
 

 প্রিয় পপ্রিবািবর্ গ, 
আমিা যাতে আমাতেি প্রিক্ষার্থীতেিতে প্রিক্ষা িোতেি সবতেতয় ভাত া উপায়টি খ ুঁতে ববি েিতে পাপ্রি, বসেেয বোে বোে 

প্রবষয়গুত া োতেি ইতোমতযযই োো আতে আি বোে প্রবষয়গুত া োতেি এখতো বিখা বাপ্রে আতে ো আপোি সন্তাতেি 

প্রিক্ষতেি োো র্থাো িতয়ােে। i- Ready ডায়ার্েপ্রিে িতেযে প্রিশুি বযাপাতি এই ের্থয বপতে আমাতেিতে সহায়ো 

েিতে পাতি, েতব িেগ হত া উত্তি বেওয়াি বব ায় প্রিশুতেিতে োতিা সাহাযয গ্রহণ োড়াই সতব গাচ্চ বেষ্টা েিতে হতব। 

আপপ্রে েীভাতব সাহাযয েিতবে ো এখাতে দেখুন   

  

  

 
এই প্রভপ্রডওটি বেখ ে 
ডায়াতর্ােপ্রিে সম্পতেগ োেতে এবং আপোি সন্তােতে বসিা সহায়ো 

প্রেতে। 

পিীক্ষা বেওয়াি উতেতিয 
আপোি প্রিক্ষার্থীি েেয এেটি প্রেপ্রিপ্রবপ্র  োয়র্া খ ুঁতে প্রেে এবং আপোি 

িয ক্তি-সিঞ্জামগুত া টিেমতো োে েিতে প্রেো বস বযাপাতি প্রেক্তিে 

বহাে। 

আপনার সন্তানকে উৎসাহ দেন 
এবং তাকে বুঝিকে বলুন দে দস ভাকলাভাকব পড়াক ানা েরকল তা দ ক্ষেকের 

দেভাকব আরও ভাকলাভাকব দ খাকত সহােতা েরকব। 

 

আপোি সন্তােতে মতোতযার্ যতি িাখায় 
এবং সব গসাযয বেষ্টা েিায় উৎসাপ্রহে েিাি মাযযতম োতেিতে সহায়ো 

েরুে প্রেন্তু উত্তি বত  প্রেতয় োতেিতে সাহাযয েিতে যাতবে ো। 

আপোি সন্তাে মূ যায়ে সম্পন্ন েিতে 

বপতিতে 
বত  প্রেক্তিে হতয় বর্ত  োি িতেষ্টা উেযাপে েরুে 

 
আররো তথ্য, পরোমর্ শ ও টুরের েেয i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome-এ যাে। 

 



 

 

  

 পাদরবাদরে দেেদলস্ট  

i-Ready ডায়ার্েপ্রিে সম্পন্ন েিাি েেয  

আমিা যাতে আমাতেি প্রিক্ষার্থীতেিতে প্রিক্ষা িোতেি সবতেতয় ভাত া উপায়টি খ ুঁতে ববি েিতে পাপ্রি, বসেেয 

বোে বোে প্রবষয়গুত া োতেি ইতোমতযযই োো আতে আি বোে প্রবষয়গুত া োতেি এখতো বিখা বাপ্রে আতে ো 

আপোি সন্তাতেি প্রিক্ষতেি োো র্থাো িতয়ােে। i-Ready ডায়ার্েপ্রিে আমাতেিতে সব প্রিশুি েেয এই ের্থযটি 

বপতে সহায়ো েিতে পাতি, েতব যপ্রে প্রে ো প্রিক্ষার্থী িশ্নগুত া ব ঝা বা উত্তি িোতেি বক্ষতে অেয োতিা সাহাযয 

ো প্রেতয় প্রেতে প্রেতে সতব গাচ্চ িতেষ্টা িাতখ োহত ই বেব  এিা সম্ভব হতব। এই প্রেরূপণ িক্তিয়াটি স্ক ত  েিা হতয় 

র্থােত ও এইবাি প্রিক্ষার্থীতেিতে ো বাপ্রড়তেই সম্পন্ন েিতে হতব। আপোি সন্তাে বোে প্রবষয়গুত া সম্পতেগ 

এিমতযযই োতে আি এখতো োি বোে প্রবষয়গুত া বিখা হয়প্রে, বস প্রবষতয় যর্থাযর্থ ের্থয িাপ্রি প্রেক্তিে েিাি 

বক্ষতে আপোি সহায়ো ও উৎসাহ র্থােত  োিা োতে উপেৃে হতব। আপনোর অংর্ীদোররত্ব আমোরদর কোরে 

মূেযবোন। কোরে েোগরত পোরর, ধোরপ ধোরপ বরণ শত এমন একটট তোরেকো এখোরন দদয়ো হরেো। 

 
ভাত া ভাতব বেতখ প্রেে 
এই রিরিওটট দদরখ রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পরকশ এবং আপনোর সন্তোনরক সহোয়তো প্রদোরনর সবরেরয় 

িোরেো উপোয় সম্পতেগ বেতে প্রেে। 

গুপ্রেতয় প্রেে 
রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পন্ন করোর েেয আপোি সন্তােতে বোতো প্রেপ্রিপ্রবপ্র  স্থাতে প্রেতয় যাে। 

আপনোর সন্তোন কখন এই প্রেরূপণ িক্তিয়া সম্পন্ন েিতব, বস সময়টি প্রেয গািণ েতি িাখ ে। আপোি সন্তাতেি 

প্রিক্ষে সময় প্রেয গািণ েতি প্রেতে পাতিে অর্থবা আপোতে সময় প্রেয গািণ েিতে ব া হতে পাতি। যপ্রে আপোতে 

সময় প্রেয গািণ েিতে হয়, োহত  প্রেতেি প্রবষয়গুত া মার্থায় িাখ ে  

• প্রেরূপণ িক্তিয়াি বযাপ্রি ো  অপ্রেপ্রেগষ্ট। আমাতেি পিামি গ র্থােতব মূ যায়েটিতে এোপ্রযে স্বল্প বযাপ্রিি 

অপ্রযতবিতে ভার্ েিাি  েম বয়সী প্রিক্ষার্থী (K-1)-বেি েেয 15-20 প্রমপ্রেতিি এবং োি বেতয় ববপ্রি বয়সী 

প্রিক্ষার্থীতেি বক্ষতে 30 প্রমপ্রেতিি। 

• সম্ভব হত  প্রেতেি শুরুি প্রেতে ো েিাি েেয আমিা স পাপ্রিি েিপ্রে। 

আপনোর সন্তোরনর রর্ক্ষরকর কোে দথ্রক েগ ইন করোর েনয সটিক তথ্য দনয়ো হরয়রে রক নো তো 

রনক্রিত হরয় রনন। 

আপনোর সন্তোন রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পন্ন করোর েনয দে রিিোইস বযবহোর কররব তো পরীক্ষো করর রনন। 

েম্পম্পউিািগুত া টিে ভাতব োে েিতে প্রে ো ো বেখাি েতেয আমাতেি প্রসতিম বেে িাে েরুে।  র্ ইে 

েিাি বক্ষতে বোে সহায়োি েিোি পড়ত  এই প্রেতেগপ্রিোটি বেখ ে। বহডত াে োে েিতে প্রে ো আি অপ্রডও 

আসতে প্রে ো, ো প্রেক্তিে হতয় প্রেে। 

রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পন্ন করোর সময় আপনোর সন্তোরনর বযবহোররর েনয োর্ে ও বপক্তি  বযার্াড় েতি 

িাখ ে। 

আপোি সন্তােতে উৎসাপ্রহে েরুে 
আপনোর সন্তোরনর কোরে এই রবষরয় বযোখযো করুন (আপরন েোইরে রনরের েনয তো সহে কররত  

এই বোকযোংর্গুরেো বযবহোর কররত পোররন):  

• োোে বেে োিা এই প্রেরূপণ িক্তিয়াতে অংি প্রেতে এবং োতেিতে প্রেতেতেি বসিািা প্রেতে উৎসাপ্রহে 

েরুে 

• প্রেরূপণ িক্তিয়াটি েীভাতব োে েতি ো ব  ে 

• আপপ্রে োতে িশ্নগুত াি প্রবষতয় সাহাযয েিতে পািতবে ো, বসিা োোে 



 

আপনোর সন্তোনরক সহোয়তো করুন 
আপনোর সন্তোন রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পন্ন করোর সময় োি িপ্রে  ক্ষয িাখ ে ও োতে উৎসাপ্রহে েরুে। 

মূ যায়ে িক্তিয়া ে তড় োো সময় এই সহায়োমূ ে বােযাংিগুত া বযবহাি েরুে। 

দকোন িোরবই আপনোর সন্তোনরক মূেযোয়রনর প্রশ্নগুরেো উত্তরর সোহোেয কররবন নো , বেেো োতে েতি 

আপোি সন্তাতেি স্ততিি েেয সটিে েয় এমে অযর্থাযর্থ ের্থয এবং/বা পািগুত া োি প্রিক্ষতেি োতে পািাতো 

হতে পাতি। 

সম্পন্ন হরয়রে রক নো, তো রনক্রিত করুন আর উদেোপন করুন 
আপনোর সন্তোন মূেযোয়ন পুররোপুরর সম্পন্ন কররেো রক নো, দস রবষরয় রনক্রিত দহোন। বস বক্ষতে আপোি 

সন্তােতে অপ্রভেন্দে বােগা িোে েিা হতব এবং োতেি ক্তিতে পািগুত া বেখা যাতব।  ক্ষয িাখতবে বযে 

আপোি সন্তাে মূ যায়ে বিতষ i-Ready অযাোউন্ট বর্থতে  র্ অ  েতি। বোে সমসযা হত  সহায়োি েেয 

আপোি প্রিক্ষার্থীি প্রিক্ষতেি সাতর্থ বযার্াতযার্ েরুে। 

আররো তথ্য, পরোমর্ শ ও টুরের েেয i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome-এ যাে। 

ও টুরের েেয i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome-এ যাে। 
 


