
DPSCD গ্রেড গ্রে-২ ডডসট্যান্স লাড্ নিং প্ল্যা্ 
 

উপকরণসমূহ  
ককন্ডারগার্টেন গ্রেড-২ এর কিক্ষার্থীরা সপ্তার্হ ৪-৫ কিন ELA, গকণত, সমাজ কিক্ষা ও কিজ্ঞান কিষর্ে এিং সপ্তার্হ ২ কিন অনযানয কিষর্ে কডসটযান্স 

লাকন েং এ অংি গ্রনর্ি। প্রকতকির্নর কডসটযান্স লাকন েং এর মর্যয র্থাকর্ি: 

• গ্রলসন কিকডও এিং স্টুর্ডন্ট ওোকে পযার্কট 

• অনলাইর্ন িা গ্র ার্ন কিক্ষকর্ির কাঠার্মাগত সহােতা 

• i-গ্ররকড করকডং এিং গকণত একর্ে গ্রিখা 

 

লাকন েং করর্সাস ে কিিরণ 
স্টুর্ডন্ট ওোকে পযার্কট এই ওোকে পযার্কর্ট প্রকতটট কিষর্ের জনয প্রকতকির্নর পার্ঠর উপকরণ অন্তিুেক্ত রর্ের্ে। পযার্কটগুর্লা 

কিতরর্ণর সাইটসমূহ গ্রর্থর্ক গ্রনো যার্ি অর্থিা কডকির্ের ওর্েিসাইট গ্রর্থর্ক ডাউনর্লাড করা যার্ি। 

গ্রলসন কিকডও গ্রলসন কিকডওর কলঙ্ক সরাসকর পযার্কর্ট গ্রিো আর্ে। এোড়া কিকডওগুর্লা পাওো যার্ি 

www.detroitk12.org/youtube এিং https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego 

টঠকানাে। স্টুর্ডন্ট ওোকে পযার্কর্ট পাওো নাম িযিহার কর্র কিকডওগুর্লা অনুসন্ধান করুন। 

মাইর্রাস ট টটমস টটমস িযিহার কর্র কিক্ষার্থীরা সরাসকর কিক্ষক সহােতা গ্রসির্ন অংি গ্রনর্ি এিং তার্ির কাজ জমা 

গ্রির্ি। কিক্ষার্থীরা অনলাইর্ন িা গ্র ার্ন টটমস অযার্েস করর্ত পারর্ি। 

i- গ্ররকড স্বাযীনিার্ি অযযেন এিং গকণত অনুিীলর্নর জনয এই কমশ্র লাকন েং করর্সাস েটট িযিহার করুন। 

 

সমেসূকি 

কনর্ি প্রকতটট কিষর্ের জনয প্রাতযকহক ও সাপ্তাকহক কার্জর একটট সংকক্ষপ্তসার কডকিে কতত েক সরিরাহ করা হর্ের্ে। আপনার সন্তার্নর কিক্ষকরা 

লাইি কিক্ষক সহােতা গ্রসিন সম্পককেত অকতকরক্ত কিিরণ সরিরাহ করর্িন। 

 

আমরা যর্র্থষ্ট সর্িতন রর্েকে গ্রয এমন িহু কারণ রর্ের্ে যা এই সমস্ত কিষের্ক সটঠক পর্র্থ পকরিালনা করা কটঠন কর্র গ্রতার্ল, এিং পকরিারগুর্লার 

সম্পতক্ততার প্রতযাকিত স্তর সম্পর্কে তার্ির সন্তার্নর কিক্ষকর্ির সর্ে পকরকল্পনা করা উকিত। কিক্ষক, পকরিার ও কিক্ষার্থীরা একসর্ে কাজ করর্ল, 

আগামী িি সপ্তাহ আমার্ির সকল কিক্ষার্থীর জনয মূলযিান কিক্ষার সুর্যাগ হর্ত পার্র। 

সমে কায েকলাপ 

সকাল ৯টার আর্গ 

 

গডিত 

একটট ইউর্রকা কিকডও (৩০-৪৫ কমকনর্টর) গ্রিখা এিং প্রকতকির্নর গাডিডতে সমসযাগুর্লা সমাযান করা। 

 সকাল ৯টা – ১১টা 

 

টটমস িা গ্র ার্ন কিক্ষর্কর সর্ি োচ্চ এক ঘন্টার জনয গডিত কিষর্ে সরাসকর সহােতা। 

 

যখন কিক্ষার্থীরা তার্ির কিক্ষর্কর সর্ে কাজ করর্ে না, তখন কিক্ষার্থীরা যা করর্ত পার্র: 

 i-গ্ররকড ম্যাথ 

 আট্ন বা সিংগীত সমতদ্ধকরণ কায েরম  

 লাকন েং গ্রগমস / ক্ররর্েটটি গ্রে 

 বুধবার: সাপ্তাকহক ডবজ্ঞা্ কিষেক কিকডও এিং িুকর্লট ক্ররোকলাপ 

িুপুর ১২টার আর্গ 

 

ডরডডিং 

ELA/ডরডডিং কিকডও গ্রিখা (১৫ কমকনট) 

িুপুর ১২টা – ২টা  

 

টটমর্স িা গ্র ার্ন সর্ি োচ্চ এক ঘন্টার জনয কিক্ষর্কর সরাসকর ELA সহােতা। 

 

যখন কিক্ষার্থীরা তার্ির কিক্ষর্কর সর্ে কাজ করর্ে না, তখন কিক্ষার্থীরা যা করর্ত পার্র: 

 গ্রসাম্বার: সাপ্তাকহক সমাজ কিক্ষা কিকডও এিং িুকর্লট ক্ররোকলাপ 

 i-গ্ররকড ডরডডিং 

 শারীডরে ডশক্ষা এবিং সুস্থতার জনয সমতদ্ধকরণ কায েরম  

 স্বাযীনিার্ি অযযেন/HFW অনুিীলন 

িুপুর ২টা – ৩টা 

 

গ্রসাম্বার: শরীরচচনা/মুক্ত গ্রখলাযুলা 

ম্ঙ্গলবার: টটমর্স িা গ্র ার্ন কিক্ষর্কর সরাসকর সম্াজ ডশক্ষা কিষর্ে সহােতা। 

বুধবার: শরীরচচনা/মুক্ত গ্রখলাযুলা 

বৃহস্পডতবার: টটমর্স িা গ্র ার্ন কিক্ষর্কর সরাসকর ডবজ্ঞা্ কিষর্ে সহােতা। 

শুক্রবার:  কিক্ষকর্ক সাপ্তাকহক কাজ জমা গ্রিো 

 

গ্রেকডং 

কিক্ষকরা কিক্ষার্থীর্ির জমা গ্রিো সমস্ত কার্জর িযাপার্র মতামত জানার্িন, ককন্তু কিক্ষার্থীর্ির গ্রকান গ্রেড গ্রিো হর্ি না। কিক্ষকরা "অসাযারণ" উর্েখ 

কর্র অর্থিা সটঠক উত্তর্রর িতাংি কহর্সি কর্র এই কার্জর মূলযােন করর্ত পার্রন, ককন্তু এই গ্রেড গ্রকান করর্পাটে কাডে িা স্থােী গ্ররকর্ডে অন্তিুেক্ত হর্ি 

না। একজন কিক্ষক প্রিত্ত গ্রযর্কান প্রকতক্ররো গ্রকিল কিক্ষার্থী কাজটট কতটা িালিার্ি সম্পন্ন কর্রর্ে তা জানার্নার জনয িযিহৃত হর্ি। কিক্ষার্থীরা 

১২ মািে, ২০২০ এর মর্যয গ্রিষ গ্রয কিন সু্কর্ল অংি কনর্েকেল গ্রসকিন পয েন্ত তার্ির অযাকার্ডকমক পার রমযার্ন্সর কিকত্তর্ত তততীে গ্রকাোটোর্রর জনয 

গ্রেড পার্ি। এই গ্রেড িতুর্থ ে গ্রকাোটোর্রও গ্রিো হর্ি। গ্রযসি কিক্ষার্থী তার্ির িতুর্থ ে গ্রকাোটোর গ্রের্ড উন্নকত করর্ত িাে তারা তার্ির কিক্ষর্কর সরিরাহকত ত 

সমতক্রদ্ধ উপকরণ িযিহার করর্ত পার্র। অনযর্থাে তততীে গ্রকাোটোর্রর গ্রেড িতুর্থ ে গ্রকাোটোর্রর জনযও গণনা করা হর্ি। 

অযাসাইনর্মন্টগুর্লা সমতক্রদ্ধর কিকত্তর্ত হর্ি। যকিও কিক্ষার্থীর্ির িতুর্থ ে গ্রকাোটোর্র গ্রেড উন্নত করার জনয অকতকরক্ত গ্ররকডট অজের্নর একটট সুর্যাগ 

গ্রিো হর্ত পার্র, ককন্তু কডসটযান্স লাকন েং এর কাজগুর্লা কিক্ষার্থীর্ির তততীে গ্রকাোটোর্রর গ্রেডর্ক পকরিতেন করর্ি না। 
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