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পরিবািসমূহেি জন্য তথ্যসূত্র - পার্ট 2 

 

আমাহেি পরিবািবহগটি প্ররত, 

আমিা জারন্ আপন্াহেি অহন্হেই এই েুহ্টাহগি সমহে অরত দ্রুত আপন্াহেি দেন্রিন্ রুরর্ন্ পরিবতটহন্ি রবশাল 
োজরর্ েিহেন্, এবং আপন্াহেি রপ্রেজন্হেিহে এেরর্ শরিশালী সোেে রসহেম রেহসহব পরিহেবা রেহেন্। 
আমিা আপন্াহেিহে বলহত চাই য্, আপন্ািা এেরর্ মেৎ োজ েিহেন্ এবং এরর্ ্হথ্ষ্ঠ। আপরন্ ্খন্ এই 
সমহে োহজি অগ্রারিোি রন্র্টহে এবং প্ররতরর্ মূহুহতটি সদ্ব্যাবোহি বযস্ত, তখন্ আপন্াি সন্তান্ ও পরিবাহিি জন্য 
এখন্ আপরন্ য্ অরবশ্বাসয োজরর্ েিহেন্ তাি জন্য রন্হজহে বােবা যেবাি েথ্ারর্ ভুলহবন্ ন্া। 

সেল মা, বাবা, আন্ট, আংহেল, ফোি পযাহিন্ট, গ্রযান্ডপযাহিন্ট এবং তত্ত্বাবিান্োিীহেি বলরে, আপন্াি সন্তান্হে 
যবহে ওঠা, সাফলয অজটন্ েিা, এবং এই সমহে উন্নরত লাহভি জন্য ্া েিোি আপন্াহেি ইহতামহিয যসসব 
আহে, এবং আমিাও আরে আপন্াহেি সোেতাে। 

সন্তাহন্ি সাহথ্ আপরন্ য্সব সুহ্াগ গ্রেহর্ি যচষ্টা েিহত পাহিন্, আমিা যসগুরল আপন্াি সাহথ্ যশোি েিরে। 
এই েমটোণ্ডগুরল মজা েিাি উহেহশয এবং রশক্ষর্হে উন্নত েিাি লহক্ষয, এবং আপন্ািা ্াহত আপন্াি 
োোোরে য্সব পরিহেবা আহে যসগুরল খুুঁহজ রন্হত পাহিন্। 

আপন্াি পরিবাি এবং আপন্াি সন্তাহন্ি জন্য ো্টেি য্সব েমটোণ্ড ও প্ল্যার্ফমট যসগুরল যথ্হে অনু্গ্রে েহি 
যবহে রন্ন্, এবং যসগুরল িীহি েিাি েথ্ারর্ও মহন্ িাখহবন্। এরর্ি অথ্ট োুঁোহত পাহি রন্হচি এেরর্ োজ েিা 
অথ্বা শুিু এহে অপহিি সাহথ্ সমে বযে েিা। সমে ্াবাি সাহথ্ সাহথ্, আপরন্ রন্হজহে এবং আপন্াি 
সন্তান্হে ন্তুন্ েমটোণ্ড ও অরভজ্ঞতাে উনু্মি েিহত সক্ষম েহত পাহিন্। 

দ্রষ্টবয: এইসব ওহেবসাইর্ এবং অযাপস্ যগাপন্ীেতা অথ্বা ড্যার্া রসরেউরিরর্ যপ্রাহর্ােহলি জন্য DOE অথ্বা রসরর্ 
অভ রন্উ ইেেট েতত টে পিীরক্ষত। 

  

NYC েমটসূরচ ও পরিহেবা 

● আপন্াি েমুযরন্রর্হত যর্ে েরিহে রন্ন্: রসরর্ অভ রন্উ ইেেট তাি পাুঁচরর্ বহিাবযাপী যোরভড্-19-এি যর্রেং 
দ্রুত বতরিি জন্য োজ েিহে। রন্েরমত যচে েহি যেহখ রন্ন্ আি যোন্ যোন্ ন্তুন্ সাইর্ যখালা েহে। 

● আপন্াি োহেি সংগঠন্সমূে য্গুরল সাংস্কত রতে এবং ভাোগত দবরচহত্রযি পরিবািগুরলহে সোেতা প্রোন্ 
েহি: এই ইন্টািঅযারিভ মযাপ অনু্সন্ধান্ েরুন্ ওইসব েমুযরন্রর্-রভরিে সংগঠহন্ি তারলো যেে ্ািা NYC-

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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এি ভাোগত এবং সাংস্কত রতগত দবরচত্রযপূর্ট পরিবািসমূেহে পরিহেবা োহন্ রন্হবরেত। আপন্ািা বহিা বা রজপ 
যোড্ অনু্্ােী সন্ধান্ েিহত পাহিন্ ্াহত আপন্াি েরমউরন্রর্ি এহজরি, অযাড্হভাহেরস গ্রুপ এবং ইেুথ্ 
অগটযান্াইহজশন্ সম্পহেট জান্হত পাহিন্।  

● রসরর্ি রবরভন্ন বেস্ক ও মান্রসে স্বাস্থ্য-রবেেে তথ্য উপেির্ সম্পহেট জানু্ন্: রে যেলথ্ ইন্ফিহমশন্ রু্ল ফি 
অযামপাওোিহমন্ট (HITE) রবন্ামূহলয বা স্বল্পমূহলয শািীরিে ও মান্রসে সোেতা প্রোন্োিীহেি এেরর্ 
তারলো প্রোন্ েহি: 

○ NYC Well (এন্ওোইরস ওহেল) 24-ঘণ্টাি ের্লাইহন্ অহন্েগুহলা ভাোে মান্রসে সুস্থ্তা, 
সামঞ্জসযরবিান্ এবং ভাহলা থ্াো সম্পহেট সোেতা যেে। 

○ ফযাহমরল রিহসাসট যসন্টাসট (পারিবারিে তথ্য-উপেির্ যেন্দ্র) যের্ জুহে পারিবারিে তথ্য উপেির্ 
প্রোন্ েহি, ্াি অন্তভুটি আহে োউহিরলং ও গ্রুপ সাহপার্ট। 

○ উপহি উরিরখত তথ্য-উপেির্ রবন্ামূহলয প্রোন্ েহি, মূলয পরিহশািসাহপহক্ষ পরিহেবা  
প্রোন্োিীহেিহে প্ররত রন্উ ইেেট যের্ এেরর্ ইমািহজন্রস যিগুহলশন্ (জরুরি প্ররবিান্) জারি 
েহিহে ্াহত ইন্সুযহিি যোম্পারন্গুহলা মান্রসে পরিহেবাসে যন্র্ওোেটভুি যর্রলহেলথ্ রভরজহর্ি 
রড্ড্ােহর্বল, যোহপহমন্ট, রেংবা যোইসুযহিি োে রেহত বািয। উচ্চমান্সম্পন্ন, স্বল্পমূলয ও রবন্ামূহলযি 
মান্রসে স্বাস্থ্ পরিহেবা NYC যেোি সেসযহেি জন্য রন্রিত েিা েহেহে। য্সব রন্উইেেটবাসী যেলথ্ 
ইন্সুযহিহিি য্াগযতা বা সঙ্গরত যন্ই, তািা NYCCare.nyc-যত এন্হিাল েিাি জন্য রিে েিহত বা 
646-NYC-Care (646-692-2273) ন্ম্বহি যফান্ েিহত পাহিন্।  

● সেল NYC পাবরলে সু্কল রশক্ষাথ্টীি জন্য খােয সাো্য: পযান্হড্রমে EBT P-EBT রশক্ষাথ্টী বারেহত 
যলখাপোোহল পরিবাহিি খােযদ্রবয যেন্াি জন্য এেরর্ যপ্রাগ্রাম। NYC-যত আে রেংবা ইরমহগ্রশন্গত অবস্থ্া 
রবহবচন্া োোই পাবরলে সু্কহলি 3-21 বেি বেসী প্ররতরর্ রশক্ষাথ্টীি এসব সোেতা পাওোি য্াগযাতা আহে, 
এসব বযবস্থ্া যসর্াই জান্ান্ যেে। সুরবিাগুহলাি বযবস্থ্া েহব আপন্াআপরন্; যোহন্া আহবেন্ রেংবা প্রমার্ 
যেওো আবশযে েহব ন্া। 

● যগ্রারেং আপ NYC: যগ্রারেং আপ NYC এেরর্ যমাবাইল-বান্ধব ওহেবসাইর্ ্া ইংহিরজ এবং স্প্যারন্হশ 
সিোরি এহজরিসমূে এবং েমুযরন্রর্ পার্টন্ািহেি মাহিযহম লভয পরিহেবা এবং েমটোহণ্ডি সুরবিা লাহভি 
পাশাপারশ পরিবািগুরলি জন্য রসরর্ি যপ্রাগ্রাম সম্পহেট জান্া এবং যসগুরলহত অংশগ্রের্হে সেজ েহি 
যতাহল। পরিবািসমূহেি জন্য DECE-এি প্রস্তুত েিা যোরভড্-19 সংক্রান্ত রবেেবস্তু ও তথ্য-উপেির্ 
বতটমাহন্ ওহেবসাইহর্ি এই যপহজ পাওো ্াহব। 

http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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রশক্ষাথ্টীহেি জন্য রড্রজর্যাল এবং োহত-েলহম েিাি েমটোণ্ড 

● খান্ অযাোহড্রম ফি রেড্স্: 2-7 বেহিি যেহলহমহেহেি জন্য রি, আন্িোেে, রশক্ষামূলে অযাপ য্খাহন্ 
োজাি োজাি েমটোণ্ড ও বই িহেহে। 

● Vooks: এরর্ যেহলহমহেহেি জন্য এেরর্ রিরমং সারভটস য্খাহন্ গহল্পি বইহে সপ্রার্ রূপ যেওো েহেহে। 
প্রথ্ম মাস রি। "আমাহেি লক্ষয েহলা রিহন্ োর্াহন্া সমেহে উন্নততি েিা। প্রথ্াগত োরু্টন্ ও মুরভি 
যথ্হে বযরতক্রম েহলা, ভুেস্ (Vooks) যেহলহমহেহেি েল্পন্াহে জাগ্রত েহি; পেহত উৎসাে প্রোন্ েহি; 
এরর্ মহন্াহ্াগ ও মহন্াসংহ্াগ বতরে েহি। গহল্পি বইহে সপ্রার্ রূপ প্রোন্ েহি ভুেস্ রিহন্ োর্াহন্া 
সমেরর্ েী েহত পাহি, তাি এেরর্ ন্তুন্ সংজ্ঞা প্রোন্ েহিহে।"  

● যসসাহম রির্: লুরপতা ন্াইহোংহগা লাভস্ োি রস্কন্: এলহমা তাি রপ্রে বনু্ধ লুরপতাি সাহথ্ ত্বে রন্হে েথ্া 
বলহে। ত্বে রবরভন্ন দবরশষ্ট ও উজ্বলতা রবরশষ্ট েে। এলহমাি ত্বে খুব সুেসুরেপ্রবর্। লুরপতাি ত্বে খুব সুিি 
বাোরম বহর্টি। অরিোংশ সমে তািা েথ্া বহলহে রন্হজহেি য্ ত্বে আহে, যসর্াহে ভাহলাবাসা রন্হে। 

● ড্. গুপ্তা এলহমাহে মাস্ক দতরি েিা যশখাহেন্: সংরক্ষপ্ত রভরড্ও য্খাহন্ যসসাহম রিহর্ি এলহমা ও ড্প. 
সঞ্জে গুপ্তাহে যেখাহন্া েহেহে, এহত এলহমা ঘহি েীভাহব মাস্ক দতরি েিহত েে, তা রশখহে। 

● 3-6 বেহিি যেহলহমহেহেি জন্য রি অন্লাইন্ আর্ট িাস: পিীক্ষা েহি যেখুন্ রি অন্লাইন্ রশল্পেলা 
রশক্ষারন্হেটশন্া ্া 3-6 বেহিি যচহলহমহেহেি জন্য খুব উপহ্াগী। যসামবাি - শুক্রবাি সোল 10র্াি সমে 
ইন্োগ্রাহম সিাসরি ওহেন্রড্ মযােন্াফর্ন্-এি সাহথ্। 

● ন্রগন্: অন্যান্য সু্কল বেহিি যথ্হে এই বেিরর্ এেরু্ রভন্ন িেহমি, এবং ন্রগন্ সেল পরিবািহে স্বাগত 
জান্াহে রি, ভাচুটোল েমটোহণ্ড য্খাহন্ যেহলহমহেিা তাহেি রপ্রে চরিহত্রি পাশাপারশ অংশগ্রের্ েিহব। 
আপন্াি রি ন্রগন্ অযাোউহন্ট সাইন্ েরুন্ Noggin Cares ওহেবহপহজি মািযহম। 

 

সন্তান্ লালন্-পালন্ রবেেে তথ্য/ রশক্ষাথ্টীহেি রশক্ষহর্ সোেতাোন্ 

● জারতহগাষ্ঠী সম্পহেট যেহলহমহেহেি সাহথ্ েীভাহব েথ্া বলহত েে, যসর্া রন্হে এেরর্ রভরড্ও: রে আর্লারন্টে 
প্রহ্ারজত এই 3-রমরন্হর্ি রভরড্ও যেহলহমহেহেি সাহথ্ জারতহগাষ্ঠী সংক্রান্ত আহলাচন্াি রবরভন্ন উপাে এবং 
েীভাহব যসগুহলাহে প্রাতযরেে জীবহন্ সম্পতি েিহত েহব, যস বযাপাহি রবরভন্ন পিামশট প্রোন্ েহি।যলখে 
যজমাি রর্সরব বহলহেন্, “যেহলহমহেহেি সাহথ্ প্রাপ্তবেস্কিা জারতহগাষ্ঠী সংক্রান্ত সবহচহে বাহজ য্ োজরর্ 
েিহত পাহিন্, যসর্া েহলা এ বযাপাহি যোহন্া েথ্া ন্া বলা"। “জারতহগাষ্ঠী সম্পহেট যেহলহমহেহেি সাহথ্ 
আহগ, সব সমে, ও সততাি সাহথ্।" 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
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● NPR যসগহমন্ট: যেহলহমহেহেি সাহথ্ জারতহগাষ্ঠী রন্হে েথ্া বলা: যেহলহমহেিা (ন্বজাত যথ্হে 5 প্টন্ত) 
েীভাহব জারতহগাষ্ঠী ও তাি প্রভাব সম্পহেট বুঝহত পািহব, এই 20 রমরন্হর্ি অরড্ও রিপ যসর্া যেখাে। এর্া 
যোর্ যেহলহমহেহেি সাহথ্ চলমান্ ঘর্ন্াবলী ও প্রাতযরেে রবেে সম্পহেট েথ্া বলাি যেৌশল উপস্থ্াপন্ েহি। 

● ন্বজাত/রশশুহেি জন্য DOH-এি যোরভড্-19 সম্পহেট পিামশট: ্ািা সন্তান্সম্ভবা, ্ািা ন্বজাত রশশুহেি 
বুহেি েুি খাওোন্ বা তত্ত্বাবিান্ েহিন্, তাহেি জন্য  যোরভড্-19 সম্পহেট পিামমট। 

● HITN: প্রবন্ধ, োপাহ্াগয ন্ারর্ো, োরুরশল্প, েমটোণ্ড, এবং রপতামাতা ও তত্ত্বাবিান্োিীহেি জন্য যোর্ 
যেহলহমহেহেি সাহথ্ েরঠন্ সমে অরতবারেত েিাে সোেতাোহন্ি জন্য HITN-এি সাহথ্ সিাসরি 
িািাবারেে রশক্ষাগত পিামশটে যফািাম ্া যফসবুে ও ইন্োগ্রাহম যেখা ্াে। 

● যলর্স লান্ট NYC! 3-8 বেি বেসী যেহলহমহেহেি জন্য এই তথ্য-উপেির্ সংগ্রে পাবরলে যর্রলরভশন্ 
রসরিজ "Let's Learn NYC!"-যে সোেতা প্রোন্ েহি, ্া WNET গ্রুপ ও রন্উ ইেেট রসরর্ রড্পার্টহমন্ট 
অভ এডু্হেশহন্ি এেরর্ য্ৌথ্ অংশীোিত্ব। এই রসরিজরর্ দতরি েিা েহেহে েুি যথ্হে রশক্ষাি সমূ্পিে 
রেহসহব এবং এি অন্তভুটি আহে যমৌরলে পাঠেক্ষতা, সাক্ষিতা, রবজ্ঞান্ ও সমাজপাঠহে। 

● বতটমান্ সমহেি জন্য SEL পিামশট: েেরর্ সামারজ ও মান্রসে রশক্ষা (SEL) অনু্শীলন্ী, গভীি শ্বাসপ্রশ্বাস 
যথ্হে রন্হজি সাহথ্ েথ্া বলা, ্া রপতামাতা ও যেহলহমহেহেি েুভটাবন্া ও েুরিন্তাি চাপ রন্েন্ত্রহর্ সোেতা 
েিহত পাহি।  

● ্খহন্া যোহন্া যেহলহমহে মান্রসেভাহব রবপ্টস্ত েহে পহে, তখন্ রপতামাতা েীভাহব সবহচহে যসিা ভূরমো 
িাখহত পাহিন্? রপতামাতািা RULER পিরত বযবোি েহি তাহেি যেহলহমহেহেি মান্রসে শরি েতঢ় েিহত 
সোেতা রেহত য্সব পেহক্ষপ রন্হত পাহিন্: সন্াি েিা, বুঝহত পািা, যেরর্েির্ েিা, প্রোশ েিা, রন্েন্ত্রর্ 
েিা। 

● অরত দশশবোহল বারেহত SEL যেৌশলসমূে: সমারজে মান্রসে সুস্থ্তা বাোন্ি জন্য বারেহত বযবোহিি 
রবরভন্ন যেৌশল। যগ্রড্ স্তি ও অবস্থ্ান্োল অনু্্ােী তা বাোই েিা য্হত পাহি। 

● অনু্ভুরত  রন্হে  যখলা: অনু্ভূরত রন্হে যখলাি োড্ট েহলা রেেু আন্িোেে পিরত ্া আপন্াহেি 
যেহলহমহেহেিহে এেহ্াহগ অনু্ভূরত সম্পহেট রশখহত ও অনু্ভূরত রন্েন্ত্রর্ েিহত রশক্ষা যেহব। এসব 
উপেির্ এখন্ সেল পরিবাহিি বারেহত বযবোহিি জন্য ড্াউন্হলাড্ েিা ্াে! 

● যোহন্া আঘাতজরন্ত ঘর্ন্াি বেহসাপহ্াগী প্ররতরক্রোসমুে: যেহলহমহেহেি এেরর্ আঘাতজরন্ত ঘর্ন্াি 
অরভজ্ঞতা যেমন্ েে, তাহেি প্রলরম্বত রবপ্টে েীভাহব প্রোশ েে, এবং েীভাহব যেহলহমহে ও পরিবাহিি 
জীবহন্ ভািসাময পুন্রুিাি েিহত েে, যস বযাপাহি পরিবািসমূেহে বুঝহত সোেতাি জন্য এরর্ এেরর্ 
তথ্য-উপেির্। 

https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/parents-corner/advice-from-hitn-learning-experts/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
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● র্রেং ইজ রর্রচং: আপন্াহেি জন্য এরর্ দতরি েহিহে রিন্টন্ ফাউহন্ডশহন্ি 'রু্ স্মল রু্ যফইল' প্রাতযরেে 
ঘর্ন্াবলীহত েথ্া বলা, পাঠ েিা ও যোর্ যেহলহমহেহেি সাহথ্ গান্ েিাি জন্য রেেু সেজ বুরি-পিামহশটি 
জন্য তথ্য-উপেির্।  

● অল ো ওহে রু্ K অযান্ড যবেন্ড: জন্ম যথ্হে 5 বেি বেসীহেি সেজ, বেহসাপহ্াগী পিামশট এবং রশক্ষর্ ও 
সু্কহলি জন্য প্রস্তুত েহত সোেতাি জন্য েমটোহণ্ডি যপাোি।  

● েন্ভািহসশন্ েযার্ মযার্াি: যেহলহমহেহেি সাহথ্ রবশ্বজগহতি সমসযা রন্হে েথ্া বলা: পতরথ্বীহত ্া ঘর্হে, 
যসগুহলা রন্হে যেহলহমহেহেি সাহথ্ েথ্া বলাি গুরুহত্বি উপি NAEYC-এি রববতরত। যেহলহমহেিা ্াহত 
বুঝহত পাহি ও রন্িাপিাি বযাপাহি শরিশালী িাির্া দতরি েিহত পাহি, যসজন্য যেহলহমহেহেি সাহথ্ এসব 
আহলাচন্া েীভাহব েিহত েহব, যস বযাপাহি পিামশট।   

● যিরড্হিারজ: যেলরে অযার্ যোম যোরভড্-19 ভাইিাহসি ক্রমবিটান্ ভূরমো রন্হে পরিবািসমূেহে তাহেি 
তত্ত্বাবিাহন্ি অিীন্ যেহলহমহেহেি সোেে বযবস্থ্া রেহসহব তথ্য ও উপেির্ প্রোহন্ি জন্য যিরড্হিারজ এই 
রি রু্লরের্  দতরি েহিহে। 

● পািা পােহিস: ডু্োল লযাঙু্গহেজ লান্টািহেি পরিবািসমূহেি জন্য  স্প্যারন্শ ভাোে তথ্-উপেির্ 
Habladll.org বারেহত ও সু্কহল এোরিে ভাো রশক্ষাথ্টী 5 বেহিি েম বেসী যেহলহমহে আহে, যতমন্ 
পরিবাহিি জন্য গহবের্ারভরিে স্প্যারন্শ ভাোে উপেির্ প্রোন্ েহি।  

● 35 রর্ ভাোে যোরভড্-19 তথ্যপত্র: োিভাহড্টি যেলথ্ রলর্াহিরস অযান্ড যোরভড্-19 যপ্রাহজি বহুসংখযে 
ভাোে যোরভড্-19 সম্পহেট বেহসাপহ্াগী পিামশটপত্র প্রোশ েহিহে। 

● স্প্ােটলাি: যপ্ল্ ফি পযাহিরন্টং: NYC DOE পরিবািসমূহেি জন্য এখন্ রি! স্প্ােটলাি: যপ্ল্ ফি পযাহিরন্টং 
এেরর্ অযাপ ্া যখলা-রভরিে রশক্ষর্ েমটোণ্ড প্রোন্ েহি ্া আপরন্ আপন্াি সন্তাহন্ি সাহথ্ েিহত পাহিন্। 
অযাপ যোিঅথ্বা গুগল্ যপ্ল্ যথ্হে অযাপরর্ ড্াউন্হলাড্ েরুন্  আপরন্ ্খন্ প্রথ্ম বাহিি মহতা 'স্প্ােটলাি' 
অযাপরর্ ড্াউন্হলাড্ েহিন্, এেরর্ ন্তুন্ অযাোউন্ট খুলুন্। পিবতটী সমহে, আপরন্ য্ পিরতরর্ বযবোি 
েহিহেন্ যসরর্ বযবোি েহি সাইন্ ইন্ েরুন্। যিরজোি েিাি জন্য 2-1-2-1 যোড্ বযবোি েরুন্, ্া 
আপন্াহে রি স্প্ােটলাি বযবোহিি সুহ্াগ যেহব। ড্রপ-ড্াউন্ যমনু্য যথ্হে “ফযারমরল” যবহে রন্ন্। আপন্াি 
সন্তাহন্ি হৃে্ন্ত্র, মন্, শিীি, এবং শব্দ-ভাণ্ডাি গহে যতালাি জন্য রড্ভাইস োো যখলাি িাির্া যপহত “যপ্ল্”-
যত ্ান্। 

https://talkingisteaching.org/resources
http://cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0


T&I-31687 Additional Resources for Families During Summer (Bangla/Bengali) 

● যিরড্4K রি সুহ্াগ এখন্ সম্প্রসাির্ েিা েহেহে! যিরড্4K এেরর্ প্রমার্-রভরিে পারিবাি সংরিষ্টতাি 
পাঠযক্রম ্া যর্ক্সর্ যমহসহজি মািযহম পাঠাহন্া েে। প্ররত সপ্তাহে, আপরন্ রবেযমান্ পারিবারিে রুরর্হন্ি উপি 
রভরি েহি েীভাহব আপন্াি সন্তান্হে গহে যতালা ্াে যসরবেহে োরস-হেৌতুহেি ঘর্ন্াসে সংরক্ষপ্ত যর্ক্সর্ 
যমহসজ এবং সািাির্ পিামশট পাহবন্ - য্মন্ যগাসহলি সমে শযামু্পি যবাতহল যলখা েিহফি রেহে পহেন্ট 
েহি এবং যসগুরলি ধ্বরন্ যেমন্ তা রশহখ। সাইন্ আপ েিাি জন্য যর্ক্সর্ েরুন্ "NYC”, 70138 ন্ম্বি। 
্রেও এন্হিাল েিাি জন্য যোন্ খিচ যন্ই, আপন্াি রন্েরমত ড্যার্া এবং যমহসহজি মূলয পরিহশারিত েহত 
পাহি - প্ররত সপ্তাহে 3রর্ যমহসজ পাবাি োিহর্। 70138 ন্ম্বহি STOP যর্ক্সর্ েহি আপরন্ য্হোন্ সমে 
যর্ক্সর্ যমহসজ বারতল েিহত পাহিন্। 

● যোোই আি উই অল োে ইন্সাইড্? এই রের্ আন্িোেে েমটোহণ্ডি সুহ্াগ যেে ্া পরিবাহিি 
সেসযহেি েহিান্াভাইিাস সম্পহেট েরঠন্ েরঠন্ প্রহেি উিি োহন্ সোেতা যেওোি পাশাপারশ যোর্ 
যেহলহমহেহেি েমটোণ্ড শুরু, সতরষ্ট, ্াচাই. এবং এমন্ রে পরিেন্ন েিােও সোেতা প্রোন্ েহি। এই 
রেহর্ি উহেশয আপন্াি পরিবাহিি সতরষ্টশীলতাি ত্বরিৎ সূচন্ারবিুহত পরির্ত েওো, সুতিাং আপন্াি 
সন্তাহন্ি বযরিত্ব ও আপন্াি োহে যেওোি মহতা ্া আহে, তাি মহিয সামঞ্জসয রবিান্ েরুন্। 

● NAEYC ফি ফযারমরলজ: রশশুহেি যবহে ওঠা, পাঠ, রলখা, সঙ্গীত, গরর্ত এবং অন্যান্য রবেহেি উপি 
গহবের্ারভরিে উপেির্। পিামহশটি প্রহোজন্? পেুন্ 10 যপ্রাপ বক্স আইরড্োস: রমরন্ লািরন্ং যসন্টাসট অযার্ 
যোম। 

● যমহসজ ইন্ অযা বযােপযাে Teaching Young Children: যথ্হে রপ্রসু্কল বেসী যেহলহমহেহেি যলখাপোে 
বারেহত সোেতা প্রোহন্ি পিামশট রবেেে প্রবন্ধ। 

 

 
 

 

https://ready4k.parentpowered.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/for-families&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823422475&sdata=Up203tGALykJc4ZN3bBXdBP5VpP5BpgaJ+gfl3vfeOc=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=ia5OKPXX+YdeHIu1cTXXPventnT1TZL1ROVszEzpFXI=&reserved=0

