ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র মািযলম গ্রশক্ষার ক্ষগ্রত তুলল িরলত এই িরল্র তহগ্রিললর 20 িতাংকির দিবি 

পগ্ররমাণ সিংরক্ষণ করলি। উপলরর কিমলপ্ল্লি উগ্রেগ্রখত ইন্টারলভ্শ্ োডা, এই শতািংলশর তহগ্রিল মূলযায়ল্র প্রলয়াজ্ীয়তা, 

অগ্রভভািকলের তালের গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ করলত এিিং গ্রশক্ষার্থীর সমৃ্পক্ততা ও উপগ্রস্থগ্রত তুলল িরলত িযিহার করা হলত 

পালর। প্রগ্রতটি কাে নকলাপ িা গ্র্লচ তাগ্রলকাভুক্ত গ্রশক্ষার ক্ষগ্রত তুলল িরার উলেলশয LEA-এর ESSER III ফমূ নলা তহগ্রিল িরালের 

আ্ুমাগ্র্ক শতকরা হালরর অ্ুমা্ করু্। 
 

বিক্ষার ক্ষবত তুকল ধরার োয িেলাপ িতেরা িার 

িীলের মাসগুগ্রললত ক্লাসরুলম গ্রশক্ষাো্ িা অ্লাইল্ গ্রশক্ষা এিিং ঝুুঁ গ্রকপূণ ন জ্লোিীর প্রলয়াজ্ তুলল িরা সহ সামার 

লাগ্র্ নিং এিিং পগ্ররপূরক আফিার সু্কল কপ্রািাম সম্পগ্রকনত কাে নকলালপর পগ্ররকল্প্া এিিং িাস্তিায়্। 

12% 

গ্রশক্ষাোল্র পৃর্থকীকরণ সহ গ্রশক্ষার্থীলের একালিগ্রমক অিেগ্রতর সটঠকভালি মূলযায়্ করলত এিিং গ্রশক্ষার্থীলের 

একালিগ্রমক চাগ্রহো পূরলণ গ্রশক্ষাগ্রিেলের সহায়তার জ্য তিি এিিং গ্র্ভনরলোেয উচ্চমাল্র মূলযায়্ পগ্ররচাল্া করা এিিং 

িযিহার করা। 

5% 

েরূ গ্রশক্ষার পগ্ররলিশ সহ অগ্রভভািক ও পগ্ররিাররা কীভালি গ্রশক্ষার্থীলের কাে নকরভালি সহায়তা করলত পালর কস সম্পলকন 

তালেরলক তর্থয এিিং সহায়তা প্রো্ করা 
3% 

গ্রশক্ষার্থীলের উপগ্রস্থগ্রতর ্জর রাখা এিিং েরূ গ্রশক্ষায় গ্রশক্ষার্থীলের সম্পৃক্ততা উন্নগ্রত করা 2% 

 

অ্নযানয চাবিদা তুকল ধরার োয িেলাপ িতেরা িার 

1965 সাললর প্রার্থগ্রমক ও মািযগ্রমক গ্রশক্ষা আই্, প্রগ্রতিন্ধী িযজক্তলের গ্রশক্ষা আই্, িয়স্কলের গ্রশক্ষা এিিং পাগ্ররিাগ্ররক 

সাক্ষরতা আই্, এিিং কাল ন গ্রি পারগ্রকন্স কযাগ্ররয়ার এিিং 2006 সাললর প্রেুজক্তেত গ্রশক্ষা আই্ দ্বারা অ্ুলমাগ্রেত কে ককাল্া 

কাে নকলাপ। 

10% 

ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা জ্লোিীর অ্্য চাগ্রহো তুলল িরার কাে নকলাপ 5% 

প্রস্তুগ্রত এিিং প্রগ্রতজক্রয়া প্রলচষ্টা উন্নত করলত পদ্ধগ্রত এিিং িযিস্থার উন্নগ্রত এিিং িাস্তিায়্। 7% 

সযাগ্র্লিশ্ এিিং সিংক্রামক করালের গ্রিস্তারলক হ্রাস করার গ্রিষলয় স্থা্ীয় গ্রশক্ষা সিংস্থার কমীলের প্রগ্রশক্ষণ ও কপশাোরী 

উন্নয়্ 
3% 

ভি্ সযাগ্র্িাইজ কলর পগ্ররষ্কার করার সরঞ্জাম ক্রয় করা 3% 

দযাগয বিক্ষার্থীকদর খািার দদয়া, সেস্ত বিক্ষার্থীকদর অ্নলাইন লাবনংকয়র জনয প্রযুর্ি প্রদান, প্রবতিন্ধী িযর্িকদর 

বিক্ষার আইকনর অ্ধীকন প্রকয়াজনীয়তা পূরকের জনয বনকদিি প্রদান এিং সি দীর্ িবদন িন্ধ র্থাোর সেয় 

োয িেলাকপর িাস্তিায়ন, দো-অ্বেিকনট েরা এিং সেস্ত রাষ্ট্রীয়, দেট ও স্থানীয় প্রকয়াজনীয়তা দেকন অ্নযানয 

বিক্ষােূলে পবরকষ্িা অ্বিরত রাখা বনর্িত েরার জনয পগ্ররকল্প্া। 

9% 

প্রমাণ গ্রভগ্রিক পূণ ন-পগ্ররলষিা কগ্রমউগ্র্টি সু্কলগুগ্রলর িাস্তিায়্ সহ মা্গ্রসক স্বাস্থয পগ্ররলষিা এিিং সহায়তা প্রো্। 7% 

গ্রশক্ষার্থীলের জ্য স্থা্ীয় গ্রশক্ষােত এলজজন্স দ্বারা পগ্ররলিগ্রশত গ্রশক্ষােত প্রেুজক্ত (হািনওয়যার, সফ্টওয়যার, এিিং সিংলোে সহ) 

ক্রয় করা ো স্বল্প আলয়র গ্রশক্ষার্থী এিিং প্রগ্রতিন্ধী গ্রশশুলের সহ গ্রশক্ষার্থী এিিং তালের কশ্রগ্রণকক্ষ প্রগ্রশক্ষকলের মলিয গ্র্য়গ্রমত 

এিিং সাগ্রি নক গ্রশক্ষা প্রোল্ সহায়তা কলর, োর মলিয সহায়ক প্রেুজক্ত িা অগ্রভলোজজত সরঞ্জাম অন্তভুনক্ত র্থাকলত পালর। 

8% 

পগ্ররলিশেত স্বালস্থযর ঝুুঁ গ্রক ও ভাইরাস সিংক্রমলণর ঝুুঁ গ্রক হ্রাস কলর সু্কল চালালত এিিং গ্রশক্ষার্থীলের স্বালস্থযর 

প্রলয়াজ্ীয়তাগুললার সহায়তা করার জ্য সু্কলগুললার কমরামত ও উন্নয়্। 
10% 

োগ্রন্ত্রক এিিং অোগ্রন্ত্রক গ্রহটিিং, িায়চুলাচল এিিং শীততাপ গ্র্য়ন্ত্রণ িযিস্থা, গ্রফল্টাগ্ররিং, শুজদ্ধকরণ এিিং অ্যা্য িায় ুপগ্ররষ্কার, 

পাখা, গ্র্য়ন্ত্রণ িযিস্থা সহ সু্কল ভিল্র অভযন্তরীণ িায়ুর মা্ উন্নত করলত এিিং জা্ালা ও েরজা কমরামত ও প্রগ্রতস্থাপ্ 

করলত প্রকলল্পর পগ্ররেশ ন্ , পরীক্ষা, রক্ষণালিক্ষণ, কমরামত, প্রগ্রতস্থাপ্ ও আপলিি 

6% 

গ্রশক্ষার্থী, গ্রশক্ষাগ্রিে এিিং অ্যা্যলের স্বাস্থয ও সুরক্ষা িজায় করলখ সু্কল ভি্ পু্রায় চালু ও পগ্ররচাল্ার জ্য করাে গ্র্য়ন্ত্রণ 

ও প্রগ্রতলরাি ককন্দ্রসমূলহর (Centers for Disease Control and Prevention) গ্র্লেনশ্া অ্ুসালর সি নাগ্রিক পগ্ররমালণ ্ীগ্রত 

প্রলয়াে সহ জ্স্বালস্থযর গ্র্য়ম িাস্তিাগ্রয়ত করা এিিং ককৌশল ততগ্রর করা। 

1% 

স্থা্ীয় গ্রশক্ষা প্রগ্রতিা্গুগ্রললত পগ্ররলষিাগুগ্রলর কাে নকলাপ এিিং এিিং স্থা্ীয় গ্রশক্ষা প্রগ্রতিাল্র গ্রিেযমা্ কমী গ্র্লয়ালের 

িারািাগ্রহকতা িজায় রাখা জ্য প্রলয়াজ্ীয় অ্যা্য কাে নকলাপ। 

 

অ্ুিহ কলর “অ্যা্য কাে নকলাপ" স্াক্ত করু্ 

9% 

দোট 100% 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

তিবিকলর িযিিাকরর জনয LEA িাস্তিায়কনর পবরেল্পনা। গ্র্লচর জগ্ররলপ, অ্ুিহ কলর প্রলোজয সিগুগ্রললত টিক 

গ্রে্: 

 ঝুুঁ বেকত র্থাো বিক্ষার্থীরা 

 কম উপাজন্ কারী গ্রশক্ষার্থী:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা 

ইন্টারলভ্শল্র খরচ কভার কলর
 

 প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা ইন্টারলভ্শল্র 

খরচ কভার কলর
 

 িণ ন ও জাগ্রতেতভালি সিংখযালঘু:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা 

ইন্টারলভ্শল্র খরচ কভার কলর
 

 অগ্রভিাসী গ্রশক্ষার্থী:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা ইন্টারলভ্শল্র 

খরচ কভার কলর
 

 ইিংলরজী গ্রশক্ষার্থী:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা ইন্টারলভ্শল্র 

খরচ কভার কলর
 

 েৃহহী্ গ্রশক্ষার্থী: গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা ইন্টারলভ্শল্র 

খরচ কভার কলর
 

 পাগ্রলত গ্রশশু:  গ্র্গ্রেনষ্ট কাে নকলাপ, পগ্ররলষিা, সহায়তা, কপ্রািাম এিিং/অর্থিা িালে নি করা ইন্টারলভ্শল্র খরচ 

কভার কলর
 

 দেবরয়ার, প্রযুর্িগত এিং েৃবষ্ বিক্ষার িযয় (পারবেনস আইকনর অ্ধীকন অ্নকুোবদত)
 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে উক্ত 

সিংখযা পরীক্ষা করু্। 

 

েূল েেী ও পবরকষ্িা চাবলকয় যাওয়া 

 সু্কলগ্রভগ্রিক কমীলের কিত্ কমাল্ার প্রলয়াজ্ িা েুটি কমাল্ার প্রলয়াজল্র মূলয কভার কলর
 

 প্রগ্রশক্ষক এিিং সহায়তা কমীলের িলর রাখার জ্য কিা্ালসর িযয় কভার কলর
 

 পগ্ররিহল্র খরচ িহ্ কলর
 

 ইউটিগ্রলটি সিংক্রান্ত খরচ িহ্ কলর
 

 অ্যা্য কালজর খরচ (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

 
েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

বেেযাি/বরকোট লাবন িং 

 কাল্গ্রেগ্রভটি (হি স্পি, আউিগ্রফটিিং গ্রিজডিং/ ওয়াইফাই সহ িাস, অ্যা্য ওয়যারললস, ইন্টারল্ি পগ্ররলষিা 

ইতযাগ্রে)
 

 গ্রিভাইস (লযাপিপ, িযািললি ইতযাগ্রে)
 

 লাগ্র্ নিং পযালকলির োপাল্ার খরচ
 

 গ্রশক্ষাোল্র সিংস্থা্/সরঞ্জাম
 

 হািনওয়যার
 

 সফ্টওয়যার, সািজিপশ্, লাইলসন্স
 

 সহায়ক প্রেুজক্ত িা অগ্রভলোজজত সরঞ্জাম
 

 অ্লাই্ লাগ্র্ নিং প্ল্যািফম ন/লাগ্র্ নিং মযাল্জলমন্ট গ্রসলেম
 

 অ্যা্য গ্রিেযান্স/গ্ররলমাি লাগ্র্ নিং খরচ (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

ক্িওয়াকন সহায়তার জ্য পগ্ররচাগ্রলত পগ্ররলষিা। 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 

 

ভিন/সরঞ্জাে 

 ভি্ ও িাসগুললা সযাগ্র্িাইজ করা/জীিাণুমুক্ত করা সিংক্রান্ত খরচ
 

 কমীলের অগ্রতগ্ররক্ত খরচ (‘গ্রিপলে কিত্’, ঘণ্টা ইতযাগ্রে - সু্কলল খািার প্রস্তুত ও সরিরালহর সালর্থ সম্পগ্রকনত 

্য়; গ্র্লচ ‘সু্কললর খািার’ কেখু্)
 

 সরঞ্জাম ও সরিরাহ (গ্লাভস, মাস্ক, PPE, পগ্ররষ্কার করার সরঞ্জাম ইতযাগ্রে।)
 

 ভি্/সরঞ্জাম (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

কহয়াগ্ররিং ও কুগ্রলিং ইউগ্র্লির কমরামত। 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

োনবসে ও িারীবরে স্বাস্থয (চুজক্তিদ্ধ সময়, কপশাোর গ্রশক্ষা, কপ্রািাম ইতযাগ্রে) 

 কিগ্রললহলর্থ সিংক্রান্ত খরচ
 

 কাউলন্সগ্রলিং সিংক্রান্ত খরচ
 

 সু্কল ্াগ্রস নিং সিংক্রান্ত খরচ
 

 সু্কল গ্রভগ্রিক গ্রক্লগ্র্ক সিংক্রান্ত খরচ
 

 কর্থরাগ্রপউটিক পগ্ররলষিা সিংক্রান্ত খরচ
 

 ওয়াপ নরাউন্ড পগ্ররলষিা ও সহায়তা সিংক্রান্ত খরচ
 

☐ অ্যা্য মা্গ্রসক 

 

 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 
 

দপিাদারী উন্নয়ন 

 সু্কল গ্রলিার, গ্রশক্ষক এিিং কমীলের (প্রগ্রশক্ষণ, সম্প্রসাগ্ররত কপশাোরী উন্নয়ল্র গ্রে্, পরামশ নোতা, কপ্রািাম 

ইতযাগ্রে) অগ্রতগ্ররক্ত প্রগ্রশক্ষলণর খরচ কভার কলর।
 

 অ্া্য কপশাোরী উন্নয়ল্র খরচ (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

সু্কল গ্র্রাপলে খুললত ও কখালা রাখা চাগ্রললয় কেলত প্রশম্ ককৌশললর িাস্তিায়্ গ্র্জিত করলত 

রক্ষণালিক্ষণ কমীর জ্য প্রগ্রশক্ষণ। 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 
 

সু্ককলর খািার 

 খািার পগ্ররলিশল্র জ্য খরচ অফলসি কলর (USDA গ্ররোস নলমন্ট দ্বারা কভার করা হয় ্া)
 

 অগ্রতগ্ররক্ত ‘গ্রিপগ্রি’ কিত্ িা ঘণ্টার কমী কভার কলর
 

 খািার কপৌৌঁলে কেয়ার জ্য অগ্রতগ্ররক্ত পগ্ররিহ্ খরচ কভার কলর
 

 সু্কললর খািািালরর অ্া্য খরচ (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

সরঞ্জালমর কমরামগ্রত ও আপলিি করা 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

 

পবরপরূে বিক্ষা 

 প্রগ্রতকালরর সলুোে
 

 সমৃদ্ধ করার সুলোে
 

 সামার লাগ্র্ নিং
 

 সু্কল গ্রশক্ষািলষ নর মলিয গ্র্ি নাগ্ররত সু্কললর আলে/পরিতী কপ্রািাম
 

 গ্রশক্ষাোল্র অগ্রতগ্ররক্ত সিংস্থা্
 

 অগ্রতগ্ররক্ত সময়/সময়সূগ্রচর কক্ষলে গ্রশক্ষক, কমী, পরামশ নোতালের অগ্রতগ্ররক্ত কিত্
 

 গ্রশক্ষার অ্যা্য সম্পূরক খরচ (অ্ুিহ কলর িুজঝলয় িলু্)
 

 

 

েগ্রে এইসি প্রলচষ্টার ঝুুঁ গ্রকলত র্থাকা গ্রশক্ষার্থীলের সহায়তা প্রো্ কলর, তাহলল এই জগ্ররপ শুরুর আলে ককা্ জ্লোিী রলয়লে পরীক্ষা করু্। 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

 
প্রবতকরাধ ও প্রিেন দেৌিকলর িাস্তিায়ন েরুন 

 

বিভাগ A 
 

সু্ককল ক্লাস েরার 

পবরেল্পনায় বিকর যান 

LEA ওকয়িসাইকটর বলঙ্ক 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

6 োকসর েকধয 

পবরেল্পনাটট আপকেট 

িকি 

িযাুঁ  না  

তাবরখ:  শুক্রিার, 9 জলুাই, 2021 পবরেল্পনা িতিোন CDC বনকদিবিো অ্নুসাকর আপকেট েরা 

বিভাগ B 

কে LEA ARP ESSER তহগ্রিল পালি, তারা ARP ESSER তহগ্রিল িযিহালরর একটি পগ্ররকল্প্া ততগ্রর কলর GaDOE-কত গ্র্গ্রেনষ্ট 

সময়সীমার মলিয জমা কেলি এিিং কসটি LEA-এর ওলয়িসাইলি সকললর জ্য উপলব্ধ করলি। 

➢ গ্র্লচর গ্রিভালে, সু্কলল ক্লাস করার জ্য গ্র্রাপলে সু্কল কখালা রাখলত করাে গ্র্য়ন্ত্রণ ও প্রগ্রতলরাি ককলন্দ্রর (CDC) গ্র্লেনগ্রশকা 

কমল্ সি নাগ্রিক পগ্ররমালণ িাস্তিায়্লোেয প্রগ্রতলরাি এিিং প্রশম্ ককৌশলগুগ্রল িাস্তিায়ল্র জ্য তহগ্রিল কীভালি িযিহার 

করা হলি তা অ্িুহ কলর তা িযাখযা করু্। মাগ্রকন্  েুক্তরালের গ্রশক্ষা গ্রিভাে CDS-এর গ্র্লেনগ্রশকা কমল্ সিংস্থা্ প্রো্ 

কলরলে, অ্িুহ কলর চালিনর সিংস্থা্ কমল্ চলু্। 

 

 

োবেিন যুিরাকষ্ট্রর বিক্ষা বিভাগ প্রদত্ত বনরাপকদ সু্কল পুনরায় দখালার সংস্থানসেূি 

বনরাপদ সু্কল এিং েযাম্পাস দসরা 

অ্নিুীলন বক্লয়াবরংিাউস 
অ্শুীল্ গ্রক্লয়াগ্ররিংহাউস - কহাম (ed.gov) 

দরাগ বনয়ন্ত্রে ও প্রবতকরাধ দেন্দ্র-

পয িায়িবেে প্রবতকরাকধর োধযকে 

K-12 সু্কলগুকলা দখালার দেৌিল 

পে নায়ক্রগ্রমক প্রগ্রতলরালির মািযলম K-12 সু্কলগুললা কখালার ককৌশল | CDC 

ভবলউে 1- 2021 ED দোবভে-19 

িযান্ডিুে- প্রার্থবেে ও দসকেন্ডাবর 

সু্কল বনরাপকদ পুনরায় দখালার 

দেৌিলসেূি 

ED ককাগ্রভি-19 হযান্ডিুক, ভগ্রলউম 1: প্রার্থগ্রমক ও কসলকন্ডাগ্রর সু্কল  গ্র্রাপলে 

পু্রায় কখালার ককৌশলসমূহ (PDF) 

ভবলউে 2- 2021 ED দোবভে-19 

িযান্ডিুে- বনরাপকদ পুনরায় দখালা 

ও সেস্ত বিক্ষার্থীর চাবিদা পূরে 

ED ককাগ্রভি-19 হযান্ডিুক: ভগ্রলউম 2 2021 (PDF) 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
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1. অ্িুহ কলর িযাখযা করু্ কে LEA সমস্ত সু্কল কগ্রমউগ্র্টিলক কীভালি সমস্ত প্রগ্রশক্ষক, সু্কল কমী এিিং গ্রশক্ষার্থীলের আস্থা 

ও আত্মগ্রিশ্বালসর প্রচালরর জ্য একটি গ্র্রাপে পগ্ররলিশ স্থাপল্ সম্পৃক্ত কলরগ্রেল। 
েগ্রে LEA-এর ওলয়িসাইলি কেয়া সু্কলল ক্লাস আিার শুরু করার পগ্ররকল্প্ার মলিয স্পষ্টভালি িযাখযা করা র্থালক এিিং অন্তভুনক্ত র্থালক, তাহলল অ্ুিহ কলর 

গ্র্লচর পগ্ররকল্প্া কর্থলক িণ ন্ াটি স্াক্ত করার জ্য করফালরন্স অন্তভুনক্ত করু্। 

DeKalb County School District গ্র্রাপে পগ্ররলিশ স্থাপ্ ও িজায় রাখার জ্য গ্রিগ্রিে কললিে কিিা ও োইলিন্স িযিহার কলর এম্ 

আস্থা ও আত্মগ্রিশ্বাস েডালত সমস্ত কেকলহাডারলক ইলমল, িাউ্ হল গ্রমটিিং, সুপাগ্রর্লিলন্ডলন্টর আপলিি এিিং সমস্ত 

কেকলহাডারলের কোোলোলের মািযলম জাগ্র্লয়লে। প্রস্তুগ্রত করসপন্স োইলির পৃিা 4 (2.3.2) কেখু্। 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 

গ্র্লচর পৃিাগুগ্রলর জ্য অ্ুিহ কলর এই গ্রলঙ্কটি িযিহার করু্। 

 

2. সু্কলগুললালত ককাগ্রভি-19 েগ্রডলয় োওয়া এডাল্ার জ্য প্রগ্রতলরাি ককৌশল িাস্তিায়্ করলত কীভালি LEA ARP-ESSER 

তহগ্রিল িযিহার কলরলে অ্িুহ কলর তা িুজঝলয় িলু্। 
েগ্রে LEA-এর ওলয়িসাইলি কেয়া সু্কলল ক্লাস আিার শুরু করার পগ্ররকল্প্ার মলিয স্পষ্টভালি িযাখযা করা র্থালক এিিং অন্তভুনক্ত র্থালক, তাহলল অ্ুিহ কলর 

গ্র্লচর পগ্ররকল্প্া কর্থলক িণ ন্ াটি স্াক্ত করার জ্য করফালরন্স অন্তভুনক্ত করু্। 

অ্িুহ কলর LEA-এর িাস্তিাগ্রয়ত ককৌশলসমূহ কেলখ গ্র্্:  

 মালস্কর সি নজ্ী্ ও সটঠক িযিহার 

 শারীগ্ররক েরূত্ব 

 হাত কিায়া এিিং শ্বাস ক্য়ার গ্রশষ্টাচার 

 ভি্ স্বাস্থযকর রাখলত পগ্ররষ্কার করা এিিং রক্ষণালিক্ষণ করা 

 গ্রিজেন্নতা এিিং ককায়ারান্টাই্ একলে সহলোলে কন্টযাে কট্রগ্রসিং 

সু্কলগুললালত ককাগ্রভি-19 েগ্রডলয় োওয়া কমালত, জজগ্র্সপে গ্রক্লত তহগ্রিললর িযিহার করা হলয়লে ও গ্র্ম্নগ্রলগ্রখত ককৌশলসমূহ 

িাস্তিাগ্রয়ত করা হলয়লে:  গ্র্রাপে ও পগ্ররষ্কার পগ্ররলিশ িজায় রাখলত কিলস্কর জ্য িযজক্তেত সুরক্ষা সরঞ্জাম ও কপ্ল্জক্সগ্লাস কক্া 

হলয়লে। অগ্রতগ্ররক্ত হযান্ড সযাগ্র্িাইজার ও পগ্ররষ্কার করার জজগ্র্স কক্া হলয়লে এিিং সু্কল ও অগ্রফস গ্রিজডিংলয়র িযিহালরর জ্য পাঠাল্া 

হলয়লে। সমস্ত পৃিতল কাে নকরভালি পগ্ররষ্কার এিিং জীিাণুমুক্ত করলত কশখাল্ার জ্য কমীলের প্রগ্রশক্ষণ কেয়া হলয়লে। গ্রশক্ষার্থী ও 

কমীলের মলিয শারীগ্ররক েরূত্ব িজায় রাখলত হয় ও সটঠকভালি মাস্ক পরার জ্য উত্সাগ্রহত করলত শারীগ্ররক েরূলত্বর গ্রচহ্ন িসাল্া 

হলয়লে। গ্রচহ্নসমূহ গ্রকল্ সু্কল ও অগ্রফস গ্রিজডিংসমূলহ িসাল্া হলয়লে। ককাগ্রভি-19 েগ্রডলয় োওয়া কমালত গ্রিজেন্ন কলর রাখা ও 

ককায়ারান্টাইল্র সলে কন্টযাে কট্রগ্রসিং ককৌশল গ্রহলসলি িাস্তিাগ্রয়ত করা হলয়লে। ক্ষগ্রতিস্ত স্থা্গুললা অগ্রিললে পগ্ররষ্কার করা ও 

জীিাণুমুক্ত করা হলয়লে। সমস্ত স্থা্ ঘ্ঘ্ পগ্ররষ্কার করা ও জীিাণুমুক্ত করা হলয়লে। এোডাও, ্্-কন্টযাে, ই্িালরি র্থালম নাগ্রমিার 

কক্া হলয়লে। পৃিা 9-10 

3. কীভালি LEA ককস গ্র্রীক্ষণ কলরলে ও সু্কলল ক্লাস করাল্ার গ্রসদ্ধান্ত গ্র্লয়লে অ্ুিহ কলর তা িুজঝলয় িলু্। 
েগ্রে LEA-এর ওলয়িসাইলি কেয়া সু্কলল ক্লাস আিার শুরু করার পগ্ররকল্প্ার মলিয স্পষ্টভালি িযাখযা করা র্থালক এিিং অন্তভুনক্ত র্থালক, তাহলল অ্ুিহ কলর 

গ্র্লচর পগ্ররকল্প্া কর্থলক িণ ন্ াটি স্াক্ত করার জ্য করফালরন্স অন্তভুনক্ত করু্। 

করাে গ্র্য়ন্ত্রণ ককন্দ্র, DeKalb-এর স্বাস্থয পষ নে ও জ্স্বাস্থয গ্রিভাে, কাউগ্রন্টলত সিংক্রগ্রমলতর সিংখযা ও তার শতকরা সিংক্রান্ত প্রেি তর্থয ও 

গ্র্লেনগ্রশকার গ্রভগ্রিলত সু্কলল ক্লাস করাল্ার গ্রসদ্ধান্ত ক্য়া হলয়লে। তেগ্র্ক গ্রভগ্রিলত সিংক্রগ্রমলতর সিংখযা ও তার শতকরা হার গ্র্রীক্ষণ করা 

হয় এিিং সিংক্রমণ সুপাগ্ররশকৃত সিংখযার কর্থলক কম হলল তা সু্কলল ক্লাস করাল্ার জ্য গ্র্রাপে িলল িরা হলয়গ্রেল এিিং সু্কলল ক্লাস 

করাল্ার চূডান্ত গ্রসদ্ধান্ত ক্য়া হলয়গ্রেল। সিংক্রমণ গ্র্ম্নগ্রলগ্রখতভালি গ্র্রীক্ষণ করা হয়:  সিংক্রমণ েডাল্া প্রগ্রতলরাি করলত কমীলের ও 

গ্রশক্ষার্থীলের উপসে ন কেখা গ্রেলল ও আক্রান্ত হলয়লে্ এম্ িযজক্তলের তালের িাসালত র্থাকলত িলা হলয়গ্রেল এিিং ককউ ককাগ্রভি-19 

পজজটিভ িযজক্তর ঘগ্র্ি কোোলোলে গ্রেলল্ গ্রক্া তা গ্র্রীক্ষণ করা হলয়গ্রেল। পরীক্ষায় পজজটিভ এলসলে এম্ ককাগ্রভি-19 এ আক্রান্ত 

িযজক্তর সিংস্পলশ ন আসা িযজক্তলক অগ্রিললে জা্াল্ার জ্য ও ককায়ারান্টাইল্ র্থাকা পরামশ ন কেয়া হলয়গ্রেল। পৃিা 6-10 
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পবরবিষ্ট 

বনকদিিে প্রশ্নািলী 

ইন্টারকভনিন বনি িাচন েরা: 

• গ্র্য়ম ক্লম এিিং স্থা্ীয় প্রসলের কক্ষলে প্রাসগ্রেক জ্লোিীলের (কেম্ প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী, ইিংলরজী গ্রশক্ষার্থী) 

পডাল্ার আলয়াজ্ করা হলয়গ্রেল এিিং ইন্টারলভ্শ্ গুরুত্বপূণ ন গ্রশক্ষার্থী িা অ্যা্য প্রাসগ্রেক ফলাফললর উপর 

ইগ্রতিাচক এিিং পগ্ররসিংখযা্েতভালি গুরুত্বপণূ ন প্রভাি কফলললে? 

• কীভালি উপেুক্ত কেকলহাডারলের (কেম্, গ্রশক্ষার্থী, পগ্ররিার, কমী ও কগ্রমউগ্র্টি) তালের প্রলয়াজ্ীয়তা তুলল িরা 

হলি কসই গ্রিষলয় গ্রক তারা েকু্ত গ্রেল? 

• কীভালি ইন্টারলভ্শল্র প্রভাি পগ্ররমাপ করা কেলত পালর? 

• প্রভাি গ্র্ণ নয় করলত সু্কল/গ্রিগ্রিে কী িরল্র সরঞ্জাম িযিহার করলি? 

• গ্রিশ্বস্ততার সলে এই ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র জ্য ককা্ সিংস্থাল্র প্রলয়াজ্? 

• গ্রিশ্বস্ততার সলে এই ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়ল্র জ্য স্থা্ীয় ক্ষমতা ককম্? 

• ইন্টারলভ্শ্ িাস্তিায়্ করলত কমীলের কী িরল্র সিংস্থা্ প্রলয়াজ্? 

• িৃহির ককৌশলী লক্ষযসমূহ ও অ্যা্য িতনমা্ প্রলচষ্টার কক্ষলে এই ইন্টারলভ্শ্ কতিা কাে নকর? 

অ্িগবত যাচাই েরা: 

• কীভালি িাস্তিায়ল্র গ্রিশ্বস্ততার অিেগ্রত গ্র্রীক্ষণ করলি্? 

• অিেগ্রত গ্র্রীক্ষণ কীভালি গ্র্জিত করলত পালর কে পেলক্ষপসমূহ কাে নকর, প্রভাি অ্শুীল্ এিিং সমস্ত সািগ্রুলপর 

জ্য গ্রশক্ষার্থীর কৃগ্রতত্বলক উন্নত করলত পালর? 

• সমস্ত সািগ্রুলপর কক্ষলে ইন্টারলভ্শল্র কাে নকাগ্ররতা পগ্ররমাপ করার জ্য ককা্ মা্েণ্ড প্রগ্রতটিত হলি এিিং ককা্ 

তর্থয সিংিহ করা হলি? 

• ইন্টারলভ্সমূহ এম্ একটি উপালয় কাে নকর করা হলয়লে ো সমস্ত সািগ্রুলপর জ্য গ্রশক্ষার্থীর ফলাফললর উপর 

প্রভাি কফলললে তা গ্র্ি নারণ করার জ্য আপগ্র্ ককা্ গ্র্গ্রেনষ্ট প্রমাণ এিিং গ্র্েশ ন্  সিংিহ করলি্? 

• প্রমাণ এিিং গ্র্েশ ন্ সমূহ গ্রক ইন্টারলভ্সমূলহর িাস্তিায়্ এিিং কাে নকাগ্ররতার গ্রিশ্বস্ততা প্র েশ ন্  কলর? 

• প্রমাণ ও গ্র্েনশ্ কী সহলজই পাওয়া োয়? 

• প্রমাণ ও গ্র্েনশ্ কজাোড করার োগ্রয়ত্ব কার? কীভালি ও ককার্থায় প্রমাণ ও গ্র্লেনশ্সমূহ সজঞ্চত ও কশয়ার করা হলি? 

•  কপ্রািালমর মূলযায়ল্র িাপ গ্রভগ্রিক গ্র্লেনগ্রশকা এিিং লজজক মলিল লজজক মলিল– এই িাপ গ্রভগ্রিক গ্র্লেনগ্রশক 

গ্রিগ্রিেগুললালক মূলযায়ল্র অিাগ্রিকার প্রো্, তর্থয সিংিহ এিিং গ্রিলেষলণর জ্য প্রজক্রয়া পগ্ররকল্প্া করা এিিং 

কপ্রািালমর উন্নগ্রতর জ্য কম নপগ্ররকল্প্া উন্নগ্রতর জ্য ফলাফল িযিহার করলত সহায়তা কলর। সলে র্থাকা একটি 

সরঞ্জাম লজজক মলিল িারণার একটি সিংগ্রক্ষপ্তসার, লজজক মলিল ততগ্ররর জ্য একটি কিম্পললি এিিং কাে নকর 

েুজক্তেুক্ত মলিল িাস্তিায়্ গ্র্জিত করার জ্য একটি কচকগ্রলে প্রো্ কলর। 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1
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অ্বতবরি গকিষ্ো ও সংস্থানসেূি 

দ্রুত বিক্ষা ও দসরা গকিষ্োর জনয আপকেট ও গকিষ্ো 

• TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf– এটি The New Teacher Project (TNTP)-এর 

গ্র্গ্রেনষ্ট লক্ষয এিিং ককৌশল সহ একটি সিংলশাগ্রিত গ্র্লেনগ্রশকা ো সু্কলগুললালক গ্রশক্ষার্থীলের সু্কলল এলস ক্লাস, ভাচুনয়াল িা 

হাইগ্রিলির মলতা কিি স্তলর গ্রশক্ষাো্ শুরু করলত সহায়তা করলত পালর। TNTP এখ্ েুটি সু্কললর সিলচলয় গুরুত্বপূণ ন 

গ্রিষয়গুললার প্রগ্রত গ্রিলশষ কজার গ্রেলয়লে: কিি-উপেুক্ত অযাসাই্লমন্ট এিিং েৃঢ় গ্রশক্ষাো্। 

•  EdResearch for Recovery_School Practices to Address Student Learning Loss (brown.edu)– গ্রসগ্ররলজর এই 

সিংগ্রক্ষপ্তসারটি ্লভল কলরা্া ভাইরাস মহামারীর সময় এিিং পলর কীভালি গ্রশক্ষার্থীলের সলি নািম পগ্ররলষিা কেয়া োয় 

কসই সম্পলকন আললাচ্া করার একটি প্রামাগ্রণক গ্রভগ্রি সহকালর K-12 গ্রশক্ষা ক্য়ার গ্রসদ্ধান্ত গ্র্ম নাতালের প্রো্ করা। 

এই সিংগ্রক্ষপ্তসালর এম্ গ্রশক্ষার্থীলের জ্য ্জর কেয়া হয় োরা পে নাপ্ত কিি পায়গ্র্, গ্রিলশষত োরা মহামারীর আলে 

কিি ্া পাওয়ার সমসযার সম্মুখী্ হজেল। প্রমাণ অ্সুালর, কিগ্রশরভাে গ্রশক্ষার্থীলের গ্রকেু গ্রশক্ষার ক্ষগ্রত হললও, 

অগ্রিকািংশই কিি কললভল গ্রিষয়িস্তু সলে সম্পৃক্ত হলত পারলি। 

•  Broad-Based Academic Supports for All Students (brown.edu)– এই সিংগ্রক্ষপ্তসারটি সু্কলগুললালক ককা্ ককা্ 

ককৌশল গ্রিলিচ্া করলত হলি ও ককা্গুললা এডালত হলি তা সহ সমস্ত গ্রশক্ষার্থীলের জ্য অিাগ্রিকার গ্রেলত হলি এম্ 

একালিগ্রমক সহায়তা প্রোল্র জ্য েলিষণা এিিং সিংস্থা্ প্রো্ কলর। 

•  Best Practices for Learning Loss Recovery– এই গ্ররলপালিন ককাগ্রভি-19 মহামারীর জ্য সু্কল িন্ধ হওয়ার কারলণ 

পডালশা্ার ক্ষগ্রত হওয়া গ্রশক্ষার্থীলের একালিগ্রমক পু্রুদ্ধালরর জ্য েলিষণা গ্রভগ্রিক সহায়তার গ্রিষয় রলয়লে। এই 

গ্ররলপািনটি গ্র্য়গ্রমত একালিগ্রমক কযাললন্ডালরর কাঠালমার মলিয (কেম্, সু্কল গ্রশক্ষািষ ন, সু্কললর গ্রে্ এিিং সময়সীমা) 

এিিং গ্রিেযমা্ িগ্রি নত গ্রশক্ষার সুলোলের (কেম্, সু্কল-পরিতী কপ্রািাম, দ্রুত একালিগ্রম, সামার সু্কল) কাঠালমার মলিয 

কশখার সময় কোে করার পদ্ধগ্রতর পরীক্ষা কলর। 

•  EdResearch for Recovery Bringing Evidence-Based Decision-Making to School Safety (brown.edu)– এই 

সিংগ্রক্ষপ্তসারটিলত সু্কল ও গ্রিগ্রিেলের ককা্ ককা্ ককৌশল গ্রিলিচ্া করলত হলি ও ককা্গুললা এডালত হলি তা সহ 

তালের গ্রশক্ষার্থীর সারা িেলরর সামাজজক ও মা্গ্রসক সুস্থতা গ্র্রীক্ষণ কীভালি করলত হয় কসই সিংক্রান্ত গ্রিষয় তুলল 

িরলত েলিষণা এিিং সিংস্থা্ রলয়লে। 

•  Restart & Recovery: Considerations for Teaching and Learning: Academics- এই সিংস্থা্টি একটি প্রকলল্পর 

একটি অিংশ, ো কেি এিিং সু্কল িযিস্থা ককাগ্রভি-19 এর সময় পডাল্া ও গ্রশক্ষাোল্র (আিার শুরু) এিিং সজক্রয়ভালি 

জাগ্রতেত এিিং অ্যা্য তিষময গ্র্রসল্র ত্গ্রতক প্রলয়াজল্র পগ্ররকল্প্া করলে, তালেরলক এই সিংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ন 

চযাললঞ্জগুললা তুলল িরলত সহায়তা করার জ্য ততগ্রর করা হলয়লে। এটি কােমাইজি োইলিন্স এিিং পরীগ্রক্ষত সিংস্থা্ 

গ্র্লয় েটঠত। 

•  Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf (hanoverresearch.com)– Hanover Research িগ্রি নত গ্রশক্ষলণর 

সময় সম্পগ্রকনত পিূ নিতী েলিষণা প্রসাগ্ররত কলরলে। গ্রশক্ষার্থীলের কৃগ্রতত্ব এিিং গ্রশক্ষােত ফলাফল উন্নয়ল্র ককৌশল 

সম্পলকন আললাচ্া অিগ্রহত করার জ্য িগ্রি নত সু্কল গ্রেিস/িেলরর মলিলগুগ্রল, সামার সু্কললর উলেযাে, প্রাক-

গ্রকন্ডারোলিন্ কপ্রািাম এিিং সু্কললর িাইলরর কপ্রািামগুললার একটি সম্প্রসাগ্ররত আললাচ্া। 

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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ক্লাকসর আোর হ্রাস 

•  NCPEA Policy Brief -Class-Size Policy -The STAR Experiment and Related Class-Size Studies– এই 

সিংগ্রক্ষপ্তসারটিলত কিল্গ্রস সিু্লিন্ট টিচার অযাগ্রচভলমন্ট করগ্রসও (STAR), অ্ুদেঘ নয পরীক্ষা এিিং অ্যা্য আলমগ্ররকা, 

অলিগ্রলয়া, হিংকিং, সুইলি্, কিি গ্রিলি্, এিিং অ্য ককার্থাও অ্যা্য ক্লালসর আকার হ্রালসর (Class-Size 

Reduction,CSR) কক্ষলে পডালশা্ার 25 িেলররও কিগ্রশ সময় িলর ক্লালসর আকালরর সিংগ্রক্ষপ্তসার তুলল িরা হলয়লে। 

•  The Effectiveness of Class Size Reduction– এই সিংগ্রক্ষপ্তসালর ক্লালসর আকার হ্রালসর কাে নকাগ্ররতার কক্ষলে গ্রশক্ষা 

্ীগ্রত প্রলণতালের জ্য েলিষণা গ্রভগ্রিক গ্রিকল্প প্রো্ কলর। 

• Rethinking Class Size -The complex story of impact on teaching and learning – এই িইটি কলয়কটি ্তু্ 

পদ্ধগ্রতলত ক্লালসর আকার হ্রাস পরীক্ষা কলর এিিং একটি ওভাররাইগ্রিিং মলিল কশয়ার কলর ো কেখায় কীভালির 

ক্লালসর আকার ক্লালস আন্তঃসিংলোলের মািযলম অ্যা্য প্রজক্রয়া এিিং তিগ্রশষ্টযগুগ্রলর সালর্থ কাজ কলর এিিং গ্রশক্ষক ও 

সু্কললর মূল গ্রশক্ষােত সিংক্রান্ত তাৎপে ন গ্রচগ্রহ্নত কলর। 

• Class Size: What Research Says and What it Means for State Policy 

সম্প্রসাবরত সু্কল বদিস 

•  Extending the School Day-Year: Proposals and Results– এই পে নাললাচ্ায় সু্কললর গ্রে্/িের িাডাল্ার সম্ভািযতা 

গ্র্লয় েলিষণা পে নাললাচ্া সম্পলকন তর্থয রলয়লে। 

•  Research Brief – Extended School Day– এই পে নাললাচ্াটি সু্কললর গ্রে্ িাডাল্া, তাডাতাগ্রড শুরু করলত হলি িা 

পলর করলত হলি তার গ্রিষলয় েলিষণা কী িলললে তা সিংগ্রক্ষপ্ত কলর িলা আলে। 

• Do Students Benefit from Longer School Days? Regression Discontinuity Evidence from Florida's Additional 

Hour of Literacy Instruction 

সম্প্রসাবরত সু্কল বিক্ষািষ্ ি 

•  Extended School Day-Year Programs: A Research Synthesis– এই গ্রিলেষণটিলত েুই িরলণর সম্প্রসাগ্ররত সু্কল 

কপ্রািালমর তর্থয পে নাললাচ্া করা হলয়লে - কে সময় গ্রশক্ষার্থীরা প্রগ্রতগ্রে্ সু্কলল কািায় এিিং কেগুগ্রল সু্কল গ্রশক্ষািষ ন 

িাগ্রডলয় কেয়। 

•  Extended School Year– এই ই্ফরলমশ্ কযাপসুলটিলত সম্প্রসাগ্ররত সু্কল গ্রশক্ষািষ ন এিিং গ্রশক্ষার্থীলের কৃগ্রতলত্বর 

উপর কসগুগ্রলর প্রভাি সম্পলকন পগ্ররচাগ্রলত েলিষণার গ্রিষলয় িলা হলয়লে। 

িাই বিকোকয়র্ি টটউকটাবরং 

•  Accelerating Student Learning with High-Dosage Tutoring (brown.edu)- EdResearch-এর গ্রিজাইল্র 

গ্রপ্রজন্সপাল গ্রসগ্ররজ, কেখাল্ হাই গ্রিলকালয়জন্স টিউলিাগ্ররিংলয়র জ্য প্রমাণ, গ্রিজাইল্র গ্রপ্রজন্সপাল এিিং গ্রিলিচ্ার 

রূপলরখা কেয়া আলে। কলঠার েলিষণা েৃঢ় প্রমাণ সরিরাহ কলর কে  হাই-কিাজ টিউিগ্ররিং পডালশা্ায় গ্রপগ্রেলয় পডা 

গ্রশক্ষার্থীরা সহ কিগ্রশরভাে গ্রশক্ষার্থীরা িৃহির গ্রশক্ষা লাভ করলত পালর। 

•  Community Engagement in K-12 Tutoring Programs: A Research-Based Guide for Best Practices– এই 

্গ্রর্থটিলত গ্রশক্ষা জলুড েলিষকলের কাে কর্থলক প্রমাণ সরিরাহ কলর এিিং কগ্রমউগ্র্টি সম্পৃক্ততা অ্শুীল্কারীলের 

দ্বারা িযিহৃত টিউিগ্ররিংলয় কসরা অ্শুীলল্র সমিয় কলর। 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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সাোর দপ্রািাবেং 

•  Best Practices for Comprehensive Summer School Programs– এই গ্ররলপািনটি সামার লাগ্র্িংলয়র জ্য 

সলি নািম অ্শুীল্গুগ্রল গ্র্লয় আললাচ্া কলর এিিং কীভালি কজলাগুললা সামার এ্গ্ররচলমন্ট, ত্বরণ এিিং 

রূপান্তর কপ্রািালমর কাঠালমা েঠ্ কলর তা িণ ন্ া কলর। 

•  Effective Program Design for Elementary Summer Learning Programs– এই গ্ররলপািনটি গ্রশক্ষার্থীলের 

কশখার ফলাফললর কক্ষলে সামার কপ্রািালমর প্রভাি অ্ুসন্ধা্ কলর, প্রার্থগ্রমক সু্কললর গ্রশক্ষার্থীলের জ্য 

কাে নকর সামার কপ্রািালমর তিগ্রশষ্টযগুগ্রল গ্র্লয় আললাচ্া কলর এিিং সামার কপ্রািামগুগ্রল মূলযায়ল্র 

ককৌশলগুগ্রলর রূপলরখা তুলল িলর। 

•  Getting to Work on Summer Learning – Recommended Practices for Success– এই গ্র্লেনগ্রশকাটি মাগ্রকন্  

েুক্তরাে জলুড সু্কল গ্রিগ্রিে গ্রলিারলের এিিং তালের পািন্ারলের জ্য োরা সামার লাগ্র্ নিং কপ্রািামগুগ্রল চালু 

করলত িা উন্নত করলত আিহী তালের উলেলশয। এই সিংগ্রক্ষপ্ত সিংস্করলণ, কলখকরা জাতীয় সামার লাগ্র্িং 

প্রকলল্প অিংশ ক্য়া পাুঁচটি আরিা্ গ্রিগ্রিলের ঐজেক সামার কপ্রািালমর েয় িেলরর েলিষণার মািযলম 

িাস্তিায়্ সম্পলকন পাঠ গ্রশগ্রখলয়লে্। 

•  Summer Reading Camp Self-Study Guide– এই গ্র্লেনগ্রশকাটি কিি 3 এর গ্রশক্ষার্থীলের জ্য সামার গ্ররগ্রিিং 

কযাম্প কপ্রািামগুগ্রল পগ্ররকল্প্া ও িাস্তিায়ল্র স্ব-অিযয়ল্র সুগ্রিিালর্থ ন ততগ্রর করা হলয়লে। এটি তর্থয সিংিলহর 

জ্য এিিং আললাচ্ার জ্য গ্র্লেনশক প্রলশ্নর জ্য একটি কিমলপ্ল্ি সরিরাহ কলর ো গ্রশক্ষার উন্নগ্রত করলত 

পালর এিিং সামার গ্ররগ্রিিং কযালম্পর কশলষ কিি কললভল েযান্ডািন পরূণকারী গ্রশক্ষার্থীলের সিংখযা িাগ্রডলয় তুললত 

পালর। 

•  Summer School Design and Evaluation Framework– এই গ্ররলপািনটি সামার সু্কল কপ্রািাম গ্রিজাইল্র কসরা 

অ্শুীল্গুগ্রলর পে নাললাচ্া কলর এিিং আললাচ্া কলর কে কীভালি গ্রিগ্রিেগুগ্রল তালের সামার সু্কল 

কপ্রািালমর প্রভািগুগ্রল মূলযায়্ করলত এিিং গ্র্রীক্ষলণর জ্য একাগ্রিক েলিষণা পদ্ধগ্রত (উোহরণস্বরূপ, কিিা 

গ্রিলেষণ, জগ্ররপ, গ্রিস্তাগ্ররত ইন্টারগ্রভউ, ক্লাসরুম পে নলিক্ষণ ইতযাগ্রে) িযিহার করলত পালর। 

ভাচুিয়াল লাবন িং 

•  Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning– মাগ্রকন্  গ্রশক্ষা গ্রিভালের এই অিযয়ল্র লক্ষয 

হল K–12 গ্রশক্ষা এিিং গ্রশক্ষক প্রস্তুগ্রতর জ্য কীভালি অ্লাই্ লাগ্র্ নিং িাস্তিায়্ করা োয় কস সম্পলকন েলিষণা 

গ্রভগ্রিক গ্র্লেনশ্া সহ ্ীগ্রতগ্র্ি নারক, প্রশাসক এিিং গ্রশক্ষাগ্রিেলের প্রো্ করা। 

•  Access to Algebra I=The Effects of Online Mathematics for Grade 8 Students– এই অিযয়্টি 8 কিলির 

কশলষ গ্রশক্ষার্থীলের িীজেগ্রণলতর কৃগ্রতলত্বর উপর একটি অ্লাই্ িীজেগ্রণত I ককাস ন প্রোল্র প্রভাি এিিং হাই 

সু্কললর একটি উন্নত েগ্রণত ককালস ন অিংশিহলণর পরিতী সম্ভাি্া পরীক্ষা কলর। 

•  Strategies for Virtual Learning Implementation– Hanover Research-এর এই গ্ররলপািনটি ভাচুনয়াল লাগ্র্ নিং 

কপ্রািামগুগ্রলর পগ্ররকল্প্া ও িাস্তিায়ল্র কসরা অ্ুশীল্গুগ্রল পরীক্ষা কলর। গ্ররলপািনটিলত সফল ভাচুনয়াল 

লাগ্র্ নিং কপ্রািামগুগ্রল িাস্তিায়ল্র ককৌশলগুগ্রলর পে নাললাচ্া করা হলয়লে এিিং েৃষ্টান্তমলূক কপ্রািাম সহ চারটি 

সু্কল গ্রিগ্রিে কপ্রাফাইল ততগ্রর করা হলয়লে। 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgQd5W1BsYKm7gyPrYW27B-Sg6whR6xN1CRYwk1rFbGW8wXCHN6sd8FKW41rcNJ2-WMWXW2LYxWb6GmR42N7rt5bnxP5wJN6YDZ0Ycp9WQW3689f05j5Kc0W1MwCBF7b5-RHW3S0KWr4ktl45W3PBYX019QNgvW3cWZc22SL_bYW5wm9p1933P2VN5565pgSgDgVW8Gx4Gz6vwk1DW46qsy66VX20MW9hL2q16kx3G8W1nFwKs3Wq2YWW58BhF06PsLYKN4Y_y-WXDyx_W7tjTb_2Vxz8WN7YVC5pwM8LsW2qzRzh2xcp0bW8XF7DJ5tr6zVW6vP9y68Jv33RW7xfZP8127bp-W1DqfgN26QV2bVt3YrH93_FrwW1vB1XL44TzMYW7XGZXS1KfwzcW4QQ6pq38-WkHW2-v60l4XgCJrN3LLlDQzQDYJ3dHD1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA205-3.html
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=463
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYJ0W975kCk7llPlPW9gf4zL3xDqXcW7s7tMP5w4KWgW1zS8h615_F4YW8QJPRy14zVn0V_v3BD8b45zwW1mKHbw74CG84W5g5gkk14x19pW2QLq2Y5XL5T6W5mS3kn72J05SW5NxslX7g9QtvW5L1PJB6R7YQCW90TwqF8pVZ_tW6HrR_-7nkwhxW6XPxc18XZRl_W11xBGK8pfyMWW4WfVsR1HqXgGW6hv7ZY5FKF2MN2-5rLdzDqkDW6FPSfH1YLgpzW3xSz4G7z9rWsN1DlQDFvwHTcW1CCKfv6ZQ4TSW3q3rpx5-qnRdW7xYS971m7JMxN1PSNDMfDVPtW1BKHpG64LVttW8R2xKn2Hx6wNW669R7V2gygstN5Q5fTK61HLLW60pSkM87DwycW1P9Ntq60zF1h36fB1
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
https://www.hanoverresearch.com/media/Strategies-for-Virtual-Learning-Implementation.pdf
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DeKalb County School District-এর বিক্ষার ক্ষবত /এোকেবেে বরকিিন ইন্টারকভনিন 
 

প্রোন 

বভবত্তে 

ইন্টারকভন

িকনর 

প্রোর 

ইন্টারকভনি

দনর নাে 

এই 

ইন্টারকভন

িন দোন 

দোন সু্কল 

িাস্তিাবয়ত 

েরকি? 

দোন দিে 

িা দিে 

িযান্ড অ্ংি 

দনকি? 

দোন 

বিক্ষার্থী 

সািগ্রুপ(গু

দলা) অ্ংি 

দনকি? 

দোন দোন 

বিক্ষার্থীকদর 

জনয? 

েেীকদর 

জনয দোন 

প্রবিক্ষকের 

প্রকয়াজন? 

োয িেরী 

িাস্তিায়কনর 

জনয দোন 

সংস্থান 

প্রকয়াজন? 

বিক্ষার্থীকদর 

অ্িগবত 

েূলযায়কনর 

জনয 

গঠনেূলে 

েূলযায়ন 

পবরেল্পনা 

েী? 

প্রস্তাবি

ত 

সেয়সী

ো েত? 

আপবন 

েীভাকি 

চলোন 

বভবত্তকত 

িাস্তিায়ন 

বিশ্বস্ততা 

এিং 

োয িোবরতা 

েূলযায়ন 

েরকিন? 

স্িুলিন্ট 

ট্রা্জজশ্ ও 

গ্ররকভাগ্রর 

Mosaic 

College এিিং 

Career Prep 

Academy 

29টি হাই 

সু্কললর জ্য 

1টি ককন্দ্র  

কিি 11-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

িযাজলুয়শল্

র 

প্রলয়াজ্ীয়

তা পূরণ 

করার রাস্তায় 

্াই এম্ 

গ্রশক্ষার্থীর 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 িের 

ওয়াকথ্রু 

গ্রশক্ষাোল্র 

রাউন্ড 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

িযাজলুয়শল্

র হার 

কক্রগ্রিি 

স্িুলিন্ট 

ট্রা্জজশ্ ও 

গ্ররকভাগ্রর 

9 কিলির 

সাকলসস 

কপ্রািাম 

29টি হাই 

সু্কললর জ্য 

1টি ককন্দ্র 

কিি 9  
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কক্রগ্রিি 

ঘািগ্রত র্থাকা 

কে 

গ্রশক্ষার্থীলের 

কিশমযা্ 

গ্রহলসলি 

কশ্রগ্রণিদ্ধ 

করা হলি 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 িের 

ওয়াকথ্রু 

গ্রশক্ষাোল্র 

রাউন্ড 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

িযাজলুয়শল্

র হার 

কক্রগ্রিি 

েীঘ নাগ্রয়ত 

গ্রিেযালয় 

িের 

হাই সু্কল 

কক্রগ্রিি 

গ্ররকভাগ্রর 

29 হাই সু্কল কিি 9-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 
সমস্ত 

ককাল্াটিই 

্য় 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

িযাজলুয়শল্

র হার 

কক্রগ্রিি 

েীঘ নাগ্রয়ত 

গ্রিেযালয় 

িের 

জাম্প-োিন 

সািারলি সু্কল 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

3, 5, 8 কিি 

এিিং EOC 

পরীগ্রক্ষত 

ককাস ন  

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

সিংলশাি্ 

পগ্ররকল্প্া 

রলয়লে এিিং 

পডালশা্ায় 

সমসযা আলে 

িলল 

কশ্রগ্রণিদ্ধ 

এম্ 

গ্রশক্ষার্থীরা 

পগ্ররপূরক 

এিিং 

ইন্টারলভ্শ

ক্র 

কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

গ্রপ্র/কপাে 

জগ্ররপ 
3 িের 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

MAP 

শরত/িসন্ত 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

Scholars 

Academy 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

কিি 3, 5 ও 

8 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

পডালশা্ায় 

সমসযা আলে 

এম্ 

গ্রশক্ষার্থীরা 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
গ্রপ্র/কপাে 3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

MAP 

শরত/িসন্ত 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

ESOL 

Scholars 

Academy 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

9 হাই সু্কল 

কিি 1-10 EL এিিং SWD 

পডালশা্ায় 

সমসযা আলে 

এম্ 

গ্রশক্ষার্থীরা 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত গ্রপ্র/কপাে 3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

MAP 

শরত/িসন্ত 

প্রলিশাগ্রিকার 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 
Serendipity 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

কিি 1-6 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

প্রগ্রতভাশালী 

গ্রহলসলি 

গ্রচগ্রহ্নত 

গ্রশক্ষার্থীরা 

গ্রর্থমেুক্ত 

আগ্রিষ্কালরর 

কাে নকলালপর 

পগ্ররকল্প্া  

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত গ্রপ্র/কপাে 3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

MAP 

শরত/িসন্ত 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

সামাজজক 

মা্গ্রসক 

সুস্থতা  

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 1-10 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 
সমস্ত 

ককাল্াটিই 

্য় 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত জগ্ররপ 3 সামার 
উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

FitCamp – 

Let’s Get Fit 

(SEL)  

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 4-10 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 
সমস্ত 

গ্রফিল্স, 

জীিগ্রিজ্ঞা্ 

এিিং রন্ধ্ 

গ্রশলল্পর জ্য 

গ্রর্থমেুক্ত 

কাে নক্রলমর 

পগ্ররকল্প্া 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
Fitness Gram 

জগ্ররপ 
3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

Fitness 

Gram 

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

কললজ ও 

ককগ্ররয়ার 

পযার্থওলয় 

একালিগ্রম 

29 হাই সু্কল কিি 10-11 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

পার্থওলয় 

সমূ্পণ ন 

করলত 

কক্রগ্রিি 

প্রলয়াজ্ 

এম্ 

গ্রশক্ষার্থীরা 

ককাল্াটিই 

্য় 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

কক্রগ্রিি 



 
জর্জিয়ার ভবিষ্যৎকে বিক্ষা দান েরা 

NGALIBE  

সামার 

কপ্রািাগ্রমিং 

অযািভান্সি 

কপ্ল্সলমন্ট 

গ্রিজ 

29 হাই সু্কল কিি 9-10 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

অযািভান্সি 

কপ্ল্সলমন্ট 

গ্রশক্ষার্থী 

AP 

িযাশলিালিনর 

িযিহার 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

গ্রপ্র/কপাে 

জগ্ররপ 
3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

AP পরীক্ষা 

ভাচুনয়াল 

লাগ্র্ নিং 

জজজনয়া 

ভাচুনয়াল সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 6-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে গ্রশক্ষার্থীরা 

ভাচুনয়াল 

মািযম পেন্দ 

কলর 

সময় গ্রস্থর ও 

গ্র্রীক্ষণ করা 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 িের 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

কক্রগ্রিি 

ভাচুনয়াল 

লাগ্র্ নিং 

ভাচুনয়াল 

লাগ্র্ নিং 

ফলরায়ািন 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 
কিি 3-5 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে গ্রশক্ষার্থীরা 

ভাচুনয়াল 

মািযম পেন্দ 

কলর 

সময় গ্রস্থর ও 

গ্র্রীক্ষণ করা 

সহ 

কপ্রািালমর 

িযিহার। 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 িের 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

পালসর হার 

ক্লালসর 

আকালরর 

হ্রাস 

অগ্রতগ্ররক্ত 

আগ্রল ন 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািাম 

গ্রশক্ষকরা 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

K-5 কিলির 

পডা ও েগ্রণত 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে 

গ্রশক্ষার্থীলের 

পডা ও 

েগ্রণলতর 

সািলীলতা 

এিিং গ্ররজগ্র্িং 

সমসযা আলে 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

MAP 3 িের 
MAP 

শরত/িসন্ত 

ক্লালসর 

আকালরর 

হ্রাস 

অগ্রতগ্ররক্ত 

করলমগ্রিয়াল 

এিুলকশ্ 

কপ্রািালমর 

গ্রশক্ষকিৃন্দ 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

6 -8 কিলির 

পডা ও েগ্রণত 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে 

গ্রশক্ষার্থীলের 

পডা ও 

েগ্রণলতর 

সািলীলতা 

এিিং গ্ররজগ্র্িং 

সমসযা আলে 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

MAP 3 িের 
MAP 

শরত/িসন্ত 

হাই 

গ্রিলকালয়জন্স 

টিউলিাগ্ররিং 

Safety Nets 

(সু্কললর 

আলে, সময় 

ও পলর) এিিং 

সামার 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 3-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 
সমস্ত 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত MAP 3 িের 
MAP 

শরত/িসন্ত 

অ্যা্য:  

িগ্রি নত 

গ্রশক্ষার্থী 

সমৃ্পক্ততা 

অগ্রতগ্ররক্ত 

কমী  

পঠ্ ও 

েগ্রণলতর 

ইন্টারলভ্শ

্ গ্রলে 

MTSS 

কাল্ে ও 

কচক 

কস্পশাগ্রলে 

িযগ্রতক্রমী 

গ্রশক্ষা 

গ্রিলশষভালি 

্কশাকৃত 

প্রগ্রশক্ষণ 

ককাচ 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি K-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

একালিগ্রমক, 

সামাজজক ও 

মা্গ্রসকভা

কি সিংিামী 

গ্রশক্ষার্থী 

কপ্রািাম, 

ককাগ্রচিং, সময় 

গ্রস্থর, গ্র্রীক্ষণ 

করার কক্ষলে 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী 

উপগ্রস্থগ্রত 

অিংশিহণ 

MAP 

জগ্ররপ 

গ্রপ্র/কপাে 

3 িের 

অিংশিহণ 

উপগ্রস্থগ্রত 

কক্রগ্রিি 

িযাজলুয়শল্

র হার 

অ্যা্য: 

গ্রশক্ষলকর 

সহলোেীতামূ

লক 

পগ্ররকল্প্া 

গ্রশক্ষাোল্র 

সক্ষমতা 

ততগ্রর করা 

তলর্থযর 

গ্রভগ্রিলত সু্কল 

গ্রচগ্রহ্নত করা 

কিি K-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

গ্রশক্ষাো্ 

কাঠালমার 

উপাোল্র 

প্রগ্রশক্ষণ 

কপশাোরী 

উন্নয়্ 

গ্রপ্র/কপাে 

মূলযায়্ 

অিেগ্রত 

3 িের 

ওয়াকথ্রু 

গ্রশক্ষাোল্র 

রাউন্ড 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

িযাজলুয়শল্

র হার ও 

গ্রশক্ষার্থী িলর 

রাখার হার 

কক্রগ্রিি 

 

অ্যা্য:  

প্রার্থগ্রমক 

সাক্ষরতা 

এিিং সিংখযার 

ইন্টারলভ্শ

্ 

প্রার্থগ্রমক 

সাক্ষরতা 

এিিং সিংখযার 

ইন্টারলভ্শ

্ 

 

তলর্থযর 

গ্রভগ্রিলত সু্কল 

গ্রচগ্রহ্নত করা 

K-5 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে 

গ্রশক্ষার্থীলের 

পডা ও 

েগ্রণলতর 

সািলীলতা 

এিিং গ্ররজগ্র্িং 

সমসযা আলে 

ইন্টারলভ্শ

্ কপ্রািালমর 

প্রগ্রশক্ষণ 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

MAP 3 িের 
MAP 

শরত/িসন্ত 

ভাচুনয়াল 

লাগ্র্ নিং 

FLEX 

Academy 

(গ্রিগ্রিলের 

সমূ্পণ ন 

ভাচুনয়াল সু্কল 

সমািা্) 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 6-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে গ্রশক্ষার্থীরা 

ভাচুনয়াল 

মািযম পেন্দ 

কলর 

ভাচুনয়াল 

গ্রশক্ষার্থীলের 

জ্য 

ককালস নর 

উন্নগ্রত, ককাস ন 

সহজতর 

করা এিিং 

গ্রশক্ষার্থীলের 

সহায়তা 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 

অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 িের 

গ্রশক্ষার্থীর 

প্রেগ্রত, 

উপগ্রস্থগ্রত, 

কক্রগ্রিি 

গ্র্রীক্ষণ 
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হাই 

গ্রিলকালয়জন্স 

টিউলিাগ্ররিং 

FLEX 

Academy 

সম্প্রসাগ্ররত 

গ্রেিস 

সমৃদ্ধকরণ 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি 6-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে গ্রশক্ষার্থীরা 

ভাচুনয়াল 

মািযম পেন্দ 

কলর 

ভাচুনয়াল 

গ্রশক্ষার্থীলের 

জ্য ককাস ন 

সহজতর 

করা এিিং 

গ্রশক্ষার্থীলের 

সহায়তা 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
উপগ্রস্থগ্রত, 

অিংশিহণ, 

একালিগ্রমক 

অিেগ্রত 

3 িের 

উপগ্রস্থগ্রত, 

অিংশিহণ, 

একালিগ্রমক 

অিেগ্রত 

েীঘ নাগ্রয়ত 

গ্রিেযালয় 

িের 

FLEX 

Academy 

কক্রগ্রিি 

গ্ররকভাগ্রর 

29 হাই সু্কল কিি 9-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

কে গ্রশক্ষার্থীরা 

ভাচুনয়াল 

মািযম পেন্দ 

কলর 

ভাচুনয়াল 

গ্রশক্ষার্থীলের 

জ্য ককাস ন 

সহজতর 

করা এিিং 

গ্রশক্ষার্থীলের 

সহায়তা 

উচ্চ কাে নকরী 

কমী, গ্রশক্ষাো্ 

সামিী, প্রেুজক্ত 
অজজনত 

কক্রগ্রিি 
3 সামার 

উপগ্রস্থগ্রত 

গ্র্রীক্ষণ 

িযাজলুয়শল্

র হার 

কক্রগ্রিি 

অ্যা্য: 

গ্রশক্ষলকর 

সহলোেীতামূ

লক 

পগ্ররকল্প্া 

IGNITE U 

2021-22 

86 প্রার্থগ্রমক 

সু্কল 

20 গ্রমগ্রিল 

সু্কল 

29 হাই সু্কল 

কিি K-12 
সমস্ত 

সািগ্রুপ 

সমস্ত 

সািগ্রুপ 

গ্রশক্ষাোল্র 

লক্ষযগুগ্রল 

সহায়তা 

করার জ্য 

কাে নকর 

প্রেুজক্ত 

সিংহতকরণ 

অ্ুশীলল্র 

প্রগ্রশক্ষণ 

কপশাোরী 

উন্নয়্ 

গ্রপ্র/কপাে 

জগ্ররপ 
3 িের 

পে নলিক্ষণ, 

অিংশিহণ 
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ARP অ্যাক্ট পবরেল্পনা ESSER III অ্নুদাকনর তর্থয বিিরেী দোবভে-19 বিক্ষার ক্ষবত 

 

Georgia Policy Labs (GPL)-এর সালর্থ সু্কল গ্রিগ্রিলের পািন্ারশীলপর মািযলম, মহামারী কারলণ গ্রশক্ষার্থীলের পডালশা্ার ক্ষগ্রত 

গ্র্ি নারলণর জ্য একালিগ্রমক অিেগ্রতর পগ্ররমালপর (Measures of Academic Progress, MAP) (এমএগ্রপ) কিিার একটি আ্িুাগ্র্ক 

েলিষণা পগ্ররচাগ্রলত হলয়গ্রেল। শরলতর েলিষণায় গ্র্ম্নগ্রলগ্রখত ফলাফল পাওয়া োয়: 

 

• গ্রশক্ষার্থীর কৃগ্রতত্ব িৃজদ্ধর কক্ষলে েড হ্রাস হলয়লে িা 9.5 মালসর সু্কল গ্রশক্ষািলষ নর কক্ষলে 4-9 কিলির েগ্রণলতর “গ্রশক্ষার ক্ষগ্রত” 

মাঝাগ্রর। কে ককাল্া স্বাভাগ্রিক সামার লাগ্র্ নিং ক্ষগ্রত োডাও এইসি ক্ষগ্রত হলয়লে। 

• প্রায় অি ন মালসর কম কর্থলক শুরু কলর গ্রত্ কযাললন্ডার মাস পে নন্ত কেশিযাপী অিযয়্গুগ্রলর ফলাফললর সালর্থ সামঞ্জসযপণূ ন, 

পডা এিিং ভাষার িযিহালরর েড ক্ষগ্রত সািারণত 4-9 কিলির েগ্রণলতর তুল্ায় সমা্ িা তার কচলয় কম। 

• আি মালসরও কম কর্থলক 9.5-মালসর সু্কল গ্রশক্ষািলষ নর প্রায় গ্রত্টি কযাললন্ডার মাস পে নন্ত গ্রিজ্ঞাল্র েড গ্রশক্ষার ক্ষগ্রতর 

পগ্ররমাণও সািারণত েগ্রণলতর তুল্ায় কম। 

• পডা, ভাষার িযিহার এিিং গ্রিজ্ঞাল্র জ্য, গ্রি / হ্রাস-মূললযর লাঞ্চ (FRL-এ কোেযতা অজন্  করলত ্া পারা গ্রশক্ষার্থীলের 

তুল্ায় FRL) এর জ্য কোেয গ্রশক্ষার্থীলের জ্য েড ক্ষগ্রত সািারণত কিগ্রশ হয়। েগ্রণলতর কক্ষলে FRL গ্রস্থগ্রত ও গ্রশক্ষার ক্ষগ্রতর 

মলিয সম্পকন গ্রমশ্র। 

• েগ্রেও কেখা োলে কে গ্রহস্পাগ্র্ক গ্রশক্ষার্থীরা সািারণত 4 ও 5 কিলির অ্যা্য জাগ্রতর তুল্ায় েগ্রণত এিিং গ্রিজ্ঞাল্ কিগ্রশ 

ক্ষগ্রত হলয়লে, সামগ্রিকভালি জাগ্রতেত গ্রহলসলি গ্রশক্ষার্থীলের কশখার ক্ষগ্রতর ককাল্া সসু্পষ্ট পযািা্ ন ্াই। 

• ইিংলরজী গ্রশক্ষার্থীলের (ELs) ্্-EL গ্রশক্ষার্থীলের কক্ষলে প্রায় প্রগ্রতটি গ্রিষলয় ও কিলি সিলর্থলক কিগ্রশ ক্ষগ্রত হলয়লে। 

• অগ্রিকািংশ কিি ও গ্রিষলয়, োেীলের কর্থলক োেলের গ্রশক্ষার েড ক্ষগ্রত কিগ্রশ। তলি, সািারণভালি, গ্রললের গ্রভগ্রিলত ক্ষগ্রতর 

পার্থ নকয গ্রিশাল ্য়। 

 

GPL সু্কল গ্রিগ্রিলের শীতকালী্  MAP কিিার একটি অগ্রতগ্ররক্ত গ্রিলেষণ সম্পন্ন কলরলে এিিং কসই কিিার গ্রিলেষণ অ্ুসালর 

মহামারী ্া ঘিলল গ্রশক্ষার্থীরা গ্রত্ কর্থলক েয় মাস িা তারও কিগ্রশ গ্রপগ্রেলয় র্থালক। তেপুগ্রর, তালের অঞ্চল, কিি কললভল এিিং 

গ্রশক্ষার্থীর সিংখযা জলুড মহামারীর প্রভািগুগ্রললত িাস্তগ্রিক পার্থ নকয খুুঁলজ কপলয়লে। 

 

 

বেন্ডারগাকটিকনর জনয প্রস্তুবত 

 

আমালের আেত গ্রকন্ডারোলিন্ গ্রশক্ষার্থীর 30% এর কম গ্রশক্ষার্থী গ্রশক্ষা, সামাজজক ও মা্গ্রসক উন্নয়্, শারীগ্ররক উন্নগ্রত ও কিাঝার 

েক্ষতার কক্ষলে প্রস্তুত হলয়লে। এোডাও, আমালের আেত গ্রকন্ডারোলিন্ গ্রশক্ষার্থীর এক তৃতীয়ািংশ প্রার্থগ্রমক ভাষা এিিং সাক্ষরতার 

উন্নগ্রতর কক্ষলে প্রস্তুত এিিং 40% আকার এিিং স্থাগ্র্ক সম্পকন, সমসযা-সমািা্, গ্রমল এিিং পার্থ নকয কিাঝা এিিং সিংখযার িুগ্র্য়াগ্রে িারণা 

িুলঝলে। 

 

িযাজুকয়িকনর িার 

 

4 িেলরর িযাজলুয়শল্র হার কমলট্রা আিলান্টা অঞ্চলল সিলচলয় কম। েত গ্রত্ িের িলর, এই হারটি 73.41 কর্থলক 75.97 এর মলিয 

রলয়লে। মাে েুটি জ্লোিীই 4 িেলরর িযাজলুয়শ্ হার প্রায় 80% র্থালক; 90.14 কৃষাে এিিং 82.98 িহু িলণ নর। এোডাও, গ্রত্টি (3) 

সািগ্রুলপর িযাজলুয়শ্ হার 60% এর গ্র্লচ; আলমগ্ররকা্ ইজন্ডয়া্লের 57.14, প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থীলের 54.56 এিিং ইিংলরজী 

গ্রশক্ষার্থীলের 53.00। 

 

তৃতীয় দিকের সািলীলতা 

আমালের কশষ সসুিংহত Georgia Milestones-এর 2,791 তৃতীয় কিিার (36%) তৃতীয় কিলির কশলষ 3য় কিি কললভললর গ্র্লচ গ্রেল। 

চারটি (4) গ্রুপ গ্র্য়গ্রমতভালি গ্র্ম্ন পারফরমযালন্সর জ্য সু্কল গ্রিগ্রিলের ্জলর রলয়লে; কৃষ্ণাে ও গ্রহস্পাগ্র্ক োে, প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থী 

এিিং ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থীরা। প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থীলের উ্সির শতািংশ (69%) গ্রশক্ষার্থীর েগ্রণলত উন্নগ্রতর অিস্থা ভাললা ্য়, এরপর 

রলয়লে 50% ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থী, কৃষ্ণাে োেরা 42% এিিং গ্রহস্পাগ্র্ক োেরা 37%। এই গ্রশক্ষার্থীলের 4 কিলির এিিং কললজ ও 

কম নজীিল্র প্রস্তুগ্রত িারায় র্থাকলত েলর্থষ্ট সহায়তা প্রলয়াজ্। 

 

সু্কল গ্রিগ্রিে ইিংলরজী ভাষার আিনলস তুল্ামূলক পারফরমযান্স কেলখলে। প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থীলের সির শতািংশ (70%) উন্নগ্রতর অিস্থা 
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ভাললা ্য়, এরপর রলয়লে 60% ইিংলরজী ভাষার গ্রশক্ষার্থী, গ্রহসপযাগ্র্ক োেরা 48% এিিং কৃষ্ণাে োেরা 46%। 

 

দীর্ িস্থায়ী অ্নপুবস্থবত 

 

মহামারীর আলে, 2018 সালল 19.3% গ্রশক্ষার্থী েীঘ নগ্রে্ অ্পুগ্রস্থত গ্রেল এিিং 2019 সালল তা 17.3% গ্রেল। সু্কল গ্রশক্ষািলষ ন এইসি 

গ্রশক্ষার্থীরা অন্তত 10% তালের সু্কল গ্রেিলস অ্পুগ্রস্থত কর্থলকলে। প্রগ্রতিন্ধী গ্রশক্ষার্থীলের মলিয েীঘ নগ্রে্ অ্পুগ্রস্থগ্রত আলরা কিগ্রশ, 2018 

গ্রেল 25.9% এিিং 2019 সালল 23.8%। আলরা েুটি জ্লোিী 20% এর একই স্থাল্ রলয়লে; আলমগ্ররকা্ ইজন্ডয়া্ ও কৃষ্ণাে 

গ্রশক্ষার্থীলের েুই িেলরর েড হল 21.2% এিিং 20.9%। 2020 কর্থলক েীঘ নগ্রে্ অ্পুগ্রস্থগ্রতর হার মহামারীর কারলণ সু্কল িন্ধ র্থাকার জ্য 

িেলল োয়। 

 

িাখা 

 

একইভালি, 2020 সালল মহামারীর কারলণ, গ্রশক্ষার্থীলের মলিয শৃঙ্খলাজগ্র্ত ঘি্া 12.8% হ্রাস কপলয়লে, এিিং 0-1 টি গ্রিভালে র্থাকা 

গ্রশক্ষার্থীলের হার ০.73 0.% িজৃদ্ধ কপলয়লে। 2-5 এর গ্রশক্ষার্থী  কলম 0.58%, 6-10 এর 0.12% এিিং 11+ এর 0.04% হলয়লে। গ্রিগ্রিলের 

তলর্থযর একটি উলেখলোেয উলদ্বে হল এই কে সু্কল-িগ্রহভূনত সাসলপ্শ্ হার 2018, 2019 এিিং 2020-এর সু্কললর সাসলপ্শল্র 

হালরর কচলয় কিগ্রশ গ্রেল।  

 

ক্লাইকেট োর দরটটং 

 

গ্রিগ্রিলের 3 িেলরর েড ক্লাইলমি োর করটিিং 5 এর মলিয 3.1। 5 মাল্ অসািারণ পগ্ররলিশ এিিং 1 মাল্ সু্কললর পগ্ররলিলশর উন্নগ্রতর 

প্রলয়াজ্। কিি কললভল কিকিাউল্ প্রার্থগ্রমক এিিং হাই সু্কল স্তলর ের্থাক্রলম 3.0 এিিং 3.1 এ একই িরল্র পযািা্ ন কেখা কেলে। 

গ্রমগ্রিল সু্কল কললভল অল্প উচ্চ 3.3 এিিং একাগ্রিক কললভল সু্কলগুললার সলি নাচ্চ েড করটিিং হল 3। 


