
 
 

সলভয় ইউএফএসিড 
িরেমাট লািন�ং এবং ই��ই� স�ূরক পিরক�না 

 
সলভয় ইউএফএসিড িশ�াথ�েদর হাইি�ড িনেদ� িশকা মেডল বা এক� পূণ� দরূে�র �শখার মেডল�েত অংশ িনেত বাছাই 
করেছ। �জলা তােদর িপতামাতার / অিভভাবকেদর তােদর স�ােনর জন� িনব�াচন�িল সনা� করার সুিবধােথ� এক� 
সমী�া িবতরণ কেরেছ। বত� মান জিরেপর ফলাফেলর উপর িভি� কের িশ�াথ�েদর �ায় 26% জন িশ�াথ� পুেরা দরূে�র 
িশ�ার িবকে�র সােথ �ুল বছর �� করেব।  
 
হাইি�ড মেডল� �সই িশ�াথ�েদর মেধ� িবভ� কের যা ব�ি� িশ�ায় অংশ িনে� (িশ�াথ� জনসংখ�ার 74৪%) দ�ু 
সংখ�ায় িবভ� হেয়েছ নীেচ উি�িখত িহসােব।  
 

 
 
দরূ� িশ�ার �ত�াশা 
 

● সকল িশ�াথ�েক হাইি�েডর অংশ না হেয় (ব�ি�গতভােব 2 িদন �শখার এবং 3 িদেনর দরূে�র িশ�ার) বা স�ূণ� 
দরূ� �শখার ��ে� 5 িদেনর �শখার সুেযাগ সরবরাহ করা হেব। এক� �শখার সুেযাগ বা �শখার কায�কলােপর অথ� 
5 � পৃথক পাঠ নয়। এই �শখার ি�য়াকলাপ� দীঘ�েময়াদী কায�ভাের িনধ�ািরত পিরমােণ অ�গিত হেত পাের।  

○ িবেশষ অ�ল বা �ােসর জন� �িতিদন �দওয়া হয় না: িশ�াথ�রা তােদর �িতিদেনর সময়সূচী অনসুরণ 
কের যিদ �ুেল থাকত তেব িশ�ার অনপুােতর সােথ তুলনা কের িশ�ণ কায��ম সরবরাহ করা হেব। 
উদাহরণ��প, যিদ �কানও িশ�াথ� �িত� ��ণীর সােথ অংশ �নয় যা �িত� অন�ান� িদন পূরণ কের 
তেব তােক দইু স�ােহর মেধ� �মাট 5 � �শখার ি�য়াকলাপ সরবরাহ করা হেব। 

● ��িণকে� একেযােগ ঘেট যাওয়া পােঠর ব�ি�গত লাইভ ি�িমং� ঘটেব না। যিদও দরূে�র পাঠ��ম� সমকালীন 
হওয়ার দরকার �নই, তবওু িশ�করা িশ�াথ�েদর ভাচু� য়াল �স�ংেয় ই�ারঅ�া� করার সুেযাগ �দান করেব। 
কেথাপকথন আেলাচনার �পা��িলর ফম��াট িনেত পাের, িলিখত �িতি�য়া �দান কের, �ছাট �প আেলাচনা, 
িভিডও পাঠ ইত�ািদ 

● Students িশ�াথ�রা �িতিদন দরূ� িশ�ার ি�য়ায় জিড়ত থাকার �ত�াশা করা হেব। সম� দরূ� �শখার 
ি�য়াকলােপর জন� িশ�াথ�েদর ব��তা িশ�করা ��াক করেবন। �িত� �শখার ি�য়াকলাপ� আন�ুািনকভােব 
িশ�কেদর �ারা ��ড করা উিচত নয় তেব দরূবত� িশ�ার সােথ িশ�াথ�েদর ব��তা ��াক করার িকছু উপায় 
থাকেত হেব। উদাহরণ��প, এমন এক� �শখার ি�য়াকলােপর ��ে�, যােত �বশ কেয়ক� িদন �শষ হেত হয়, 
িশ�াথ�েদর �িত� িদন লগইন করেত এবং দীঘ� �ময়াদী কায�ভাের অ�গিতর এক� সংি�� িববরণ সরবরাহ 
করেত বলা �যেত পাের। �িতিদেনর �শখার ি�য়াকলাপ ��ািকং িশ�কেদর এনওয়াইএসইিড িবিধ �মাতােবক 



 
 

িশ�াথ�েদর ব��তার উপর নজর রাখার পাশাপািশ দরূবত� িশ�ার সময় িনধ�ািরত দীঘ�েময়াদী �শখার 
ি�য়াকলাপ�িলেত �িতিদেনর অ�গিত অজ� েন িশ�াথ�েদর সহায়তা করেব।  

● �িত� িশ�ক কমপে� দ'ুজন িসে�ানািল� ওেপন ভাচু� য়াল অিফস সময়� �িত স�ােহ দরূবত� িশ�ায় িনযু� 
িশ�াথ�েদর জন� উপল� রাখেবন। এ� ছা�ছা�ীেদর এবং িশ�কেদর ই�ারঅ�া� করার এক� উপায় এবং 
িশ�কেদর জন� ই�ােরি�ভভােব ছা�েদর �ে�র উ�র �দওয়ার এক� উপায় সরবরাহ করেব।  

● ব�ি� উপি�িত বা দরূ� �শখা িনিব�েশেষ িশ�াথ�েদর উপি�িত বা ব��তা �িতিদন ��াক করা হেব। িশ�ক, 
�শাসক এবং িনেদ� িশকা পরামশ�দাতােদর �ারা দরূ� িশ�ায় �িতিদেনর ব��তা পয�েব�ণ করা হেব। কাউে�লর 
এবং �শাসকরা এমন িশ�াথ�েদর সােথ কাজ করেবন যা িশ�ার ��ে� িশ�াথ�র ব��তা বাড়ােনার জন� সহায়তা 
এবং িদকিনেদ�শ সরবরাহ করেত ব�� নয়। 

● িশ�ার মলূ�ায়ন পিরচালনা করা হেব এবং ��িডং ঘটেব। �ুলটুল� আপ টু �ডট থাকেব যােত িশ�াথ�রা এবং 
তােদর পিরবার িনয়িমতভােব সমা� কাজ, মলূ�ায়ন বা অনপুি�ত কাজ স�েক�  ��ড পয�ােলাচনা করেত পাের। 
এ� �ত�ািশত �য িশ�াথ�রা ব�ি�গত বা দরূ� �শখার ��ে� িনিব�েশেষ সম� িশ�ামলূক ি�য়াকলােপ িনযু� 
থােক।  

● �গল �াস�ম� দরূ �থেক িশখার ��াটফেম�র জন� �জলাব�াপী ব�ব�ত হেব। 
 
�যুি� 
 
�জলা �যুি�র �েয়াজন এবং ন�ায়স�ত মলূ�ায়ন করেত স�দায়� সমী�া কেরেছ। �জলা �িত� িশ�াথ�েক দরূ� িশ�ার 
সময় ব�বহােরর জন� এক� Chromebook সরবরাহ করেব। অিধক�, �জলা �বশ কেয়ক� �মাবাইল হট�ট�িলর 
মািলক যা তােদর বািড়েত উ� গিতর ই�ারেনেটর পয�া� অ�াে�স �নই এমন িশ�াথ�েদর toণ �দওয়া �যেত পাের। জিরপ 
এবং দরূ� িশ�ার অিভ�তার িভি�েত এই গত বসে� �জলা বত� মােন �েয়াজনীয় হট�ট�িলর মািলকানায় রেয়েছ যারা 
তােদর অভাব�� �লাকেদর জাির করেত পাের।  
 
�জলা িশ�াথ�েদর এবং তােদর পিরবার�িলেক �গল ��িণক� স�িক� ত এবং িশ�কেদর �ারা ব�ব�ত অ�াি�েকশন 
সরবরাহ করেব।�জলা এক� �যুি� সহায়তা �ড� (বজায় �রেখেছ helpdesk@solvayschools.orgিশ�াথ�রা ও 
পিরবার�িলেক �যুি�র সহায়তার জন� এক� অনেুরাধ জমা �দওয়ার জন�)।  
 
ই��ই� 
 
সলভয় ইউএফএসিড ব�ি�গতভােব বা দরূে�র মাধ�েম সম� িশ�াথ� �শখার জন� এক� ভাল ব�ৃাকার এবং ন�ায়স�ত 
�শখার অিভ�তা সরবরাহ করেত �িত�িতব�। ই��ই� সে�াধেনর জন� সলভয় িন�িলিখত কাজ�িল করেবন: 

● উ� �েয়াজন িবেশষ িশ�া িশ�াথ�েদর স�ােহ 4 িদন ব�ি�গতভােব �শখার ব�ব�া করা হেব।  
● হাইি�ড মেডেলর �কােহাট� �িল �ুেল পড়ার সময় িশ�াথ�েদর িবেশষ িশ�ার সহায়তা এবং স�িক� ত 

পিরেষবা�িল অজ� েনর স�মতা সব�ািধক কের �তালার জন� �তির করা হেয়িছল। তদপুির, িবেশষ িশ�ার কম�রা 
�িত� িশ�াথ�র পিরবােরর সােথ পৃথকভােব কাজ করেব এমন প�িত�িল িবকাশ করেত যা িশ�াথ� এবং 
পিরবােরর পে� দরূ� �শখার সময় পিরেষবা �াি�র জন� সবেচেয় ভাল কাজ কের। িবেশষ িশ�া িশ�কেদর দরূ� 
�শখার সময় িশ�াথ�েদর আরও সহায়তা করার জন� িনয়িমত িশ�া িশ�েকর �গল ��িণকে� অ�াে�স থাকেব।  

● �িত� িবি�ংেয়র ইএলএল িশ�করা ইএলএল িশ�াথ�েদর সহায়তা করেবন এবং িশ�াথ�র দ�তার �েরর 
িভি�েত ভাষা িনেদ�শনা সরবরাহ করেবন। ইএলএল িশ�কেদর দরূ� িশ�ার পে� সাধারণ িশ�ার িশ�কেদর 
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�গল ��িণকে� অ�াে�স থাকেব। অনবুাদ পিরেষবা সরবরােহর জন� �জলা�র এক� �ানীয় ব�াখ�ামলূক 
সং�ার সােথ চুি� রেয়েছ।  

● িশ�াথ�রা যখন ব�ি�গতভােব িশখেছ তখন তােদর জন� এইআইএস পিরেষবা সরবরাহ করা হেব। অিধক�, 
এআইএস িশ�করা িশ�াথ�েদর জন� দরূিশ�ণ সহায়তা সরবরাহ করেবন। 

● �জলা21িলভােরজ �শ  িনয়িমত �ুল িদেনর বাইের �থেক সমথ�ন ছা�েদরেস�ুির অনদুানহেব।��া�াম� সকল ��ড 
�ের িশ�াথ�েদর িবিভ� একােডিমক িভি�ক সুেযাগ �দান করেব। এই ��া�াম�িল সম� িশ�াথ�েদর থাকার 
জন� ব�ি� ও দরূে�র িম�ণ হেব।  

● যিদ �কানও িশ�াথ�র জন� দরূে�র িশ�ণ কাজ না কের তেব িশ�ক এবং �শাসকরা িশ�াথ� এবং তার / তার 
পিরবােরর সােথ িশ�াথ�র সহায়তার জন� থাকার ব�ব�া করার জন� কাজ করেবন। 

 


