
NSW শিক্ষা শিভষাগ

বেস্ট স্টটার্ট কিন্টারগটারর্টন মূল্টায়ন প্রকরিয়টা
পিতা-মাতা এবং অপিবাবকদের জন্য পনদেদে পিকা

বিস্ট স্টষার্ট শিন্ষারগষারর্টন মলূ্ষায়ন প্রশরিয়ষা এিটি বস্টর (িষা রষাজ্) শভশত্তি পরীক্ষা যষার মষাধ্রম 
শিন্ষারগষারর্টন শুরু হওয়ষার আরগই শিক্িরষা প্রশিটি শিক্ষার্থীর ইংররশজ স্ষাক্রিষা এিং সংখ্ষাজ্ষান 
দক্িষা িুঝরি পষারর।

শিশুরা শিশিন্ন ধরনের প্াক শিক্া এিং সংখ্া জ্াে, তানের 
আনিপানির জগৎ এিং মােুনের সানে সম্পক্ক  স্াপনের মাধ্নম 
অশজ্কত বিাঝাপডা শেনে স্কু ল শুরু কনর। বিস্ট স্টার্ক শকন্ারগানর্কে 
মলূ্ােে প্শরিোনত স্াক্রতা এিং সংখ্াজ্াে উিে ধরনেরই 
উপাোে রনেনে এিং এর মাধ্নম শিক্কনের প্শতটি শিক্ােথীর 
অেে্ িশতি এিং চাশিো সম্পনক্ক  জ্াে বেে।

শিক্ােথীরা শক জানে তার উপর শিশত্ত কনর শিক্া প্োে এিং 
শিক্া সচূী ততরী করনত মলূ্ােে প্শরিো শিক্কনের সািায্ কনর। 
শিক্ােথীরা শক করনত পানর তার উপর েজর বেোর জে্ শিক্করা 
প্শতটি শিক্ােথীর সানে পেৃকিানি িনস। আপোর সন্ানের 
মলূ্ােনের জে্ প্স্তুত িা অধ্েনের প্নোজে বেই। বযনিতু শিশুরা 
শিশিন্ন িানর বিনখ, আপোর সন্াে যশে সকল প্ননের উত্তর শেনত ো 
পানর তনি উশবিগ্ন িওোর েরকার বেই।

মলূ্ােে প্শরিো সমাশতির অল্প সমনের মনধ্, শিক্করা মলূ্ােে 
প্শরিো চলাকালীে আপোর সন্ানের প্েশি্কত েক্তা, জ্াে এিং 
বিাঝার শিেনে আপোনক তে্ সরিরাি করনি।

বিস্ট স্টার্ক শকন্ারগানর্কে মলূ্ােে প্শরিোে সকল শিক্ােথীনের 
অন্িু্ক তি করা িে। যশে ইংনরশজ আপোর িাশডনত প্ধাে িাো 
শিসানি ি্িিার ো িে িা আপোর সন্ানের সমন্বনের প্নোজে িে, 
তনি আপোর শিশুনক কীিানি সিােতা করা বযনত পানর বস সম্পনক্ক  
আরও তনে্র জে্ আপোর স্কু নলর সানে বযাগানযাগ করুে।

স্ষাক্রিষার মলূ্ষায়ন প্রশরিয়ষা

শিক্ােথীরা তানের োম শলখনত, িব্দ শচেনত, অক্র এিং পশরশচত 
িব্দগুনলা শচেনত পানর শকো এিং সংশক্তি পশরসনরর িইগুনলা 
বযগুনলা তানের পনড বিাোনো িনেনে, বসগুনলার তারা শিস্াশরত 
মনে করনত পানর শকো তা সোতি করার জে্ স্াক্রতার 
পরীক্াগুনলা সাজানো িনেনে।

স্াক্রতা মলূ্ােনের সমে শিক্করা আপোর সন্ােনক এই ধরনের 
প্নে করনিে:

 • “এই িব্দগুনলা শুে: map, tap। বতামরা শক একই তানলর িা 
রাইনমর অে্ িব্দ মনে করনত পানরা?”

 • (একটি বোর িই পডার পর) ‘তুশম শক আমানক এই গল্প সম্পনক্ক  
িলনত পারনি বয গল্পটি আশম বতামানক এইমাত্র বিাোলাম? ’

এই প্নেগুনলা শিক্কনের িুঝনত সািায্ করনি বয আপোর শিশু 
একই িব্দগুনলা সোতি করনত পানর শকো এিং তানের কানে পডা 
বোর িই বেনক তে্ স্মরণ করনত পানর শকো।। এগুনলা গুরুত্বপণূ্ক 
স্াক্রতা শিেেক েক্তা যা শিশুরা স্কু নলর প্েম িেনর আেত্ত কনর 
োনক।

সংখ্ষাসচূি মলূ্ষায়ন

সংখ্াসচূক পরীক্াগুনলা মলূতঃ প্ােশমক সংখ্া ধারো এিং 
এমেিানি সাজানো িে যানত শচশণিত করা যাে শিক্ােথীটি কত 
িানলা গুেনত পানর, বকাে সংখ্াগুনলা তারা শচেনত পানর, বকাে িস্তু 
গুেনত পানর শক ো, বোর সংখ্া বযাগ িা শিনোগ করা; এিং শরশপটিং 
প্ারাে্ক শচেনত পানর শক ো।

সংখ্াসচূক মলূ্ােনের সমে শিক্করা এই ধরনের প্নে করনি: 

 • ‘গুেনত শুরু কর এিং আশম বতামানক িলনিা কখে োমনত িনি।’

 • ‘তুশম শক আমানক িলনত পানরা এই সংখ্াটি শক?’ (5)

এই প্নেগুনলা শিক্কনের িুঝনত সািায্ করনি বয আপোর শিশু 
সংখ্া শচনে শকো এিং এক বেনক শুরু কনর গুেনত পানর শকো। 
এগুনলা গুরুত্বপণূ্ক সংখ্াসচূক শিেেক েক্তা যা শিশুরা স্কু নলর 
প্েম িেনর আেত্ত কনর োনক।

বিস্ট স্টষার্ট শিন্ষারগষারর্টন মলূ্ষায়ন প্রশরিয়ষা সম্পরি্ট  শিস্ষাশরি জষানরি আপনষার সন্ষারনর স্কু রল বযষাগষারযষাগ িরুন। 
আপনষার যশদ এিজন বদষাভষাষীর প্ররয়ষাজন হয় িরি 131 450 নম্বরর বরশলর�ষান বদষাভষাষী পশররষিষার সষারর্ বযষাগষারযষাগ িরুন। িষারষা স্কু রলর 
সষারর্ িরর্ষাপির্রন সহষায়িষা িরষার জন্ আপনষার ভষাষষায় এিজন বদষাভষাষীর ি্িস্ষা িররি পষারর। এই পশররষিষার জন্ আপনষারি বিষান অর্্ট 
শদরি হরি নষা।
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