
 
 
 

T-35260 Check Out Helpful Filters PreK (Bangla) 

প্রি-K প্রিরেক্টপ্রেরে নেুন প্রিল্টােগুপ্রি দেরে প্রনন। 
 
 
প্রিয় পপ্রেবােবর্গ, 
 
আপপ্রন যেন আপনাে সন্তারনে প্রি-K আরবেন তেপ্রে কেরেন, েেন আমো আপনারক প্রি-K মাইসু্কল্স প্রিরেক্টপ্রে -এে প্রিল্টােগুরিাে সুপ্রবধা 
প্রনরে উৎসাপ্রিে কেপ্রে। আপনাে পপ্রেবারেে চাপ্রিো ও অগ্রাপ্রধকােমূিক পেন্দসমূি পূেণ করে এমন পেন্দসমূি েুুঁরে দপরে আপনাে সাচগ 
(দোুঁে) বযপ্রির্েকৃে কেরে প্রিল্টােগুরিা সিায়ক। উোিেণস্বরূপ: 
 

• অনযানয ভপ্রেগে দগ্রিসমূি: যপ্রে আপনাে অনযানয সন্তান থারক যাো অনয দগ্ররি ভপ্রেগরে অংশগ্রিণ কেরে, েরব এই প্রিল্টােপ্রি শুধুমাত্র 
দসই সু্কিগুপ্রি দেোে েনয বযবিাে করুন দযগুপ্রি অনয DOE ভপ্রেগ িপ্রিয়ায় অন্তভুগি (উোিেণস্বরূপ, 3-K অথবা প্রকন্ডাের্ারিগন)। 
দযসব পপ্রেবাে োরেে সন্তানরক একই সু্করি একাপ্রধক বেে অংশগ্রিণ অবযািে োেরে চান, োরেে েনযও এই দিাগ্রামগুরিা একপ্রি 
চমৎকাে প্রবকল্প। 
 

• আসরনে ধেন: আপনাে সন্তান দযসব দিাগ্রারমে সুপ্রনপ্রেগষ্ট অিােকৃে আসরনে েনয দযার্য, আপপ্রন যপ্রে শুধুমাত্র দসসব দিাগ্রাম 
দেেরে চান, েরব “More্Filters”্(আরো প্রিল্টােসমূি)-এে অধীরন সু্করিে প্রেরনে আসন অথবা বেে-বযাপী প্রবকল্পসমূরিে 
(েীর্গাপ্রয়ে প্রেবস ও বেে অথবা দিি স্টািগ) েনয প্রিল্টাে করুন। 

o সু্করিে প্রেরনে আসনগুপ্রিে েনয 2019 সারি েন্মগ্রিণকােী সকি NYC দেরিরমরয়ো দযার্য। প্রশক্ষাবর্গ চিাকািীন সমরয় 
এই দিাগ্রামগুরিা িপ্রেপ্রেন 6 র্ণ্টা 20 প্রমপ্রনি ধরে চরি এবং অরনকগুরিাই দকারনা প্রি-এে প্রবপ্রনমরয় আরর্ প্রেরয় যাওয়া 
(ড্রপ অি) অথবা দেপ্রেরে প্রনরয় যাওয়া (দিি প্রপকআপ) পপ্রেরর্বা অিাে করে; এই দিাগ্রামগুপ্রি দেেরে “More 
Filters”্(আেও প্রিল্টােসমূি) প্রবকল্পপ্রি বযবিাে করুন। 

o বেে-বযাপী প্রবকল্পসমূি প্রবনামূরিয অথবা স্বল্পমূরিযে এবং িপ্রেপ্রেন 10 র্ণ্টা পযগন্ত আপ্রিগ এিুরকশন (তশশবকািীন প্রশক্ষা) 
এবং দকয়াে (দসবা) িোন করে, সামাে (গ্রীষ্ম)-সি সাো বেেবযাপী। পপ্রেবােরেেরক অবশযই এই আসনসমূরিে েনয আয় 
এবং চাপ্রিোে দযার্যোে শেগগুরিা পূেণ কেরে িরব। আরো োনরে অনুগ্রি করে nyc.gov/prek -দেেুন।  
 

• আপপ্রন প্রিল্টাে কেরে পারেন এেকম আরো অরনক প্রকেু েরয়রে, এরে অন্তভুগি প্রকেু প্রকেু আরবেনকােীে েনয "More্Filters”্
(আরো প্রিল্টাে)-এে অধীরন 'Dual Language' (তৈে-ভার্া), 'Language supports' (ভার্া সিায়ো) এবং 'Diversity in 
Admissions' (ভপ্রেগরে তবপ্রচত্রযময়ো) যুি দিাগ্রামগুরিারে অগ্রাপ্রধকাে। 
 

ভপ্রেগ সম্পরকগ আরো োনরে চান? 15 দিব্রুয়াপ্রেরে অনুপ্রিেবয এপ্রিরমন্টাপ্রেরে ভপ্রেগ সংিান্ত আমারেে দশর্ ভাচুগয়াি অনুিারন দযার্ প্রেন। 
অনুিারনে প্রবস্তাপ্রেে েরথযে েনয, আমারেে অনুিানসমূরিে ওরয়বসাইি দেেুন। 
 
আেও িশ্ন আরে প্রক? আমারেে 718-935-2009 নম্বরে দিান করুন অথবা আপনাে স্থানীয় িযাপ্রমপ্রি ওরয়িকাম দসন্টাে পপ্রেেশগন করুন। 
 
শুরভচ্ছারন্ত, 
এপ্রিরমন্টাপ্রে সু্কি অযািপ্রমশনস্ প্রিম 
 
 
এই ইরমইিপ্রি প্রক আপনাে দকানও বনু্ধ আপনারক দিেণ (িেওয়ািগ) করেরেন? আমারেে প্রি-K-দে ভপ্রেগ সংিান্ত ইরমইি প্রিরস্ট বা 
োপ্রিকায় নাম দিোরে বা সাইন আপ কেরে ভুিরবন না। 
 
আমারেে দকারনা একপ্রি অথবা সবগুরিা দমইপ্রিং প্রিস্ট দথরক আপপ্রন যপ্রে দকানও ইরমইি দপরে না চান, েরব আনসাবস্ক্রাইব কেরে অনুগ্রি 
করে এোরন প্রিক করুন। 

https://www.myschools.nyc/bn/schools/pre-k/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten/elementary-school-events
http://schools.nyc.gov/FWC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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