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EFQ Family Child Care Version 
T&I-30023 (Bengali/Bangla) 

িডিভশন অভ আিলর্ চাই�হুড এডুেকশন (DECE) িব�াস কের েয উ�-মানস�� ফয্ােমিল চাই� েকয়ার (FCC) 

েনটওয়াকর্ ও ে�া�াম… 

 

1. িভ�তােক স�ান এবং মূলয্ েদয়। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল একিট কিমউিনিট 

�িত�ার মাধয্েম আ�া ৈতির কের েযখােন িশক্ষাথর্ী, পিরবার এবং �াফরা �াগত এবং অ�ভূর্� েবাধ কের, বরণ কের েনয় িবিভ� �কার 

ৈবিচ�য্ময়তা- এর মােঝ অ�ভূর্�, িক� এেতই সীমাব� নয়: বণর্, েগা�, আথর্সামািজক অব�ান, বািড়র ভাষা, জািত, অিভবাসনগত �য্াটাস, সামথর্য্, 

িবেশষ চািহদা, ধমর্, িল�, ৈলি�ক �কাশ, েযৗন অিভবয্ি�, আবাসনগত অব�া, এবং সাং�ৃিতক পটভূিম এবং অিভজ্ঞতা। {আ�া}  

 

2. িনরাপদ এবং ইিতবাচক পিরেবশ ৈতির কের। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল িশক্ষাথর্ী, 

পিরবার এবং �াফেদর জনয্ �া�য্কর, য�শীল, এবং ভিবষয্ৎবাচয্ পিরেবশ ৈতরী কের। {সহায়ক পিরেবশ} 

 

3. েখলা�েল েশখা এবং সংেবদনশীল পিরচযর্ােক অ�সর কের। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী 

দল িশক্ষাথর্ীেদর িবিভ� েখলা-িভি�ক এবং �মিবকাশী যথাযথ িশক্ষা অিভজ্ঞতায় স�ৃ� কের, এবং িশক্ষাথর্ী েযসব িবষেয় ভাল, তার পছ�, এবং 

�েয়াজেনর উপর িভি� কের িশক্ষা িনেদর্শনা িনি�ত করেব। {কেঠার িশক্ষািনেদর্শনা} 

 

4. �াথিমক েসবা �দানকারী, িশক্ষক এবং পক্ষসমথর্ক িহেসেব পিরবােরর ভূিমকা �চার কের। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ 

সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল পিরবার এবং কিমউিনিটর সােথ স�কর্ ৈতরী কের েযন িশশুেদর িবকাশ এবং পূেরা পিরবােরর ম�েলর জনয্ 

অথর্বহ সূেযাগ এবং িরেসাসর্ �দান করেত পাের। {দৃঢ় পিরবার-কিমউিনিট ব�ন} 

 

5. অবয্হত মান উ�য়েনর লেক্ষয্ একেযােগ কাজ কের। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC  িশক্ষা �দানকারী দল 

ডয্াটা বয্বহার কের েযন পিরবার এবং কিমউিনিটর সােথ অংিশদািরে�র মাধয্েম েনটওয়াকর্ এবং ে�া�ােমর মান উ�ত করা যায়। {সহেযািগতামূলক 

িশক্ষকবৃ�} 

 

6. েকৗশলগত েনতৃ� �দশর্ন কের। েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল একিট অংিশদারে�র 

মান সং�া� দশর্ন �চার ও স�াদন করার জনয্ সাংগঠিনক সং�ৃিত, কাঠােমা, এবং িরেসাসর্ ��ত এবং বয্বহার কের। {কাযর্কর �ুল েনতৃ�} 
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1. উ�-মােনর ে�া�ামসমূহ িভ�তােক স�ান এবং মূলয্ েদয়।  

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল একিট কিমউিনিট �িত�ার মাধয্েম আ�া ৈতির 

কের েযখােন িশক্ষাথর্ী, পিরবার এবং �াফরা �াগত এবং অ�ভূর্� েবাধ কের, বরণ কের েনয় িবিভ� �কার ৈবিচ�য্ময়তা- এর মােঝ 

অ�ভূর্�, িক� এেতই সীমাব� নয়: বণর্, েগা�, আথর্সামািজক অব�ান, বািড়র ভাষা, জািত, অিভবাসনগত �য্াটাস, সামথর্য্, িবেশষ 

চািহদা, ধমর্, িল�, ৈলি�ক �কাশ, েযৗন অিভবয্ি�, আবাসনগত অব�া, এবং সাং�ৃিতক পটভূিম এবং অিভজ্ঞতা। {আ�া} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, 

ফয্ােমিল সােপাটর্ �াফ।  

1.1     আ�ার পিরেবশ, একা�তা, এবং অংিশদাির� লালন কের েযখােন সকল েছেলেমেয়, পিরবার এবং FCC িশক্ষকেদর দল, এবং �াফরা ে�া�ােম �াগত 

এবং অ�ভূর্� েবাধ করেব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2    সাং�ৃিতক িদক িদেয় সংেবদনশীল িশক্ষািনেদর্শনা ও পিরবার সংি��তায় সহায়তা িদেত �িশক্ষণ ও তথয্-উপকরণ েযাগান েদয় এবং িশক্ষণ পিরেবশ েয 

সাং�ৃিতক ও ভাষাগত িদক িদেয় ৈবিচ�য্মি�ত িশক্ষণ উপকরণসমৃ�, েসটা িনি�ত কের।    

1.3     ে�া�ােম ও কমুয্িনিটেত কাঠােমাগত বণর্বাদ ও পেরাক্ষ পক্ষপাত িবষেয় িচ�াভাবনায় ও কাঠােমাগত বণর্বাদ সং�া� সমসয্া েমাকােবলায় FCC িশক্ষকতা 

দল ও �াফেদর জনয্ দৃ�া� উপ�াপন ও সহায়তা �দান কের।  

1.4     িশক্ষাথর্ী, পিরবার, FCC �দানকারী, এবং �াফ সং�হ কের, যারা তােদর পিরেষবা�া� কিমউিনিটর পিরিচিত ও অিভজ্ঞতা িনেয় িচ�াভাবনা কের।  

1.5   সকল েছেলেমেয় ও পিরবােরর জনয্ অ�ভূর্ি�মূলক এবং নয্ায়স�ত সুেযাগ ও সাফলয্ বৃি�র জনয্ ে�া�ােমর সহায়স�িত বরা� েদওয়া।   

1.6    NYCDOE, অনয্ানয্ এেজি�, এবং কিমউিনিট পাটর্নারেদর সােথ কাজ কের িনি�ত কের েযন সকল েছেলেমেয় ও পিরবারেদর চািহদা অনুযায়ী েসবা, 

িরেসাসর্, এবং তােদর �েয়াজনীয় সহেযািগতা েপেত পাের।   

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট �ভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্ 

1.7     আ�ার একা�তা, এবং অংিশদািরে�র পিরেবশ লালন কের েযখােন িশক্ষাথর্ী, পিরবার এবং অনয্ানয্ �াফরা িশক্ষণ পিরেবেশ �াগত এবং অ�ভূর্� েবাধ 

করেব।   

1.8    সাং�ৃিতকভােব সংেবদনশীল িশক্ষািনেদর্শনা এবং পািরবািরক সংি��তার চচর্া �হণ করেব, এবং সাং�ৃিতক এবং ভাষাগতভােব ৈবিচ�য্ময় িশক্ষা 

উপাদােন সংি�� হেত িশক্ষাথর্ীেদর উৎসাহ েদেব।   

1.9    িশক্ষণ পিরেবেশ কাঠােমাগত বণর্বাদ এবং পেরাক্ষ পক্ষপােতর �ভাব িনেয় অবয্াহতভােব িচ�াভাবনার এবং বয্ব�া�হেণর েচ�া করেব।            

1.10  েকৗশল এবং কাযর্�ম পাথর্কয্করণ করা েযন িশক্ষণ পিরেবেশর সকল িশক্ষাথর্ীর একক চািহদা পূরণ করা যায়, এবং একািধক উপােয় েশখা যায় তা 

�দশর্েনর সুেযাগ িশক্ষাথর্ী �দান কের।            

1.11  ে�া�ােমর েনতৃ��দানকারী দেলর সােথ একেযােগ কাজ কের িনি�ত কের, েযন সকল েছেলেমেয় এবং পিরবার তােদর চািহদা অনুযায়ী েসবা, িরেসাসর্, 

এবং সহেযািগতা েপেত পাের।   
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2. উ�-মানস�� ে�া�াম িনরাপদ এবং ইিতবাচক পিরেবশ ৈতির কের।  

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল িশক্ষাথর্ী, পিরবার এবং �াফেদর জনয্ �া�য্কর, 

য�শীল, এবং ভিবষয্ৎবাচয্ পিরেবশ ৈতরী কের। {সহায়ক পিরেবশ} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, 

ফয্ােমিল সােপাটর্ �াফ।  

2.1     েছেলেমেয়, পিরবার, FCC িশক্ষা �দানকারী দল, এবং সকল �াফেদর মােঝ ��ামূলক ভাবিবিনময় এবং আ�ার স�কর্ �িত�া, দৃ�া� �াপন, এবং 

�তয্াশােক েজারদার কের।             

2.2   েছেলেমেয়েদর সামািজক-মানিসক িশক্ষণ উ�য়ন এবং ভােলা আচরণ বৃি� করার জনয্ FCC িশক্ষা �দানকারী দল ও সকল �াফ যেথাপযু� �িশক্ষণ, 

সহায়সি�ত এবং চলমান সহায়তা লাভ করেছন, েসটা িনি�ত কের।                   

2.3     িশক্ষাথর্ী, পিরবার, এবং সকল �ােফর চািহদা কাযর্করভােব েমটােত সময়সূচী সম�য় কের। 

2.4    সকল ে�া�ােমর �ান িনরাপদ এবং �াগতমূলক, এবং িশক্ষাথর্ী, পিরবার, এবং �াফেদর চািহদা পূরণ কের। 

2.5    যথাযথ পিরমােণর উ� মান-স�� উপাদান িদেয় ে�া�ােমর �ান সি�ত, েসটা িনি�ত কের। 

2.6    পিরবারসমূেহর সােথ অংিশদারে�র মাধয্েম েছেলেমেয়েদর �া�য্, িনরাপ�া, এবং ে�শাল এডুেকশেনর বাধয্বাধকতা সফলভােব পযর্েবক্ষণ এবং 

পিরচালনা িনি�ত কের। পিরবারসমূেহর সােথ েযাগােযাগ  

            

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট �ভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্ 

2.7    িশক্ষাথর্ী, পিরবার, এবং সকল �ােফর মেধয্ আ�ার স�কর্ মেডল এবং ৈতরী কের। 

2.8    িশশুেদর সামািজক-আেবগজিনত িশক্ষেণর িভত্  ৈতির কের এবং ইিতবাচক আচরণ অ�সর করেত িবকাশজিনত-যথাযথ েকৗশল বয্বহার কের।             

2.9    িশশু িশক্ষাথর্ীেদর চািহদা পূরেণর লেক্ষয্ অবয্াহত িক� নমনীয় সময়সূচী �েয়াগ করা। 

2.10   ই�াকৃতভােব িদেনর �িতিট অংশ িনরাপদ এবং সু�া�য্কর অভয্াস গঠেন সহায়তায় বয্বহার করা। 

2.11   িশক্ষণ পিরেবশ এমনভােব সাজােনা েযন েছেলেমেয়রা অনয্েদর সােথ েমলােমশা করার সুেযাগ পায় এবং �াধীনভােব কমর্কাে� স�ৃ� হেত পাের।             

2.12  পিরবার ও েনটওয়াকর্ �াফেদর সােথ অংিশদারে�র মাধয্েম েছেলেমেয়েদর �া�য্, িনরাপ�া, এবং ে�শাল এডুেকশেনর বাধয্বাধকতা সফলভােব 

পযর্েবক্ষণ এবং পিরচালনা িনি�ত কের।              
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3. উ� মানস�� ে�া�ামসমূহ েখলা�েল েশখা এবং সংেবদনশীল পিরচযর্ােক অ�সর কের।।  

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল িশক্ষাথর্ীেদর িবিভ� েখলা-িভি�ক এবং �মিবকাশী 

যথাযথ িশক্ষা অিভজ্ঞতায় স�ৃ� কের, এবং িশক্ষাথর্ী েযসব িবষেয় ভাল, তার পছ�, এবং �েয়াজেনর উপর িভি� কের েস পিরচযর্া ও 

িশক্ষািনেদর্শনা িনি�ত করেব। {কেঠার িশক্ষািনেদর্শনা} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, 

ফয্ােমিল সােপাটর্ �াফ।  

3.1     েশখা এবং অে�ষেণ একিট েখলা-িভি�ক দৃি�ভ�ী �িত�া কের, নিজর �াপন কের এবং েজারদার কের। 

3.2     �াফ ও FCC িশক্ষা �দানকারী দলেক যেথাপযু� �িশক্ষণ, সহায়-স�িত ও চলমান সহায়তা �দান কের যােত িম� বয়েসর কাঠােমায় গেবষণািভি�ক 

পাঠয্�ম বা�বায়ন করা যায়।   

3.3    েনটওয়াকর্ �াফ ও FCC িশক্ষা �দানকারী দল যথাযথ �িশক্ষণ, উপাদান, এবং সময় পায় িনি�ত কের েযন তথয্বহুল িনেদর্শনা �দােনর জনয্ যথাথর্ 

এবং িনভর্রেযাগয্ �ীিনং এবং মূলয্ায়েনর টুল বয্বহার করেত পাের।   

3.4     যথাথর্ মূলয্ায়েনর েডটা সহ েডটা সং�হ ও িবে�ষণ করার অবয্াহত চে� FCC িশক্ষা �দানকারী দলেক সহায়তা �দান কের।              

3.5     FCC িশক্ষা �দানকারী দেলর সহেযািগতামূলকভােব িচ�াভাবনা ও পিরক�না করার সাম�সয্পূণর্ ও ই�া অনুযায়ী সুেযাগ রেয়েছ তা িনি�ত কের। 

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট �ভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্) 

3.6     েখলা-িভি�ক েশখা এবং অে�ষণ সহজতর কের। 

3.7     িশশুেদর উ�য়েনর সকল েক্ষে� িশক্ষায় সহেযািগতা করার জনয্ যথাযথ বয়স অনুযায়ী গেবষণা-িভি�ক পাঠয্�ম বয্বহার। 

3.8     ঐি�ক েমলােমশার মাধয্েম িশশুেদর িচ�াভাবনা এবং েযাগােযােগর দক্ষতা বিধর্তকরা। 

3.9     ডয্াটা অবয্াহত চে� সং�হ, িবে�ষণ এবং বয্বহার বা�বায়ন করা: 

● পযর্েবক্ষণ এবং েমলােমশার মাধয্েম িশশু এবং পিরবােরর কাছ েথেক িশশুর জ্ঞান, দক্ষতা, এবং পছ� স�েকর্ েডটা সং�হ 

● একিট গেবষণা-িভি�ক যথাথর্ মূলয্ায়ন প�িত বয্বহার কের, একিট বয্ি�েত িশশুরা কীভােব েবেড় উঠেছ এবং িশখেছ তা বুঝেত ডয্াটা িবে�ষণ 

● একিট বয্ি�েত সকল িশশুেদর েবেড় ওঠা সহায়তা িদেত তথয্বহুল চচর্ায় ডয্াটা বয্বহার 

3.10  িশক্ষা িনেদর্শনা িনেয় িচ�াভাবনা এবং পিরক�না করেত েনটওয়াকর্ জুেড় এবং অনয্ানয্ �াফ ও FCC িশক্ষা �দানকারী দেলর সােথ িনয়িমত একেযােগ 

কাজ কের।                           
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4. 4. উ�মান স�� ে�া�াম �াথিমক েসবা �দানকারী, িশক্ষক এবং পক্ষসমথর্ক িহেসেব পিরবােরর ভূিমকা �চার কের।   

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল পিরবার এবং কিমউিনিটর সােথ স�কর্ ৈতির 

কের েযন িশশুেদর িবকাশ এবং পূেরা পিরবােরর ম�েলর জনয্ অথর্বহ সূেযাগ এবং িরেসাসর্ �দান করেত পাের। {দৃঢ় পিরবার-

কিমউিনিট ব�ন} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, 

ফয্ােমিল সােপাটর্ �াফ।  

4.1    পিরবােরর সােথ সংি�� হেত সকল েনটওয়াকর্ �াফ এবং FCC িশক্ষা �দানকারী দলেক �াসি�ক এবং সাং�ৃিতকভােব সংেবদনশীল �িশক্ষণ, িরেসাসর্, 

এবং অবয্াহত সহেযািগতা �দান কের।     

4.2    পিরবার এবং িশক্ষাথর্ীর শি�, চািহদা, ই�া, এবং লক্ষয্সমূেহর পাশাপািশ এই লক্ষয্গুেলা অজর্েন তােদর অ�গিত অবিহত করেত পিরবারসমূেহর সােথ 

অবয্াহত, উভয়-মুিখ েযাগােযােগর মেডল এবং সহায়তা করা  

4.3     কিমউিনিট সদসয্ এবং সং�ােদর সােথ স�কর্ গেড় তুলুন যা পিরবােরর পছ�, চািহদা, এবং লক্ষয্ সমথর্ন কের।   

4.4    পিরবারেদর েনটওয়ােকর্র ও কিমউিনিটর অনয্ানয্ পিরবােরর সােথ েযাগ�াপন করার সুেযাগ েদেব, েযন তারা এেক অনয্েক সহায়তা করেত পাের।   

4.5    এমন একিট পিরেবশ ৈতির করেব েযখােন পিরবারেদর েনটওয়াকর্ এবং কিমউিনিটর অংশীদার, েনতা এবং পরামশর্দাতা িহেসেব �তয্য়ন এবং ক্ষমতায়ন 

করা হেব।   

4.6    িবিভ� আিলর্ েকয়ার এবং এডুেকশনাল েসিটংেয় উ�ীত হেত িশশু এবং পিরবারেদর সহেযািগতা এবং পিরেষবা সম�য় কের।   

            

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট �ভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্) 

4.7    পিরবার এবং িশক্ষাথর্ীর শি�, চািহদা, ই�া, এবং লক্ষয্সমূেহর পাশাপািশ এই লক্ষয্গুেলা অজর্েন তােদর অ�গিত অবিহত করেত পিরবারসমূেহর সােথ 

অবয্াহত, উভয়-মুিখ েযাগােযােগর মেডল এবং সহায়তায় স�ৃ� হয়  

4.8    িপতামাতােদর তােদর স�ােনর িশক্ষণ পিরেবশ পিরদশর্ন করেত এবং তােদর �িতিদেনর িশক্ষায় অংশ�হণ করেত আম�ণ জানােনা হয়।   

4.9    িশক্ষাথর্ীেদর েশখা এবং উ�য়েন সহায়তা েদয়ার জনয্ পিরবােরর দক্ষতা বৃি�েত সুেযাগ �দান। 

4.10  তােদর িনেজেদর জনয্ এবং তােদর স�ানেদর চািহদা এবং লক্ষয্ অজর্েন যথাযথ িরেসােসর্র সােথ পিরবারেদর সােথ েযাগােযাগ করােব। 

4.11   পিরবারেদর �াসরুম, ে�া�াম, এবং কিমউিনিটর অংশীদার, েনতা এবং পরামশর্দাতা িহেসেব েসবা করার সুেযাগ �দান।   

4.12   িবিভ� এডুেকশনাল েসিটংেয় এবং েসে�েক উ�ীত হেত িশশু এবং পিরবারেদর সহেযািগতা �দান করেত তথয্ এবং েযাগােযাগ �দান কের   
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5. উ�মান স�� ে�া�ামগুেলা অবয্াহত মান উ�য়েনর লেক্ষয্ একেযােগ কাজ কের। 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC  িশক্ষা �দানকারী দল ডয্াটা বয্বহার কের েযন পিরবার এবং 

কিমউিনিটর সােথ অংিশদািরে�র মাধয্েম েনটওয়াকর্ এবং ে�া�ােমর মান উ�ত করা যায়। {সহেযািগতামূলক িশক্ষকবৃ�} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, 

ফয্ােমিল সােপাটর্ �াফ।  

5.1     ে�া�ােমর ও েনটওয়ােকর্র শি�শালী িদকগুেলা এবং অ�গিতর েক্ষ�গুেলা স�েকর্ জানেত �াফ, FCC িশক্ষা �দানকারী দল এবং পিরবারেদর কাছ 

েথেক সি�য়ভােব মতামত �হণ কের।   

5.2     �িতফিলত চচর্া মেডল করা, েপশাদারী লক্ষয্ িনধর্ারণ, এবং অনয্ানয্ েনতৃ�ানীয়েদর সােথ েশখার অিভজ্ঞতায় স�ৃ� হয়।   

5.3     বয্ি�ক (ইি�িভজুয্য়াল) শি�শালী এবং অ�গিতর েক্ষে�র পাশাপািশ কাযর্কর করার েযাগয্ পরবতর্ী ধাপসমূেহর উপর �াফ ও FCC িশক্ষা �দানকারী 

দেলর িনয়িমত গঠনমূলক, �ামানয্ িভি�ক মতামত �দান কের।  

5.4    �াফ ও ে�াভাইডারেদর জনয্ েপশাগত িশক্ষা যা তােদর একক �াফ/ে�াভাইডার লক্ষয্ এবং ে�া�াম ও েনটওয়ােকর্র লক্ষয্ এবং ে�া�াম ও 

েনটওয়ােকর্র লেক্ষয্র সােথ সাম�সয্পূণর্, েতমন পাথর্কয্কৃত সুেযাগ িচি�ত কের বা �দান কের।             

5.5    ে�া�ান েনওয়ােকর্র মান উ�য়েন NYCDOE, অনয্ানয্ এেজ�ী, এবং কিমউিনিট পাটর্নারেদর সােথ একেযােগ কাজ কের। 

5.6    েনটওয়ােকর্র মান স�েকর্ েডটা সং�হ, পযর্ােলাচনা এবং বয্বহােরর অবয্হত চে� স�ৃ� হওয়া; যা �াফ, ে�াভাইডার, পিরবার, এবং কিমউিনিটর 

সােথ অংশীদারীে�র মাধয্েম:              

● িবিভ� মাধয্ম এবং একািধক �র (েছেলেমেয়, িশক্ষকেদর দল, িশক্ষণ পিরেবশ, পিরবার, কিমউিনিট, ে�া�াম) েথেক েডটা সং�হ কের  

● ে�া�াম ও েনটওয়ােকর্র শি�শালী িদক এবং অ�গিতর েক্ষ�গুেলা িচি�ত করেত েডটা িবে�ষণ কের 

● েনটওয়ােকর্র লক্ষয্ পিরক�না এবং অবয্াহত মান উ�য়েনর তথয্ েপেত েডটা বয্বহার কের 

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট ে�াভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্) 

5.7     ে�া�ােমর শি�শালী িদকগুেলা এবং অ�গিতর েক্ষ�গুেলা স�েকর্ জানেত পিরবারেদর কাছ েথেক সি�য়ভােব মতামত �হণ কের। 

5.8     েপশাগত লক্ষয্ এবং �াসরুেমর চচর্া উ�ত করেত িনয়িমতভােব তােদর িনেজেদর বয্ি�ক (ইি�িভজুয্য়াল) শি� এবং অ�গিতর েক্ষ�গুেলার �িত 

�িতফলন কের।               

5.9     তােদর িনজ� লক্ষয্ এবং ে�া�ােমর লক্ষয্ সমতা রক্ষাকারী েপশাগত িশক্ষা অিভজ্ঞতা িচি�তকরণ এবং স�ৃ� হওয়া, এবং অনয্ানয্ আিলর্ চাই�হুড 

�েফশনালেদর কাছ েথেক েশখার সুেযাগ স�ান কের।               

5.10   মান উ�য়েন ে�া�ােমর েনতৃ��দানকারী দলেক শি�শালী িদক, চয্ােল�, এবং সুেযাগসমূহ স�েকর্ মতামত �দান কের।               

5.11    �াসরুেমর মান উ�য়েন NYCDOE-এর সহেযািগতা �দানকারী �াফ, অনয্ানয্ এেজ�ী, এবং কিমউিনিট পাটর্নারেদর সােথ সি�য়ভােব স�ৃ� হয়।               

5.12   লক্ষয্ �াপন এবং অবয্াহত মান উ�য়েনর তথয্ �দােন ে�া�াম ও েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল, েনটওয়াকর্ �াফ, িশক্ষা�দানকারীেদর দল, 

পিরবার, এবং কিমউিনিটর সােথ একেযােগ কাজ কের।  
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6. উ�মান স�� ে�া�াম েকৗশলগত েনতৃ� �দশর্ন কের।  

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল এবং েনটওয়াকর্ সংি�� FCC িশক্ষা �দানকারী দল একিট অংিশদারে�র মান সং�া� দশর্ন �চার ও 

স�াদন করার জনয্ সাংগঠিনক সং�ৃিত, কাঠােমা, এবং িরেসাসর্ ��ত এবং বয্বহার কের। {কাযর্কর �ুল েনতৃ�} 

 

েনটওয়ােকর্র েনতৃ��দানকারী দল... 

দৃ�া�: েনটওয়াকর্ িডের�র, এডুেকশ িডের�র, এি�িকউিটভ িডের�র, েবাডর্ অভ িডের�রগণ, স�ািধকারী, িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ, মানিসক �া�য্ েপশাদার, ফয্ােমিল 

সােপাটর্ �াফ।  

6.1     �াফ, FCC িশক্ষা �দানকারী দল, পিরবার, এবং কিমউিনিটর সােথ অংশীদািরে� দীঘর্-েময়াদী েনটওয়াকর্ এবং ে�া�ােমর মােনর জনয্ একিট বাধয্তামূলক 

দৃি�ভ�ী ��ত এবং �চার কের।               

6.2     েযাগয্ �াফ ও FCC ে�াভাইডার সং�হ, িনেয়াগ, এবং ধের রাখা, এবং �াফেদর অথর্বহ েনতৃ�দােনর সুেযাগ �দান কের। 

6.3     একিট �ািত�ািনক সং�ৃিত গেড় তুলেত এবং অবয্াহত রাখেত েনটওয়াকর্ �াফ, FCC িশক্ষা �দানকারী দল, পিরবার, এবং কিমউিনিটর সােথ একিট 

েশয়ারকৃত ে�া�ােমর দৃি�ভ�ীর লেক্ষয্ কাজ কের।              

6.4     েনটওয়াকর্ ও FCC িশক্ষা �দানকারী দেলর অভয্�ের �� ভূিমকা এবং দািয়� �িত�া এবং �চার এবং নয্াযয্ ও দায়ব�তার অবয্াহত �ি�য়া বা�বায়ন 

কের।  

6.5     কাযর্কর এবং দীঘর্�ায়ী েনটওয়াকর্ এবং ে�া�াম পিরচালনার কাঠােমা ৈতির এবং বা�বায়ন কের। 

6.6     েনটওয়াকর্ ও ে�া�ােমর দৃি�ভ�ীর সােথ িরেসাসর্ েকৗশলগতভােব সাম�সয্কৃত করেত জবাবিদিহমূলক বােজট ��ত এবং অথর্ বয্ব�াপনার চচর্া বয্বহার 

কের।   

 

FCC িশক্ষা �দানকারী দল... 

দৃ�া�: অনসাইট ে�াভাইডার, সহকারী, অনয্ানয্ �াফ যােদর মেধয্ আেছ: সাবি�িটউট (িবক�), ভলাি�য়ার, কনসা�য্া� এবং ই�ানর্গণ্) 

6.7     একিট েশয়ারকৃত ে�া�ােমর দশর্ন ৈতিরেত এবং �চাের েনটওয়াকর্ ও ে�া�ােমর েনতৃ��দানকারী দল, পিরবার এবং কিমউিনিটর সােথ একেযােগ কাজ 

কের।              

6.8     েশয়ারকৃত ে�া�ােমর দশর্েন সহায়তা করেব এমন একিট �ািত�ািনক সং�ৃিত গেড় তুলেত অবদান রােখ। 

6.9     েশয়ারকৃত ে�া�ােমর দশর্ন �িতফলন এবং অ�সর কের এমন একিট কিমউিনিট গেড় েতােল। 

6.10   ে�া�ােমর মান সং�া� সকল িবষেয় সহায়তা করেত িসে�ম �হণ, পিরমাজর্ন, এবং বা�বায়ন কের। 

6.11   িনেয়াগ সং�া� এবং সর�ােমর �েয়াজনীয়তা সি�য়ভােব িচি�ত কের এবং জািনেয় েদয়, এবং তােদর িম� বয়েসর িশক্ষণ পিরেবশেক উ�ত করেত 

িরেসাসর্ কাযর্করভােব বয্বহার কের।   
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