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ৈশশবকালীন বা আিলর্ চাই�হুড িবনয্ােস �া�য্গত সহায়তা  
 

 

ি�য় পিরবারবগর্, 
 

আশা করিছ আপিন ভােলা আেছন! এখন 3-K এবং ি�-K-েত ভিতর্র আেবদন এখন �হণ করা হে�, এবং আপিন যখন আপনার 

স�ােনর জনয্ ে�া�াম অে�ষণ করেছন তখন িবিভ� ৈশশবকালীন বা আিলর্ চাই�হুড িবনয্ােস িবদয্মান িভ� িভ� �া�য্েসবা বয্ব�া 

স�েকর্ আরও জানেত আমরা আপনােক আ�ান জানাি�। 3-K এবং ি�-K ে�া�ামসমূেহর �িতিট িবনয্াস বা েসিটংেয় সাধারণত েয 

ধরেনর সহায়তার বয্ব�া আেছ, িনেচ েসগুেলার একিট সংিক্ষ� উপিরিচ� েদয়া হেলা। 
 

• িনউ ইয়কর্ িসিট আিলর্ এডুেকশন েস�ারগুেলা (NYCEEC) হেলা েসসব কিমউিনিট-িভি�ক সংগঠন েযগুেলা িনউ ইয়কর্ িসিট 

িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন-এর সােথ অংশীদািরে� 3-K এবং ি�-K অফার কের। েসগুেলােক বাধয্তামূলকভােব �াথিমক 

িচিকৎসা বা ফা�র্ এইড, CPR, এবং এিপ-েপন (Epi-Pen) �েয়ােগ েমৗিলক �িশক্ষণ�া� �াফ রাখেত হেব। অিতির�ভােব, 

�ুল িদবস চলাকােল েকােনা এনেরালকৃত িশক্ষাথর্ীর ঔষধ েসবেনর �েয়াজন হেল েস িশক্ষাথর্ীেক সহায়তাদােনর জনয্ 

NYCEEC �াফ ঔষধ েসবন �িশক্ষণ (েমিডেকশন অয্াডিমিনে�শন ে�িনং, MAT) �হণ করেবন। এই ে�া�ামগুেলা 

সাধারণত অিফস অভ �ুল েহলথ্  আিলর্ চাই�হুড েহলথ্ িডের�র-এর �ারা সমিথর্ত, িযিন �া�য্েসবা নীিত, ে�া�ােম 

থাকাকােল ওষুধ েসবন, েসকশন 504 অনুসাের িবেশষ বয্ব�া স�িকর্ত িবষেয় সুপািরশ েদন, এবং েযসব িশক্ষাথর্ীর িবেশষ 

�া�য্গত সহায়তা �েয়াজন, তােদর পিরেষবা �দােনর বয্ব�া কেরন।  
 

• িডি�� �ুল এবং ি�-K েস�ারগুেলােত পূণর্কাল বা ফুল-টাইম নাসর্ সাইেট উপি�ত থােকন। এই �ুলগুেলা অিফস অভ �ুল 

েহলথ্  িডের�র, �ুল-িভি�ক 504 েকাঅিডর্েনটর, এবং �েয়াজেন পয্ারা�েফশনয্ালেদর �ারা সমিথর্ত। 
 

• ফয্ািমিল চাই� েকয়ার ে�া�ামগুেলা (FCC) হেলা বািড়িভি�ক ে�া�াম (শুধু 3-K) েযগুেলার জনয্ েমৗিলক �াথিমক িচিকৎসা 

বা ফা�র্ এইড ও CPR �িশক্ষণ �হণ বাধয্তামূলক এবং এিপ-েপন (Epi-Pen) �েয়ােগর �িশক্ষণও িনেত হেত পাের। 

অিতির�ভােব, �ুল িদবস চলাকােল েকােনা এনেরালকৃত িশক্ষাথর্ীর ঔষধ েসবেনর �েয়াজন হেল েস িশক্ষাথর্ীেক 

সহায়তাদােনর জনয্ FCC �াফ ঔষধ েসবন �িশক্ষণ (েমিডেকশন অয্াডিমিনে�শন ে�িনং, MAT) �হণ করেবন। এসব 

ে�া�াম অিফস অভ �ুল েহলথ্  আিলর্ চাই�হুড েহলথ্ িডের�র-এর �ারা �েয়াজনানুযায়ী সমিথর্ত। 
 

যিদ �ুল চলাকােল আপনার স�ােনর েকােনা িচিকৎসাগত চািহদা থােক, তাহেল আমরা আপনােক শুরুেতই তািলকাভুি� বা 

এনেরালেমে�র সময় সহায়তা েদয়ার আশা কির, েযন িনি�ত করা যায় েয যথাযথ সহায়তা বয্ব�া িশক্ষা বছেরর শুরু েথেকই িবদয্মান 

আেছ। আপনার স�ােনর িচিকৎসাগত �েয়াজেন িবদয্মান �া�য্গত সহায়তা স�েকর্ েকােনা �� থাকেল অনু�হ কের 

EarlyChildhoodHealth@schools.nyc.gov িঠকানায় েযাগােযাগ করুন। সহায়তা িদেত আমরা আপনার পােশই আিছ!  
 

শুেভ�াে�, 

DOE-এর িডিভশন অভ আিলর্ চাই�হুড এডুেকশন 
 

 

এই ইেমইলিট িক আপনার েকানও ব�ু আপনােক ে�রণ (ফরওয়াডর্) কেরেছন? আমােদর 3-K এবং ি�-K-েত ভিতর্ সং�া� েমইিলং 

িলে� বা তািলকায় নাম েলখােত বা সাইন আপ করেত ভুলেবন না।  
 

আপিন যিদ আমােদর েযেকােনা অথবা সকল েমইিলং িল� েথেক েকােনা ইেমইল েপেত না চান, তেব অনু�হ কের আনসাব�াইব 

করেত এখােন  ি�ক করুন। 
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