
 

 
 
 

�কােশর তািরখঃ েসে��র 17,2015 

24/7 “�েয়াজন-
অনযুায়ী” িশ�া 
ফয্ািমিল এনেগজেম� অন িডমা� 

DeKalb কাউি� �ুল িডি�� FAM-FLIX(ফয্ািমিল এনেগজেম� অন 
িডমা�)�দােনর জনয্ সাকেসসফুল ইেনােভশে�র সােথ অংশীদারী� করেছ – 

যােত বাবা-মােয়েদরেক বািড়েত ও চলার পেথ তােদর িশশর িশ�ােত 
সহায়তা করেত সমথর্ করা যায়। এই পিরবার িনেয়াজন উপকরণিটেক 
টাইটল I �ুলগিলর জনয্ িতন মাস (েসে��র-িডেস�র)পাইলট িহেসেব 

চালােনা হেব। পাইলেটর পর, একিট মূলয্ায়ন স�� করা হেব 
 

FAM-FLIX (ফয্ািমিল এনেগজেম� অন িডমা�) স�েকর্  আেরা জানার জনয্, 

িল�িটেত ি�ক করন বা QR েকাডগিল বয্বহার কের ওেয়িবনারগিল েদখুন: 

কম�েদর ওেয়িবনার 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 
 

বাবা-মােয়েদর ওেয়িবনার 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 
 
 

FAM-FLIX ওেয়ব িল�: http://si4allonline.com/dekalb 

বাবা-মােয়েদর উ� মােনর 

�িশ�ণ িভিডওগিল 
শি�শালী অনলাইন 
অংশগিলর সােথ 

সীমাহীন বয্বহার 

চলেত চলেত িশ�া 

বয্বহারকারীর বৃত্তা� 

ইংেরজী ও �য্ািনশ 
পাইলেটর জনয্ ভাসর্ানগিল 

ওেয়িবনারগিল 

e-পাবিলেকশনগিল 
ডাউনেলাড করন 

কম�েদর 
ওেয়িবনার 

বাবা-মােয়েদর 

ওেয়িবনার 

BENGALI 

http://si4allonline.com/dekalb


ফয্ািমিল এনেগজেম� অন িডমা� বা �েয়াজন অনযুায়ী, পিরবােরর 
অংশ�হণ েকন বয্বহার করা হেব? 

 

         বাবা-মা              িশ�ক   �শাসক 

 বাবা-মােয়েদর িশ�া সং�া� 
�ীিমং িভিডও �হণ করেত 
পারেবন, যােত তারা তােদর 
স�ােনর িশ�ায় সহায়তা করেত 
পােরন 

 বাবা-মােয়েদর ওয়াকর্ শপ 
এবং/বা বািড়েত থাকা বাবা-
মােয়েদর জনয্ বাবা-মােয়েদর 
িশ�াগত �ীিমং িভিডও 
সীমাহীনভােব �হণ করেত 
পােরন 

বাবা-মােয়েদর বয্বহার সং�া�, 
িডি�� ও �ুল বয্াপী পিরবার 
িনেয়াজন তেথয্র িরেপাটর্ গিল 
এবং বাবা-মােয়েদর িশ�া 
সং�া� �ীিমং িভিডওগিল 
স�েকর্  মতামত 

 PK-12 ে�েডর জনয্ �ীিমং 
িভিডওগিল (ইংেরজী/ 
�য্ািনশ)- কি�উটার, েসল 
েফান, টয্াবেলট ইতয্ািদ েথেক 
েয েকান সময়/ েয েকান 
জায়গায় 

 পিরবােরর িনেয়াজেনর ে�ে� 
সামথর্য্ ৈতরীর সহায়তার জনয্ 
অনলাইন েপশাদার িবকাশ 

 পিরবার িনেয়াজন সং�া� 
িনিদর্� ে��গিলেত িশ�ক ও 
কম�েদর সামথর্য্ ৈতরীর িদেক 
ল�য্কৃত অনলাইন েপশাদার 
িবকাশ 

 বািড় ও �ুেলর মেধয্কার 
ইিতবাচক েযাগােযাগ ৈতরীর 
জনয্ �িতফলনকারী সমী�াগিল 

 ওেয়িবনারগিল েযখােন পিরবার 
িনেয়াজন িবেশষ� ও 
েপশাদাররা পিরবার িনেয়াজেনর 
ে�ে� েসরা কাযর্ধারাগিলর 
উপর আেলাকপাত করেবন 

 ওেয়িবনারগিল েযখােন িবেশষ� 
ও েপশাদাররা পিরবার 
িনেয়াজেনর ে�ে� েসরা 
কাযর্ধারাগিলর উপর 
আেলাকপাত করেবন 

বাবা-মােয়েদর জনয্ অনলাইন 
মািসক িনউজেলটারগিল 

 একিট অনলাইন পিরবার 
িনেয়াজন েফারাম বয্বহার করা 
– েদেশর িবিভ� অংেশর 
সহকম�েদর সােথ কাযর্করী 
েকৗশলগিল এবং েসরা 
কাযর্ধারাগিল ভাগ কের েনওয়ার 
জনয্ চয্াট ও েমেসজ েবাডর্ গিল 

  

  

ইনফরেমশন কনর্ার – েযখােন 
পিরবার িনেয়াজন, আস� 
ওয়াকর্ শপগিল ও অথর্ম�রুীগিল 
সং�া� তথয্ থাকেব 

  

পিরবার িনেয়াজন সং�া� 
সা�িতকতম বই ও উৎসগিলর 
ই-পাবিলেকশন �হণ করা  

  

একিট অনলাইন পিরবার 
িনেয়াজন েনটওয়াকর্  বয্বহার 
করা –কাযর্করী েকৗশলগিল 
এবং েসরা কাযর্ধারাগিল ভাগ 
কের েনওয়ার জনয্ চয্াট ও 
েমেসজ েবাডর্ গিল 

  

  

 


