আিলংটন পাবিলক sু লস
িডপাটেমn aব in াকশন
আিল চাilহু ড aিফস
িpয় িপতামাতা eবং/aথবা aিভভাবক,
িপতামাতােদর সে িনিব যাগােযাগ pিত ার লেk aিফস aব আিল চাilহুড িdবািষক pেgস িরেপাট-eর সে eকেt িকnারগােটন
iিnেকটর ডসিkপশনস aথা িকnারগােটন সূচক িববরণী ( কআiিডeস বা িকডস) pকাশ কের থােক।
িকnারগােটন িণেত আয়t করা কৗশল eবং ধারণাসমূেহর aেনকগুেলার pিতফলন ঘেট pেgস িরেপাট সূচক বা িববরণীেত। িকnারগােটন
িণর জন ভািজিনয়া s াnাডস aব লািনং (eসoeলeস) eবং কম aভ াস o সামািজক িবকাশ eেত anভু k থােক। িকnারগােটন
ভািজিনয়া s াnাডস aব লািনং সmিকত পূণা িববরণ পাoয়া যােব ভািজিনয়া িডপাটেমn aব eডু েকশন-eর oেয়বসাiেট, যার কানা
http://www.doe.virginia.gov/VDOE/Instruction/sol.html.
নmর pদােনর সংেকতগুেলার ব াখ া
িকnারগােটন pেgস িরেপােট নmর pদােনর সংেকত eমনভােব তির করা হেয়েছ যন তা িবকাশগত ধারাবািহকতােক স কভােব pিতফিলত
কের। eসব সংেকত িশkাথ কতৃ ক আয়t করার uপেযাগী কৗশল o ধারণাসমূেহর িভিtেত তার agগিত িনেদশ কের:
M- িম ং aথা মানদ
পূরণ করেছ
P- pেgিসং aথা agগিত
সাধন করেছ
B- িবিগিনং aথা আরm
করেছ
N- নট iেয়ট aথা eখনo
বাকী আেছ
NI- নট iেnািডuসড aথা
পিরিচিত ঘেটিন

িকnারগােটন pেgস িরেপােটর নmর সংেকত
িশশু সাম স পূণভােব আচরণ বা কৗশেলর মানদ পূরণ করেছ
িশkাথ sতntভােব মূল ধারণা eবং কৗশলসমূেহর aনুধাবন pদশন করেছ
িশশু আচরণ বা কৗশল আয়t করার pিkয়ায় রেয়েছ
িশkাথ সাম স হীনভােব pধান pধান দkতা, কৗশল, aথবা ধারণাসমূহ pদশন বা pেয়াগ করেছ
িশkাথ আংিশকভােব মানদ পূরণ করেছ
িশশু কান আচরণ বা কৗশল pদশন করেত আরm কেরেছ
িশkাথ আচরণ বা কৗশলসমূহ aনুধাবন করেত আরm কেরেছ eবং eসব কাজ সmn করেত তার িশkেকর সহায়তা pেয়াজন হেc।
িশশু eখনo কান আচরণ বা কৗশল pদশন করেছ না
কৗশল র সে পিরিচিত ঘেটিন।

pেত ক িশশু হেc eমন eকজন ব িk য তার িনেজর গিতেত বেড় oেঠ eবং িবকাশ লাভ কের। eকi gেডর িশশুরা তােদর gেপর
aন ান েদর তু লনায় aেনক িভnতা pদশন করেত পাের। িকnারগােটন pেgস িরেপাট eবং িকnারগােটন iিnেকটর ডসিkপশনস (িকডস)
uভয় i pণীত হেয়েছ sু ল o বািড়র মেধ সুs যাগােযাগ pিত ার লেk । sু ল o বািড় যখন aংশীদার িহেসেব eকেযােগ কাজ করেব,
আমােদর সnােনরা তখন sু েল িবদ া aজন o কৃ িতt pদশেনর সেবাtম সুেযাগ লাভ করেব। সi লেk e সকল pত াশার সে িনেজেক
পিরিচত কের তালার জন আমরা আপনােক aনুেরাধ করিছ।
আপনার কান p থাকেল aনুgহপূবক আপনার সnােনর িকnারগােটন িশkেকর সে aথবা 703-228-8632 নmের aিফস aব আিল
চাilহুড-e িনঃসংেকােচ যাগােযাগ করুন।
সেবাtম শুভকামনায়,
ড. ডানা sাiডার, িডেরkর aব আিল চাilহুড a াn eিলেমnাির eডু েকশন
কট gাহাম, আিল চাilহুড কাaিডেনটর
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