
Imagine Reading
আপনার শিকষ্ার্থীকে সফল হতে সহাযত়া পর্দান

প্রিয় বাবা-মা বা পরিচরয্াকারী।

স্বাগতম! আপনার শিকষ্ারথ্ী ভরত্ি হয়েছে Imagine Reading নতনু স্কলু বছরের জনয্! Imagine Reading এটা হলো একটি গবেষণা-ভিতত্িক
সাকষ্রতা করম্সূচি যা পড়ার কষ্েতর্ে বোধগময্তা, সমালোচনামলূক চিনত্াভাবনা এবং মৌখিক যোগাযোগ শেখায়। এ সমপ্রক্ে আরও জানতে
Imagine Reading, দেখুন www.imaginelearning.com/literacy/reading.

আপনার শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা Imagine Reading
Imagine Reading শিকষ্ারথ্ীদের জনয্ একটি কারয্কর এবং অনপ্ুরেরণামলূক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে অনলাইন এবং শর্েণিককষ্ ভিতত্িক শিক্
ষামলূক কর্িয়াকলাপ মিশর্িত করে। Imagine Reading একটি কেনদ্র্ীয় বিষয় বা থিমের ভিতত্িতে কতগলুো ইউনিটে বিভকত্। প্রতিটি ইউনিটে এ
কাধিক ভিডিও, পড়া নিরব্াচন এবং শর্েণী আলোচনার সুযোগ রয়েছে। শিকষ্ারথ্ীরা কেনদ্র্ীয় ইউনিটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এমন একটি ছো
ট ভিডিও দেখে প্রতিটি ইউনিট শরুু করে। শিকষ্কের দিকনিরদ্েশনায় শিকষ্ারথ্ীরা কল্াসে আলোচনায় অংশ নেয় এবং দঢ়ৃ সাকষ্রতার দকষ্তা বিকা
শ, একাডেমিক ভাষা গঠন এবং গর্েড-স্তরের ধারণা অনব্েষণ করতে আকরষ্ণীয় নিরব্াচনগলুো পড়ে।

Imagine Reading বিজ্ঞান, কলা, প্রযকুত্ি, প্রকতৃি, ধর্পুদী সাহিতয্ এবং লোককাহিনির মতোআকরষ্ণীয় বিষযগ়লুোর বিস্ততৃ পরিসরের ফি
কশন এবং ননফিকশন পাঠের বিষয় নিরব্াচন অনত্রভ্কুত্ রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে পড়ার বিষয় নিরব্াচন এবং গর্পু ভিতত্িক কর্িয়াকলাপের মাধয্
মে অগর্গতির সাথে সাথে শিকষ্ারথ্ীদের মধয্ে কেনদ্র্ীয় বিষয়ের একটি বহৃতত্র দষৃট্িভঙ্গি বিকাশিত হয়। প্রতিটি ইউনিটের শেষে শিকষ্ারথ্ীরা কে
নদ্র্ীয় বিষয় ভিতত্িক একটি সৃজনশীল গর্পু প্রকল্পে একসাথে কাজ করে।

আপনার শিকষ্ারথ্ী এটা বয্বহার করার সাথে সাথে Imagine Reading, তাদের পড়া, কথা বলা এবং লেখার দকষ্তা বাড়বে এবং তাদের কলেজ ও পে
শার জনয্ প্রস্ততুি বদৃধ্ি পাবে।

আপনার শিক্ষার্থীর অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান
আপনি আপনার শিকষ্ারথ্ীর অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত হয়ে তাদের সফল হতে সহাযত়া করতে পারেন। Imagine Reading এই স্কলু বছর থেকে অধিক
অরজ্ন করতে এসব প্রস্তাব অনসুরণ করনু Imagine Reading

l আপনার শিক্ষার্থীর কল্পনা ভিত্তিক পাঠের অভিজ্ঞতায় জড়িত থাকুন।আপনার শিকষ্ারথ্ীরা পড়ার বিষয় নিরব্াচনের কষ্েতর্ে তা
দের ধারণা এবং প্রশন্ সমপ্রক্ে কোন বিষযগ়লুো পড়ছে তাদেরকে তা জিজ্ঞাসা করনু। আপনার শিকষ্ারথ্ী কী শিখছে বাড়িতে আপনার সা
থে তা নিয়ে কথা বলার সাথে সাথে (ইংরেজি বা অনয্ কোনো ভাষায়) তারা স্কলুে যেসব বিষয় এবং দকষ্তা শিখছে তা জোরদার হয়।

l আপনার শিক্ষার্থীর শিক্ষকের সাথে তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।আপনার শিকষ্ারথ্ীর অগর্গতি, অংশগর্হণ এবং স্কোরের
পাশাপাশি এমন কোনো দকষ্তার কষ্েতর্ নিয়ে আলোচনা করনু যেখানে আপনার শিকষ্ারথ্ী খুব ভালো করছে বা তার আরও বেশি সহায়তা
প্রয়োজন।
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