
NYS শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের  

মানদণ্ড (2020)-এর জনয  
শিতামাতাভদর শনভদে শশকা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শারীর শশক্ষা শশক্ষা শক, এবং 

আমার বাচ্চার জনয ককন এটি 

গুরুত্বিরূ্ে? 

o শারীর শশক্ষা শশক্ষা: 

■ হল একটি শশক্ষাগত, দক্ষতা-শেশিক ক্লাস 

■ শংসাশিত শারীর শশক্ষা শশক্ষা শশক্ষভকর মাধ্যভম 

কশখাভনা হি 

■ NYS-এ স্নাতক হওিার জনয প্রভিাজনীি 

(2 কেশিট) 

■ নতুন NYS শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের মানদণ্ড 

(2020)-এর শেশিভত িাঠ সমশিত 

■ িশরর্াম িরূর্ করভত িশরকশিত অনেুশমক 

শেিাকলাি সমশিত 

o শশক্ষা এবং শারীশরক শেিাকলাি শকন্তু একই 

নি। শশক্ষার্থীভদর দক্ষতা শশক্ষা এবং প্রভিাগ 

উেিই করভত হভব। এই দ'ুটি ছাড়া, 

শশক্ষার্থীরা এই দক্ষতাগুশল কশখা বা অনুশীলন 

করার সভু াগ হারাি। শারীর শশক্ষা শশক্ষা 

এবং শারীশরক শেিাকলাি শারীশরকোভব 

শশশক্ষত হভি ওঠার জনয শশক্ষার্থীর জ্ঞান, 

দক্ষতা, এবং আত্মশবশ্বাস গভড় কতাভল। 

o শারীশরকোভব শশশক্ষত হওিাভক বযশির 

সামশিক স্বাস্থ্যকর শবকাভশ সশুবধ্া 

প্রদানকারী অভনকগুশল িশরভবভশ 

বযািকোভব শবশেন্ন শারীশরক শেিাকলাভি 

িারদশশেতা ও আত্মশবশ্বাভসর সাভর্থ চলাভেরা 

করার ক্ষমতা শহভসভব বর্েনা করা ক ভত 

িাভর। 
  

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf


 

 

মানদণ্ডগুশলভক ককন সংভশাধ্ন  
করা হভিশছল এবং কখন তাভদর  

বাস্তবািন করা হভব? 

 
 

o 2018 সাভল, শনউ ইিকে  কেট (New York 

State, NYS) শারীর শশক্ষা শশক্ষার মানদণ্ড 

(2020)  া প্রর্থভম 1996 সাভল গহৃীত হি কসটি 

ি োভলাচনা ও সংভশাধ্ন করার প্রশেিা শুরু 

কভরশছল। মানদণ্ডগুশল ক  শশক্ষার্থীভদর কিি 

স্তভরর উি িু তা শনশিত করভত এবং শারীর 

শশক্ষা শশক্ষাি শশক্ষার্থীভদর শক জানভত হভব ও 

করভত সক্ষম হভত হভব তা বর্েনা করভত 

আিভিট করা হভিশছল। 

o শনউ ইিকে  কেট শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের 

মানদণ্ড (2020)-এর িরূ্ে বাস্তবািন 

2023-2024 সু্কল বভষে শুরু হভব। 

 

 

 

 

শকোভব NYS শশক্ষার 

মানদণ্ডগুশল আমার বাচ্চার 

শশক্ষাভক প্রোশবত কভর? 

o লক্ষযগুশল োভলাোভব বশর্েত হভল তভবই শশক্ষাভক 

সবভচভি কসরাোভব সহািতা করা  াি। মভিলটি 

শকোভব শশক্ষার মূল অংশগুশল একসাভর্থ কাজ কভর 

তা কদখাি। শশক্ষার মানদণ্ড প্রশত সু্কল বভষের কশভষ 

শশক্ষার্থীভদর ক  সামশিক জ্ঞান ও দক্ষতা শশখভত 

হভব তা বর্েনা কভর। ককন্দ্রশবন্দভুত র্থাকা এই 

শশক্ষার্থীভদর শশক্ষা িাঠযেম, শনভদে শাবলী, এবং 

মূলযািভনর উির শনেে র কভর  া স্বতন্ত্র সু্কল শিশিক্ট 

আকার প্রদান কভর। 

o সু্কল শিশিক্টগুশলর সভু াগ-সশুবধ্া, সরঞ্জাম, ক্লাভসর 

সমি, এবং অনযানয কমশুনটি ও আঞ্চশলক 

কারর্গুশলর মভধ্য উভেখভ াগয িার্থেকয আভছ। 

শনউ ইিকে  কেট শারীর শশক্ষা শশক্ষা মানদণ্ডগুশল 

(2020) সকল শশক্ষার্থীভদর জনয শবকাভশর শদক 

শদভি উি িু, প্রশতবন্ধী শশক্ষার্থী ও ইংভরশজ োষা 

কশখা শশক্ষার্থীরা সহ, এবং তাভদর শারীর শশক্ষা 

শশক্ষা কমেসশূচ গঠন করাি স্থ্ানীি নমনীিতারও 

অনভুমাদন কভর। 
  

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/nys-pe-learning-standards-2020-implementation-timeline.pdf


 
 

NYS শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের 

মানদণ্ডগুশল (2020) শক 

মানদণ্ড 1. শবশেন্ন ধ্রভনর অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতা ও 

গশতশবশধ্র ধ্াাঁভচ িারদশশেতা প্রদশেন কভর। 

মানদণ্ড 2. গশতশবশধ্ ও কমেক্ষমতা সংোন্ত ধ্ারর্া, নীশত, 

ককৌশল ও কা েিদ্ধশতগুশলর জ্ঞান প্রভিাগ কভর। 

মানদণ্ড 3. শারীশরক শেিাকলাি 

ও শেটভনভসর স্বাস্থ্য-বশধ্েত স্তর অজে ন করা ও বজাি 

রাখার জনয জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদশেন কভর। 

মানদণ্ড 4. এমন দাশিত্বশীল বযশিগত ও সামাশজক 

আচরর্ প্রদশেন কভর  া শনভজভক ও অনযভদর সম্মান কভর। 

মানদণ্ড 5. সামশিক সসু্থ্তা, আনন্দ, চযাভলঞ্জ, এবং/অর্থবা 

আত্ম--অশেবযশির জনয শারীশরক শেিাকলাভির মূলয 

স্বীকার কভর। 

মানদণ্ড 6. কিশার সভু াগ স্বীকার কভর এবং সামশিক 

সসু্থ্তা অজে ন করা ও বজাি রাখার জনয বযশিগত ও 

কমুশনটির সংস্থ্ানগুশল িশরচালনা কভর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শিতামার সংস্থ্ানসমূহ 

শপ্র-K মানদভণ্ডর নশর্থ 

NYS শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের  

মানদভের তর্থয 

শারীর শশক্ষা শশক্ষার আিভিট 

SHAPE আভমশরকা  

SHAPE আভমশরকা কিাোর 

 

 

NYS শারীর শশক্ষা শশক্ষালাভের  

মানদণ্ড-এর জনয নীভচর QR ককাি  

স্কযান করুন। 
 

http://www.p12.nysed.gov/earlylearning/standards/documents/PK_Standards_Resource_Web_REVISED_2021.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/physical-education-learning-standards
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/physical-education-learning-standards
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/physical-education-updates
https://www.shapeamerica.org/
https://www.shapeamerica.org/uploads/pdfs/2018/downloadables/PE-PA-Poster12x20.pdf
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