
যদি আপনার ক�াননা প্রশ্ন থান�, অনুগ্রহ �নর আপনার সন্াননর দিক্ষ� বা কপ্রাগ্রাম দিডানরর সানথ �থা বিুন অথবা আমানির �ানে 
DECEThrive@schools.nyc.gov দি�ানায় ইনমইি �রুন। 

দবনীত,

দডদিিন অি আদিলি চাইল্ডহুড এডুন�িন

NYC দডপারলি নমন্ট অি এডুন�িন

অনুসন্ধান করুন
প্লে ম্ধাট-এ আপনন যধা প্েখছেন, প্সগুছ�ধার প্রনি েষৃ্টি আকর্ষণ করুন।

দপ্রয় 3-K পদরবারবরলি,

আপনানির �ানে 'অনুিূদত কচনায় মজা কলে ম্ার' দিনত কপনর আমরা আনদদিত! এই উপ�রণটি কেিার মনতা �নর উপনিার্ পন্ায় 
আপনার সন্ানন� অনুিূদত সম্পন�লি  দিক্ষািাি �রনত সহায়তা �নর।

পারস্পদর� িরূত্ব ও মহামারীর �ারনণ কেনিনমনয় ও বয়স্করা অনন� িদুচিন্া ও আনবনরর মুনোমুেী হনছে। কেনিনমনয়রা তানির 
পাদরপার্শ্বি�তা কথন� আনবর প্রবণ হনয় উনি এবং তানির রুটিননর পদরবতলি ন, তানির পদরবার ও িাইরাস সম্পন�লি  িিুলি াবনা, এবং জীবনন 
উনলেেনযার্ পদরবতলি ন কথন� তানির রিীর ক�াননা অনুিূদতর জন্ম হনত পানর। কোর কোর কেনিনমনয়রা দবদিন্নিানব রিীর আনবর প্র�াি 
�রনত পানর  – কযমন �ান্না �রা, সনগে কিনর থা�া, উচ্চমাত্ায় সদরিয়তা, বা সাধারণত কযসব দবষনয় সহনজ রার হনতানা কসগুনিানত 
করনর উন্মািগ্রস্থ হনয় পরা। আপনার সন্াননর অনুিূদত বুঝা সাধারণ সমনয়র চাইনত আপনার �ানে �দিন মনন হনত পানর। আমরা  
আিা �রদে 'অনুিূদত কচনায় মজা' সদমিদিতিানব এ�টি রিীর অনুিূদত সম্পন�লি  �থা বিায় এ�টি ব্বহারনযার্ উপ�রণ দহনসনব 
�াজ �রনব। 

আপনার সন্াননর প্রথম ও সবনচনয় গুরুত্বপূণলি দিক্ষ� দহনসনব আপনার সন্াননর অনুিূদত সম্পন�লি  দিক্ষািানি সাহায্ �রার ক্ষমতা 
আপনার রনয়নে। দিশুরা ক্াসরুনম ও বাদিনত দবদিন্ন অনুিূদত অনুধাবন ও কমা�ানবিা �রার মত গুরুত্বপূণলি িক্ষতাগুনিা ধীনর ধীনর 
অজলি ন �নর। এসব িক্ষতা কেনিনমনয়নিরন� বনু্বান্ব ও আত্ীয়-স্বজননির সানথ মাদননয় চিনত, ক�াননা �াজ িরুূহ হনি প্রনচষ্া 
অব্াহত রােনত, এবং সু্কনি ও সু্কনির বাইনর সফি হনত সহায়তা �নর। 'অনুিূদত কচনায় মজা কলে ম্ার টিপস্  বা পরামিলি, �ীিানব  
শুরু �রনত হনব কসদবষনয় দ�েু ধারণা কিয়। 

একটি গল্প ব�ুন
মধানুর, স্ধান, এবং প্লে ম্ধাট-এ আপনন প্যসব বস্তু প্েখছেন, প্সগুছ�ধা নেছে গল্প তিনর করুন।

আপনন প্লে ম্ধাট-এর একটি নিশু, যধার আপনধার সন্ধাছনর মছিধা একই প্রকধার গভীর অনুভূনি 
হছছে, িধাছক ননছে গল্প তিনরর প্েষ্ধা করছি পধাছরন। 

একটির সধাছে আছরকটি প্ম�ধান
অনুভূনির সধাছে মুখমন্ডছ�র েনব প্ম�ধান।

সনিক মুখমণ্ড�টি বসধান
েনবর মছ্্ অনুভূনিসূেক মুখমণ্ড� বনসছে নেন।

T&I 31348 (Bangla/Bengali)


