
 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Bangla) 

কিন্ডারগার্টের্ে আর্েদে পরের্েী সপ্তার্ে শুরু ের্ে! 
 
 
কিয় পকরোরেগে, 
 
আপোর 2018 সার্ে জন্মগ্রেণিারী কিােও সন্তাে আর্ে কি? যকদ ে্াাঁ েয়, র্র্ে আপকে এই শীর্র্ কিন্ডারগার্টের্ের জে্ আর্েদে 
িরর্েে! কিন্ডারগার্টের্ে আর্েদে পরের্েী সপ্তার্ে শুরু ের্ে। 
 
এিই আর্েদেপর্ে কগফর্টড অ্্ান্ড ট্ার্ের্েড কিাগ্রামগুর্োর্র্ আর্েদে িরার জে্ও আপোর িার্ে কেিল্প রর্য়র্ে। 
 
িস্তুকর্র জে্ এখে আপকে কেম্নকেকখর্ িাজগুর্ো িরর্র্ পার্রে: 
 

• আপোর সন্তার্ের কজােভুক্ত কিন্ডারগার্টের্ের কিাগ্রাম কিােকট র্া খুাঁজর্র্ schoolsearch.schools.nyc সাইর্ট আপোর 
োকির কিিাো ে্েোর িরুে। কডকিক্ট 1, 7, ও 23-এ কিার্ো কজােভুক্ত সু্কে কেই, এেং এই কডকিক্ট-এ েসোসিারী 
কশক্ষার্েীর্দর কডকির্ক্টর সিে সু্কর্ে ভকর্ের অ্গ্রাকিিার আর্ে। 

• আমার্দর অ্েুসন্ধাের্যাগ্ মাইসু্কল্স ডাইর্রক্টকর -কর্ একের্মোকর সু্কে অ্র্েষণ িরুে। আমার্দর ওর্য়েসাইট -এ 
কিন্ডারগার্টেে কভকডও কে কেস্ট কদখুে, যার মর্ি্ রর্য়র্ে িীভার্ে অ্্ািাউে তর্কর িরর্র্ েয় কসটা সে কেকভন্ন মাইসু্কল্স 
কটউর্টাকরয়াে। 

• ডাইর্রক্টকর িীভার্ে ে্েোর িরর্র্ েয় র্া জােুে। আপোর কিিাো এেং আপোর ির্য়াজেসমূর্ের কভকির্র্ কফল্টার 
ে্েোর ির্র আপকে আপোর িাোিাকে কিাগ্রাম অ্পশে ো কেিল্পসমূে খুাঁজর্র্ পার্রে। উদােরণস্বরূপ, আপকে কদকরর্র্ 
কের্য় যাওয়ার (কেট কপিআপ) সুর্যাগদােিারী কিাগ্রার্মর জে্ কফল্টার ে্েোর িরর্র্ পার্রে। 

• সু্কে ওর্পে োউসগুর্োর্র্ কযাগ কদে! সু্কেগুর্ো অ্েোইর্ে কিংো সশরীর্র পকরদশেে িরা, কসখার্ে পিার্শাো িরর্র্ 
কিমে োগর্ে র্া িল্পো িরার এিকট উিম পন্থা। িকর্কট কিাগ্রার্মর মাইসু্কল্স কপর্জ ওর্য়েসাইট র্াকেিাভুক্ত র্ার্ি, 
অ্র্ো র্ারা কিার্ো ভারু্েয়াে ো সশরীর্র অ্ংশগ্রের্ণর অ্েুষ্ঠাে আর্য়াজে িরর্ে কিো, র্া জাের্র্ সরাসকর র্ার্দর সার্র্ 
কযাগার্যাগ িরুে। এোিাও আপকে আমার্দর েরু্ে মাইসু্কল্স ইর্ভেট্স ি্ার্েন্ডার ে্েোর ির্র অ্েুষ্ঠােসমূে কদখর্র্ ও 
আপোর ি্ার্েন্ডার্র কসভ িরর্র্ পারর্েে। 
 

কযসিে কেউ ইয়িে কসকটর পকরোর্র 2018 সার্ে জন্মগ্রেণিারী কশশু রর্য়র্ে র্ার্দর আর্েদে িরর্র্ উৎসাকের্ িরা ের্ে। 
এমেকি আপোর সন্তাে ের্েমার্ে কিােও কি-K কিাগ্রার্ম পিায় র্াির্েও আপোর্ি কিন্ডারগার্টের্ে আর্েদে িরর্র্ ের্ে। 
 
যকদ আপকে আপোর আর্েদর্ে G&T কিাগ্রামসমূের্ি র্াকেিায় রার্খে, আর্েদে িরা কশষ ের্ে কযাগ্র্া কেিোরণ িরা ের্ে। 
DOE/কডকিক্ট সু্কে, কি-K কসোর, NYC আকেে এডুর্িশে কসোর (NYCEEC), অ্র্ো র্াটোর সু্কর্ের ের্েমাে কি-K কশক্ষার্েীর্দরর্ি 
র্ার্দর ের্েমাে কি-K কশক্ষিগণ মূে্ায়ে িরর্েে। িাইর্ভট অ্র্ো িমেীয় (প্ার্রাকিয়াে) সু্কর্ের ের্েমাে কি-K কশক্ষার্েীর্দর, অ্র্ো 
কযসে কশক্ষার্েী এখেও সু্কর্ে ভকর্ে েয়কে র্ার্দর কযাগ্র্া কেিোরর্ণ সাক্ষাৎিার সময়সূকর্ িরার জে্ কডকভশে অ্ভ আকেে র্াইল্ডহুড 
এডুর্িশে কযাগার্যাগ িরর্ে। 
 
আরও জাের্র্ র্াে? আমার্দর কিন্ডারগার্টেে অ্্াডকমশন্স ওর্য়েসাইট কভকজট িরুে। আমরা আর্েদে িকিয়া জুর্ি এর্ির পর 
এি অ্র্েিগুর্ো োেোগাদ সংোদ ও স্মারি পািার্র্ র্াির্ো। 
 

http://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.myschools.nyc/bn/schools/kindergarten/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://myschools.nyc/bn
http://myschools.nyc/bn
https://www.myschools.nyc/bn/calendar/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
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এখর্ো িশ্ন আর্ে? আমার্দর 718-935-2009 েম্বর্র কফাে িরুে অ্র্ো আপোর স্থােীয় ফ্াকমকে ওর্য়েিাম কসোর পকরদশেে 
িরুে। 
 
শুর্ভোর্ন্ত, 
একের্মোকর অ্্াডকমশেস্ কটম 
 
এই ইর্মইেকট কি আপোর কিােও েনু্ধ আপোর্ি কিরণ (ফরওয়াডে) ির্রর্েে? schools.nyc.gov/SignUp ওর্য়েসাইর্ট, 
আমার্দর কিন্ডারগার্টের্ে ভকর্ের্র্ আগ্রেীর্দর কমইকেং কের্স্ট (ডাি র্াকেিায়) োম কেখার্র্ (ো সাইে আপ িরর্র্) কেকির্ িরুে। 
আপকে যকদ আমার্দর কিার্ো এিকট অ্র্ো সেগুর্ো কমইকেং কেস্ট কর্র্ি আর কিােও ইর্মইে কপর্র্ ো র্াে, র্র্ে আেসােস্ক্রাইে 
িরর্র্ অ্েুগ্রে ির্র এখার্ে কিি িরুে। 

http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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