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অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন): আোর েন্তাথনর বেথে ওঠা এেং টেকাশ পটরোপ 
 
এই টশক্ষা েছর, আপনার েন্তাথনর বেথে ওঠার েহায়তায় আপনার পটরোর বশখার নতুন পদ্ধটতর এেং উপকরণ েযেহাথরর অটিজ্ঞতা 
হথত পাথর। আপনার েন্তাথনর টশক্ষকতার টিে টেটিন্ন উপকরথণর েথযয একটি উপকরণ েযেহার করথে যা অথেনটিক অযাথেেথেন্ট 
(যোেথ েূল্যায়ন) নাথে পটরটিত, যা আপনার েন্তাথনর টেকাশ েম্পথকথ তাথের এেং আপনাথক জানথত েহায়তা কথর। 

অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) কী? 

অথেনটিক অযাথেস থেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) এেন একটি িুল্ (উপকরণ) যা 
টশক্ষা প্রোনকারী েল্ উটিটখতগুথল্া েুঝথত প্রটতটেন েযেহার কথর: 

● টশশুরা কী জাথন এেং করথত পাথর। 
● টশশুরা কীিাথে বেথে উঠথছ। 
● টশশুথের টেকাথশ েহায়তা করথত তারা কী করথত পাথর।  

অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) কীিাথে কাজ কথর? 
োটেথত আপটন প্রটতটেন টেটিন্ন টেষয় েূল্যায়ন কথরন। আপনার েন্তান ঘুে 
বেথক উঠার পর বে েুস্থ টক না তা যািাই কথরন। বে েনু্ধথের োথে 
কীিাথে বেল্াথেশা করথছ তা পযথথেক্ষণ কথরন এেং বে বকেন বোয করথছ 
তা টজজ্ঞাো কথরন। বে বকান  টেষয়গুথল্াথত আগ্রহী আপটন বেগুথল্া ল্ক্ষয 
কথরন। এই পযথথেক্ষণগুথল্া আপনার েন্তানথক েুঝথত এেং তার বেথে উঠায় তাথক কীিাথে োহাযয করথত হথে বেটেষথয় েহায়তা 
করথে। আপনার েন্তাথনর টশক্ষাোনকারী েল্ অথেটন্টক অযাথেস থেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) প্রায় একই িাথে েযেহার কথর। যখন টশক্ষা 
প্রোনকারী েল্ টশশুর অথেষথণ েহথযাটিতা বেয়, তারা পযথথেক্ষণ কথরন, প্রশ্ন কথরন, এেং তাথের োরা টেনেযাপী বশখার টস্থরটিত্র 
যারথণর জনয ছটে (ফথিাগ্রাফ) বতাথল্ন।   

অথেটন্টক অযাথেস থেথন্টর (যোেথ েূল্যায়ন) তেয কীিাথে েযেহৃত হয়? 
বছথল্থেথয়থের টিন্তা, অগ্রিটত এেং বশখা েম্পথকথ অেিত হওয়ার জনয অথেটন্টক অযাথেস থেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) েযেহার করা হয়। 
এিা পটরোর, টশক্ষক এেং বপ্রাগ্রােগুথল্াথক টিন্নিাথে োহাযয কথর। 

আপটন অথেটন্টক অযাথেস থেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) টনথি উটিটখত টেষয়গুটল্থত েযেহার করথত পাথরন: 
● আপনার েন্তান েেথিথয় িাল্ কীিাথে বশথখ, তা েুঝথত। 
● আপনার েন্তাথনর বশখায় কীিাথে েেথিথয় িাল্িাথে তাথক েহায়তা করথত হথে, তা েুঝথত। 
● আপনার েন্তাথনর টশক্ষণ েথল্র োথে আপনার েন্তাথনর তেয বশয়ার করুন। 

টশক্ষা প্রোনকারী েল্  অথেটন্টক অযাথেস থেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) উটিটখত টেষথয় েযেহার করথত পাথরন: 
● আপনার েন্তাথনর েক্ষেতা েুঝথত এেং তার অেযাহত বেথে ওঠায় কীিাথে েহায়তা করা যায় বে টেষথয় টেদ্ধান্ত গ্রহথণ। 
● আপনার েন্তাথনর েক্ষতা এেং পছথের উপর টিটি কথর প্রাতযটহক কেথকাণ্ড পটরকল্পনা করথত ও পরােশথ টেথত। 
● োরা েছর জুথে পটরোর ও বেো প্রোনকারীথের োথে বযািাথযাি েজায় রাখথত।  

বপ্রাগ্রােগুথল্া অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) উটিটখত টেষথয় েযেহার করথত পাথর: 
● টশশুথের বশখার িাটহো পূরথণ েহায়তাকারী উপকরণ েরেরাথহর জনয। 
● টশশুথের েকথল্র বশখার প্রথয়াজন বেিাথত োহাযযকারী টরথোেথ টিটিতকরথণ। 
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আোর েন্তানথক বকান  বকান  বক্ষথত্র েূল্যায়ন করা হথে? 
অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) িুল্গুথল্া আটল্থ ল্াটনংথয়র পাাঁিটি বক্ষত্র েূল্যায়ন 
কথর: 

বশখার পন্থােেূহ - টশশুরা টশক্ষণ অটিজ্ঞতায় কীিাথে েমৃ্পক্ত হয়। এিা গুরুত্বপূণথ 
কারণ টশশুরা বযিাথে বশখায় েমৃ্পক্ত হয় তা তাথের েকল্ বক্ষত্র জুথে টেকাশথক 
প্রিাটেত কথর। 

োোটজক এেং োনটেক টেকাশ - আথেি বিনা এেং টনয়ন্ত্রণ করার পাশাপাটশ 
টশশুরা কীিাথে েম্পকথ িথে বতাথল্।  এগুথল্া হথে ক্রেটেকাশ এেং বশখায় জীেনির 
েযেহৃত প্রথয়াজনীয় েক্ষতােেূহ। 

িাষা, স্বাক্ষরতা এেং বযািাথযাি - টশশুরা কীিাথে বশাথন, বোথঝ, এেং িাষা েযেহার কথর এেং বযািাথযাি করার জনয অনযানয িথে 
উঠার েক্ষেতা েযেহার কথর । 

বিতনা - েযাে (িটণত), আিথ, োথয়ন্স (টেজ্ঞান), এেং বোশযাল্ স্টাটিজ (েোজ টেজ্ঞান) েহ পাটরপাটবথক পৃটেেী েম্পথকথ েুঝথত 
এেং োজাথত টশশুরা বয েক্ষতা এেং যারণা েযেহার কথর। 

শারীটরক টেকাশ এেং স্বাস্থয - টশশুরা িল্ািল্ এেং তাথের পাটরপাটবথক পটরথেথশ টনথজথের টনরাপে রাখার বয েক্ষতা এেং 
োেেথয িথে বতাথল্। 
 
প্রটতটি টশশুর বেথে উঠার জনয স্বতন্ত্র েহায়তা টেথত টশক্ষা প্রোনকারী েল্ এেং বেোোনকারীথের এই বক্ষত্রগুথল্া পযথথেক্ষণ করা 
গুরুত্বপূণথ। এই বক্ষত্রগুথল্া আপনার েন্তাথনর েয়ে এেং তার বপ্রাগ্রাে বয িুল্ েযেহার কথর তার উপর টিটি কথর টকছুিা টিন্ন হথত পাথর। 
 
অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন)-এ আপটন কীিাথে আপনার েন্তাথনর টশক্ষা প্রোনকারী েথল্র োথে অংশীোটরত্ব 
করথত পাথরন? 
আপনার েন্তানথক আপটন েেথিথয় িাল্িাথে বিথনন! আপনার েন্তাথনর টশক্ষা প্রোনকারী েথল্র োথে প্রায়শই আল্াপ করুন। একথযাথি 
কাজ করথল্ আপনার েন্তাথনর েেথিথয় বেটশ বশখা এেং টেকাথশ বে বযন প্রথয়াজনীয় েহথযাটিতা পায় তা টনটিত করথত োহাযয করথে। 
 

● আপনার েন্তাথনর পছে এেং েক্ষতা টেষয়ক তেয তার টশক্ষা প্রোনকারী েথল্র োথে বশয়ার করুন। 
● আপটন িাইথল্, োটেথত োকাকাল্ীন েেয়, আপনার েন্তাথনর বখল্ার েেথয়র ছটে, অেো আপনার েন্তান বযেে ছটে এাঁথকথছ 

বেগুথল্ার ছটে বশয়ার করথত পাথরন।  
● েন্তাথনর টেকাশ টনথয় টশক্ষথকর োথে আথল্ািনা করুন।  
● আপনার েন্তাথনর টশক্ষকথকর কাথছ অথেনটিক অযাথেেথেন্ট (যোেথ েূল্যায়ন) টনথয় প্রশ্ন করুন এেং তাথের যারণােেূহ বখাল্া 

েথন গ্রহণ করুন।  
● টনথির প্রটতফল্নেূল্ক প্রশ্নােল্ী টেথেিনা করুন: 

•  আটে প্রটতটেথনর কেথকাথণ্ড আোথের েন্তাথনর বশখা কীিাথে ল্ক্ষয করটছ? 
•  আোর েন্তাথনর টশক্ষায় েহায়তা করথত আোর েন্তাথনর টশক্ষা প্রোনকারী েথল্র োথে আটে কীিাথে তেয বশয়ার করথত 

পাটর? 
 

পুথরা টশক্ষা েছর জুথে আপনার েন্তাথনর বেথে উঠায় আেরা আপনার োথে অংশীোটরত্ব করার প্রতযাশায় আটছ!  
 

এটি আপনাথের োথঝ উপস্থাপন কথরথছ টিটিশন অি আটল্থ িাইল্ডহুি এিুথকশন 
ইথেইল্: earlychildhood@schools.nyc.gov 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main
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