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এক্সপ্লোর িং লযোন্টস (Exploring Plants):  এ রিসু্কল র প্লপ্েড 
সোরভি প্সস প্যোপ্ ন্ট র প্সোসি ( A Preschool Related Services 
Parent Resource) 
 
রিয় রপ্তোমোতো, 
 
এনওয়োইরস রডপ্োেি প্মন্ট অব এডুপ্েশন (DOE) -এ  রিসু্কল র প্লপ্েড সোরভি প্সস প্যোপ্ ন্ট র প্সোসিটি সময় রনপ্য় দেখো  জনয 
ধনযবোে।  আপ্নো  সন্তোন ক্লোসরুপ্ম যো রশখপ্ে বো ে প্ে, ওগুপ্লো বোসোয় অথবো আপ্নো  েরমউরনটিপ্ত দস রেভোপ্ব চচি ো ে প্ব 
এবিং দসেো আপ্রন রেভোপ্ব ওপ্ে দশখোপ্বন এরবষপ্য় এই র প্সোসিটি আপ্নোপ্ে সহোয়তো ে প্ব।  রশশু  ক্রমরবেোপ্শ  দয প্োচটি 
এরিয়ো   প্য়প্ে এ  মপ্ধয আম ো রশশুপ্ে দেরনে েোযিক্রমগুপ্লো রেরি।  
 

 দশখো  রবরবধ িরক্রয়ো (প্েৌতুহল, অধযবসোয়, সৃজনশীলতো, এবিং েল্পনোশরি) 
 

 শো ীর ে অগ্রগরত ও স্বোস্থ্য (হোেো, ওপ্  রেপ্ে দবপ্য় উঠো অথবো আপ্ োহন ে ো, নোচো,  িং ে ো, েোেপ্ত দশখো, এবিং েরব 
আঁেো)  

 
 সোমোরজে ও আপ্বগজরনত অগ্রগরত  (অনযপ্ে  সোপ্থ রমপ্লরমপ্শ চলপ্ত প্ো ো, অনুভূরত িেোশ ে ো, িরতরেপ্ন  রুটিন 

বুঝপ্ত প্ো ো এবিং দমপ্ন চলো)  
 

 ভোব আেোন-িেোন, ভোষো এবিং স্বোক্ষ তো  (স্পষ্টভোপ্ব েথো বলো, গল্প শুপ্ন বুঝপ্ত প্ো ো, এবিং িশ্ন ে ো)  
 রবশ্ব সম্পরেি ত ধো ণো ও জ্ঞোন (গণনো ে ো, নমুনো বুঝপ্ত প্ো ো, দেোনরেেু ভোলভোপ্ব লক্ষয ে প্ত প্ো ো, অনুমোন ে ো, 

প্র বো  এবিং েরমউরনটি সম্পপ্েি  সপ্চতন হওয়ো)   
  
এনওয়োইরস রডপ্োেি প্মন্ট অব এডুপ্েশন (DOE) -এ  রিসু্কল র প্লপ্েড সোরভি প্সস প্যোপ্ ন্ট র প্সোপ্সি  এবোপ্   সিংখযোটি হপ্ি উরিে 
(প্েোে-বড় গোে) রবষয়ে, এবিং আপ্নো  সন্তোন তো  রি-প্ে ক্লোসরুপ্ম এটি রশখপ্ত প্োপ্ ।   এই রবষয়বস্তুটি আপ্নো  সন্তোনপ্ে তো  
চো প্োপ্শ  প্র প্বশ প্যিপ্বক্ষণ ে ো  এবিং রবপ্েষণ ে ো  সুপ্যোগ েপ্  দেপ্ব।   আপ্নো  সন্তোন বোসোয় অথবো আপ্নো  
েরমউরনটিপ্ত উরিে রবষপ্য় যো রশপ্খপ্ে - ওগুপ্লো দবপ্ড় উঠো এবিং প্র বরতি ত হওয়ো – এই জ্ঞোন দস রেভোপ্ব েোপ্জ লোগোপ্ত প্ো প্ব 
এই র প্সোসিটি আপ্নোপ্ে দসরবষপ্য় সহোয়তো ে প্ব।  
  
শুপ্ভিোপ্ন্ত, 
 
রিসু্কল সিংরেষ্ট প্র প্ষবো  েল (রিসু্কল র প্লপ্েড সোরভি প্সস টিম)  
 
 
 
 
 
রিসু্কল র প্লপ্েড সোরভি প্সস টিম (Preschool Related Services Team ) হপ্ি রডওই-  দস্পশোল এডুপ্েশন অরিপ্স  
(DOE’s Special Education Office ) এেটি অিংশ।  এই টিপ্ম আপ্ে অকুপ্প্শনোল দথ োরপ্স্ট, রিরজেযোল দথ োরপ্স্ট, 
এবিং স্পীচ-লযোিংগুপ্য়জ দথ োরপ্স্ট যো ো প্োচটি দবোপ্ োপ্ত রশক্ষোথীপ্ে  রশক্ষোগত িস্তুরতপ্ত রনপ্বরেতিোণ।  আপ্রন যরে 
র প্লপ্েড সোরভি প্সস এবিং রিসু্কল দস্পশোল এডুপ্েশন িপ্সস সম্পপ্েি  আপ্ ো জোনপ্ত চোন, তোহপ্ল রডওই-  
schools.nyc.gov এই ওপ্য়বসোইেটি দেখুন, এবিং “Special Education” ও “Moving to Preschool” -এ রক্লে েরুন।   
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 স্পীচ এন্ড লযোিংগুপ্য়জ দথ োরপ্ (েথো এবিং ভোষোগত দথ োরপ্)  রশশু  দশোনো, বলো, নতুন শব্দ দশখো, এবিং সু্কল ও সোমোরজে 
প্র প্বপ্শ ভোষো দবোঝো  রেভোপ্ব উন্নরত ে ো যোয় দসরবষপ্য় লক্ষয দেয়।   রনপ্চ  েোযিেলোপ্গুপ্লো  মোধযপ্ম এই দক্ষপ্ে উপ্েোর তো 
প্োওয়ো দযপ্ত প্োপ্ েঃ   

  
 দে, রে, রেভোপ্ব, দেন, েখন এবিং দেোথোয় – এই শব্দগুপ্লো  মোপ্ন আপ্নো  সন্তোনপ্ে বুঝপ্ত সোহোযয েরুন এবিং এগুপ্লো 

বযোবহো  েপ্  িশ্ন েরুন।   উেোহ ণস্বরূপ্:  ”এই েমলোগুপ্লো এ দেোেোপ্ন রেভোপ্ব এপ্সপ্ে?”   ”যখন গোপ্ে  সব প্োতো 
প্প্  যোয় তখন রে হয়?” 
 

 আপ্নো  সন্তোনপ্ে রবরভন্ন  েম িলমূল এবিং শোেসরি দখপ্ত রেন।   ওগুপ্লো দখপ্ত দেমন লোগল, দেখপ্ত দেমন এবিং 
গন্ধ দেমন এসব রনপ্য় আপ্লোচনো েরুন।   এপ্ে  মপ্ধয দেোথোয় রমল আপ্ে এবিং দেোথোয় অরমল আপ্ে ওগুপ্লো রনপ্য় িশ্ন 
েরুন।  
 

 আপ্নো  সন্তোপ্ন  সোপ্থ অনুমোন ে প্ত হপ্ব ওধ প্ন  দখলো দখলুন।  গোেপ্োলো, িলমূল এবিং শোে-সরি সম্পপ্েি  
ওপ্ে প্ে রবরভন্ন তথয রেন।   উেোহ ণস্বরূপ্: ”দেোন রজরনপ্স   িং েমলো, লম্বো এবিং খ প্গোশ দখপ্ত প্েন্দ েপ্ ।“  
 

 আপ্নো  সন্তোনপ্ে এমন সব আেি  িপ্জক্ট ে প্ত রেপ্বন, দযেো ে প্ত েইুটি অথবো তো  অরধে ধোপ্ ে প্ত হপ্ব।  দেোন 
ধোপ্ আপ্গ হপ্ব দেোন ধোপ্ প্প্  হপ্ব এগুপ্লো আপ্নো  সন্তোনপ্ে রসদ্ধোন্ত রনপ্ত রেন।  উেোহ ণস্বরূপ্, " িথম  এেটি িুপ্ল  
েরব আঁে,  তো প্    এেো দেপ্ে আলোেো ে ।” 

 
 রিরজেযোল দথ োরপ্   মূল লক্ষয হপ্ি   এেটি রশশুপ্ে হোেপ্ত, দেৌড়োপ্ত, ভো সোময  োখপ্ত এবিং সমন্বয় ে প্ত দয রনপ্ণুতো 
িপ্য়োজন, দসেো  উন্নরত ে প্ত সোহোযয ে ো।  রনপ্চ  েোযিেলোপ্গুপ্লো  মোধযপ্ম এই দক্ষপ্ে উপ্েোর তো প্োওয়ো দযপ্ত প্োপ্ েঃ  

 
 যখন বোইপ্  থোেপ্বন, আপ্নো  সন্তোনপ্ে হোেপ্ত, লোিোপ্ত এবিং দেৌড়োপ্ত রেন এবিং এেই সোপ্থ ওপ্ে ডোল, প্োতো, িুল 

অথবো গোপ্ে  েোল-বোে  রনপ্ত বলুন দযগুপ্লো রেপ্য় দস বোসোয় দেোন আেি  িপ্জক্ট ে প্ব।    
 

 দেোেোপ্ন আপ্নো  সন্তোনপ্ে শরপ্িং েোেি টি রনপ্ত রেন এবিং শোে-সরি ও িলমূল েোপ্েি   োখপ্ত রেন।   
 

 বোইপ্  হোেপ্ত রনপ্য় যোন এবিং দযখোপ্ন শুেপ্নো প্োতো মোে প্প্ প্ে ওগুপ্লো  উপ্  লোিোপ্ত রেন।    দেোন শুেপ্নো প্োতো 
দেমন শব্দ েপ্  ওেো রনপ্য় আপ্লোচনো েরুন।   

 
 গোে রেভোপ্ব দবপ্ড় উপ্ঠ দসরবষপ্য় এেটি বই প্প্ড় দশোনোন অথবো এেসোপ্থ গোন েরুন।   আপ্নো  রশশুপ্ে গোে 

রেভোপ্ব দবপ্ড় উপ্ঠ দসেো অঙ্গভরঙ্গ েপ্  দেখোপ্ত বলুন, দযমন বোেো হপ্য় মোটি েুপ্য় তো প্  আপ্ে আপ্ে উপ্ঠ েোঁরড়প্য় 
আেোশ দেোয়ো  দচষ্টো ে প্ব।   

 
 অকুপ্প্শনোল দথ োরপ্   এেটি রশশুপ্ে তো  দেরনে েোপ্জ এবিং প্ড়োপ্লখো  রবষপ্য় রেভোপ্ব স্বরনভি   ে ো যোয় দসরেপ্ে লক্ষয েপ্ , 
এবিং এটি ে প্ত রশশু  েোজেমি ও চলোপ্ি ো  রনপ্ণুতোয়, রে দেখপ্ে দসেো বুঝপ্ত প্ো োয়, েোজ গুরেপ্য় ে প্ত প্ো োয়, ইরিপ্য়  
সঠিে উপ্লরি ে প্ত প্ো োয় এবিং রেেুপ্ত মনপ্যোগ রেপ্ত প্ো োয় উন্নরত ে প্ত সোহোযয েপ্ ।   রনপ্চ  েোযিেলোপ্গুপ্লো  মোধযপ্ম 
এই দক্ষপ্ে উপ্েোর তো প্োওয়ো দযপ্ত প্োপ্ েঃ  
  

 বোরল, মোটি, েোেো অথবো  িং রেপ্য় খোরল হোপ্ত আপ্নো  সন্তোনপ্ে গোেপ্োলো এবিং িুপ্ল  েরব আেপ্ত রেন, এবিং দল-প্ডোহ 
রেপ্য় গোে ও িুল বোনোপ্ত রেন।  
 

 ইনপ্ডক্স েোপ্ডি  এেটিপ্ত গোে ও আপ্ েটিপ্ত ওেো  িুপ্ল  েরব আকঁুন, এবিং এভোপ্ব দবশ রেেু েোডি  দতর  েপ্  
দখলোিপ্ল দেখুন আপ্নো  রশশু মপ্ন  োখপ্ত প্োপ্  রেনো - দেোন গোপ্ে  িুল দেোনটি।   আপ্নো  রশশুপ্ে েোডি গুপ্লো 
উপ্টো েপ্  সোরজপ্য়  োখপ্ত সোহোযয েরুন।  আপ্নো ো েইুটি েপ্  েোডি  উরটপ্য় দেোন গোপ্ে  িুল দেোনটি ওেো 
দমলোপ্নো  দচষ্টো েরুন।  
 

 আপ্নো  সন্তোনপ্ে রবরভন্ন মোপ্প্  দেোলো এবিং বীরচ রেন।  ওগুপ্লো দেোে এেটি বযোপ্গ ভপ্  আপ্নো  সন্তোনপ্ে এেটি 
এেটি েপ্  দব  েপ্  রবরভন্ন ভোপ্ব সোজোপ্ত রেন।    

 


