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প্রিয় পপ্রিবাি, 
 

আপনাি 2018 সালে জন্মগ্রহণকািী ককানও সন্তান আলে প্রক? 18 মার্চ, 2022-এি মলযে প্রি-K ক্লালস আলবদন কিলে ভুেলবন না! আপপ্রন 
অনোইলন MySchools.nyc -এ, ক ালন 718-935-2009 নম্বলি, অথবা একপ্রি  োপ্রমপ্রে ওলয়েকাম কসন্টালিি মাযেলম আলবদন কিলে 
পালিন। 
 

আপপ্রন জালনন প্রক, কে NYC-ি প্রি-K কিাগ্রামগুলো প্রেনপ্রি প্রভন্ন কিাগ্রাম প্রবনোস বা কসপ্রিিংলয় অ াি কিা হয়? সবগুলো প্রবনোস বা কসপ্রিিং 
আমালদি প্রসপ্রিি র্াি বেি বয়সী কেলেলমলয়লদি পূণচপ্রদবলসি, উচ্চ-মানসম্পন্ন প্রি-K পাঠ্েক্রম অ াি কলি। আপপ্রন সবগুলো প্রবনোস বা 
কসপ্রিিং-এি কিাগ্রালম আলবদন কিলে পালিন: 

 প্রনউ ইয়কচ প্রসপ্রি আপ্রেচ এডুলকশন কসন্টািসমূহ (NYCEECs)। আপ্রেচ র্াইল্ডহুড অপ্রভজ্ঞোসহ এই কপ্রমউপ্রনপ্রি প্রভপ্রিক 
সিংগঠ্নগুলো প্রি-K অ াি কিাি জনে প্রডপািচলমন্ট অভ এডুলকশলনি (DOE) সালথ অিংশীদাপ্রিত্ব কলি। 

 প্রডপ্রিক্ট  সু্কেসমূহ। প্রকেু DOE পাবপ্রেক এপ্রেলমন্টাপ্রি সু্কে প্রি-K অ াি কলি। 
 প্রি-K কসন্টািসমূহ। এগুলো হলে DOE-এি আপ্রেচ র্াইল্ডহুড কসন্টািসমূহ কেগুলো শুযুমাত্র প্রকন্ডািগালিচন পূবচবেচী কগ্রডসমূহ 

অ াি কলি। 
 

একপ্রি প্রি-K কিাগ্রাম সলবচাচ্চ প্রেন যিলনি প্রি-K আসন অ াি কিলে পালি: 
 পূণচ প্রদবলসি আসনসমূহ প্রবনামূলেে িদি এবিং সু্কে বেিবোপী, সাযািণে কসলেম্বি কথলক জুন পেচন্ত, িপ্রেপ্রদন 6 ঘণ্টা এবিং 6 

ঘণ্টা 20 প্রমপ্রনি আপ্রেচ ককয়াি েথা শশশবকােীন কসবা ও প্রশক্ষা িদান কলি। 2018 সালে জন্মগ্রহণকািী NYC-ি সকে 
কেলেলমলয় এসব আসলনি জনে কোগে।  

 দীঘচাপ্রয়ে প্রদবস এবিং বেলিি আসনসমূহ প্রবনামূলেেি প্রকিংবা স্বল্পমূলেেি এবিং পুলিা বেি জুলে িপ্রেপ্রদন 10 ঘণ্টা পেচন্ত আপ্রেচ 
ককয়াি েথা শশশবকােীন কসবা ও প্রশক্ষা িদান কলি। এই আসনসমূলহি জনে পপ্রিবালিি আয় এবিং র্াপ্রহদাি প্রভপ্রিলে কোগেো 
প্রনযচাপ্রিে হয়। আপপ্রন েপ্রদ দীঘচাপ্রয়ে প্রদবস এবিং বেলিি আসলন ককানও অ াি পান, েলব আপনালক একপ্রি র্াইল্ড ককয়াি 
আলবদনপত্র পূিণ কলি আপনাি সন্তালনি কোগেো প্রনপ্রিে কিলে হলব। 

 কহড স্টািচ আসনসমূহ প্রবনামূলেেি এবিং পুলিা বেি জুলে িপ্রেপ্রদন 10 ঘণ্টা পেচন্ত আপ্রেচ ককয়াি েথা শশশবকােীন কসবা ও 
প্রশক্ষা িদান কলি। পপ্রিবালিি আয় এবিং র্াপ্রহদাি প্রভপ্রিলে কহড স্টািচ-এ কোগেো প্রনযচাপ্রিে হয়। আপপ্রন একপ্রি কহড স্টািচ 
আসলনি অ াি কপলয় থাকলে কিাগ্রালম আপনাি সন্তালনি অিংশগ্রহলণি কোগেো প্রনপ্রিে কিলে সিাসপ্রি আপনাি সালথ কাজ 
কিলব। 

আলিা জানলে nyc.gov/PreK -লদখুন। 
আপনাি মাইসু্কেস্  অোকাউলন্ট, অনুসন্ধানলোগে প্রডলিক্টপ্রি বেবহাি কলি প্রিভাষী (ডুয়াে েোঙু্গলয়জ) কিাগ্রাম সহ, প্রবনোস বা কসপ্রিিং, 
আসলনি যিন, এবিং অনোনে শবপ্রশষ্ট্ে অনুোয়ী আপপ্রন প্রবপ্রভন্ন কিাগ্রাম খুুঁলজ প্রনলে পালিন! পেলেি কিাগ্রামগুলো কসভ কিলে, আপনাি 
আলবদনপলত্র কোগ কিলে, এবিং আলবদন কিলে েগ ইন করুন। িশ্ন আলে বা সহায়ো িলয়াজন? 

 আমালদি ESEnrollment@schools.nyc.gov প্রঠ্কানায় ইলমইে করুন। 
 আমালদি 718-935-2009 নম্বলি ক ান করুন। 
 একপ্রি  োপ্রমপ্রে ওলয়েকাম কসন্টালিি সালথ কোগালোগ বা সাক্ষাৎ করুন। 

 

শুলভোলন্ত, 

প্রি-K অোডপ্রমশনস প্রিম, অপ্র স অভ সু্টলডন্ট এনলিােলমন্ট 
 

এই ইলমইেপ্রি প্রক আপনাি ককানও বনু্ধ আপনালক কিিণ ( িওয়াডচ) কলিলেন? schools.nyc.gov/SignUp ওলয়বসাইলি আমালদি 
প্রি-K-কে ভপ্রেচ হলে আগ্রহীলদি কমইপ্রেিং প্রেলস্ট (ডাক োপ্রেকায়) নাম কেখালে (বা সাইন আপ কিলে) ভুেলবন না। আপপ্রন েপ্রদ 
আমালদি কেলকালনা অথবা সকে কমইপ্রেিং প্রেস্ট কথলক ককালনা ইলমইে কপলে না র্ান, েলব অনুগ্রহ কলি আনসাবস্ক্রাইব কিলে 
এখালন প্রক্লক করুন। 

https://www.myschools.nyc/bn/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://nyc.gov/prek
https://myschools.nyc/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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