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 লারর্নিং রিজেস  প্রাগ্রাম  
 
এই ফল-এ (জেমজে) যখর্ রর্উ ইয়র্ন রিরট রিপাটনজমন্ট অভ এিুজর্শর্ িশিীজি সু্কল শুরু র্িজে, 
অরির্ািংশ সু্কল এেিং আরলন চাইল্ডহুি প্রাগ্রামগুজলা রমশ্র রশক্ষা (জেজেি লারর্নিং) মজিজল পরিচারলত 
েজে। এ অর্ন েজলা, ররত িপ্তাজে রশক্ষার্নীিা রর্ছু রির্ িশিীজি সু্কজল যাজে, রর্ছু রির্ িূি প্র্জর্ 
সু্কল র্িজে। লারর্নিং রিজেি এর্রট র্তুর্ প্রাগ্রাম যা 3-K প্র্জর্ 8 প্গ্রজিি রশক্ষার্নীিা িূি প্র্জর্ 
(রিজমাট) রশক্ষায় রর্জয়ারেত র্ার্জে প্য রির্গুজলাজত, প্ি রির্গুজলাজত রের্ামূজলে চাইল্ড প্র্য়াি 
(রশশু তত্ত্বােিার্) লাজভি িুজযাগ প্িজে। যরি আপরর্ লারর্নিং রিজেি প্রাগ্রাজম আগ্রেী ের্, অরু্গ্রে 
র্জি schools.nyc.gov/learningbridges ওজয়েজপজে প্িয়া েরিপরট পূিণ র্রুর্। 
 
লািরর্িং রিে প্রাগ্রাম: 

 র্রমউরর্রট-রভরির্ িিংগঠর্ ও অর্োর্ে অিংশীিািজিি দ্বািা পরিচারলত েজে 
 প্ছজলজমজয়জিি িূি প্র্জর্ রশক্ষজণ িিংযুক্ত েওয়াি িুজযাগ প্িজে 
 রশল্পর্লা, রেজর্াির্, এেিং অর্োর্ে েজয়াজিাপজযাগী র্মনর্াজেি িময় অেভুনক্ত র্ার্জে 
 ির্ল স্বাস্থ্ে ও রর্িাপিাি শতন ও রর্য়ম প্মজর্ চলজে 

 
সু্কজলি িময়িূরচ এখর্ও োর্জত র্া পািজলও আপরর্ েরিপরট পূিণ র্িজত পািজের্। এই 
েরিজপি উজেশে েজলা আগ্রে িম্পজর্ন িািণালাভ র্িা; এরট রর্য়রমত আজেির্পত্র র্য়। 
রিপাটনজমন্ট অভ এিুজর্শজর্ি (3-K এেিং রর-K-এি প্ছজলজমজয়) ো রিপাটনজমন্ট অভ ইয়ুের্ অোে 
র্রমউরর্রট প্িজভলাপজমন্ট (K-8-এি প্ছজলজমজয়) আিন্ন িপ্তােগুজলাজত মজিে এর্রট িম্ভােে স্থ্ার্ 
লাভ রেষজয় আিও তর্ে রিার্ র্িজে। প্রাগ্রামগুজলা সু্কজলি শুরুজত এর্রট চক্রার্াি রভরিজত 
(পযনায়ক্ররমর্ভাজে) লভে েজে। 
 
েরিপ পূিজণ িোয়তাি ের্ে আপর্ািা 311 র্ম্বজি প্ফার্ও র্িজত পাজির্। 
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