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দ্বৈত ভাষা ও ভাষা সহায়তা সম্পর্কে জানুন! 
প্রিয় পপ্রিবািবর্ে, 
যপ্রি আপনাি ককার্না সন্তান থার্ক যাি জন্ম 2019 সার্ে, তর্ব কস 2023-এি কহমর্ন্ত প্রি-K-কত ভপ্রতে হবাি কযার্য। কর্য়ক সপ্তার্হি মর্যয 
আর্বিন শুরু হবাি আর্র্, আমিা দ্বৈত ভাষা এবং ভাষা সহায়তা কবর্ে প্রনর্ত প্রবপ্রভন্ন প্রবকল্পগুর্ো সম্পর্কে তথয জানার্ত আগ্রহী! 
ডুয়যাে েযাঙু্গর্য়জ বা দ্বৈত ভাষাি কিাগ্রামগুপ্রে ঐ সকে প্রিক্ষাথেীর্ক সহায়তা িিান কর্ি যার্িি বাপ্রিি ভাষা ইংর্িপ্রজ প্রভন্ন অনয ককার্না 
ভাষা, এি অন্তভুেক্ত বহুভাষী প্রিক্ষাথেী প্রহর্সর্ব যািা আপ্রবভভ েত হর্ে। এই কিাগ্রামগুর্োর্ত, প্রিক্ষাথেীর্িি িুপ্রি ভাষায় প্রিক্ষা প্রনর্িেিনা িিান 
কিা হয়: ইংর্িপ্রজ এবং েক্ষয-প্রিিকৃত অনয একপ্রি ভাষা, কযমন স্প্যাপ্রনি)। ডুর্য়ে েযাঙু্গর্য়জ কমেসভপ্রিি েক্ষয হর্ো প্রিক্ষাথেীিা যার্ত 
ইংর্িপ্রজ এবং তার্িি কাপ্রিত ভাষায় িক্ষ হর্য় ওর্ে।  
আপপ্রন যপ্রি আপনাি আবর্িনপর্ে ককার্না দ্বৈত ভাষাি কিাগ্রাম তাপ্রেকাভুক্ত কর্ি থার্কন, আপনার্ক আপনাি সন্তার্নি বাপ্রিি ভাষাি 
প্রবষর্য় এবং ইংর্িপ্রজ ও কিাগ্রার্মি প্রনযোপ্রিত ভাষায় তাি িক্ষতা সম্পর্কে বািপ্রত িশ্ন প্রজর্েস কিা হর্ব। আসনগুপ্রেি অর্যেক ঐসব 
আর্বিনকািীি জনয বিাদ্দ যািা ইংর্িপ্রজর্ত িক্ষ, এবং অনয অর্যেক িাখা হয় যািা ইংর্িপ্রজ ভাষা প্রিক্ষাথেী তার্িি জনয। আর্বিনকািীর্িি 
গ্রুর্প প্রবভক্ত কিা হয় ভাষা িক্ষতাি প্রভপ্রির্ত, তািপি প্রনয়প্রমত ভপ্রতেি অগ্রাপ্রযকাি বযবহাি কিা হয় অফাি কিবাি সময়। অফাি কীভার্ব 
কিয়া হয় কসপ্রি সম্পর্কে আিও জানর্ত পাির্বন "প্রি-K ওর্য়বসাইি”-এ।  
দ্বৈত ভাষাি কিাগ্রামগুপ্রে সকে প্রি-K কাোর্মার্ত িিান কিা হয় (NYC আপ্রেে এডুর্কিন কসন্টািসমভহ, প্রডপ্রিক্ট সু্কে এবং প্রি-K 
কসন্টািগুর্োর্ত) আর্বিনপর্ে ওগুপ্রে প্রভন্ন পেন্দ প্রহর্সর্ব তাপ্রেকাভুক্ত থার্ক, তাি অথে দ্বৈত ভাষা এবং একভাষাি প্রি-K কিাগ্রাম প্রহর্সর্ব 
ককার্না সু্কে কসগুপ্রে অফাি কির্ত পার্ি যা কথর্ক আপপ্রন কবর্ে প্রনর্ত পার্িন। 
প্রকেু প্রি-K কিাগ্রাম কযসব পপ্রিবার্িি ভাষা ইংর্িপ্রজ নয় তার্িি জনয অনয প্রির্সাসে প্রহর্সর্ব ভাষা সহায়তা অফাি কির্ত পার্ি।  ভাষা 
সহায়তাি মর্যয অন্তভুেক্ত: একজন কমেী সিসয প্রযপ্রন উপ্রদ্দষ্ট ভাষায় অনর্েে কথা বের্ত পার্িন এবং পপ্রিবাির্ক সহায়তা কিয়াি জনয 
থার্কন, কযসব পপ্রিবার্িি ির্য়াজন তার্িি জনয কিাভাষী প্রির্য় কসবা িিান, অনুবার্িি মাযযর্ম তথয আিানিিান, এবং প্রিক্ষর্কিা যািা 
িপ্রতপ্রনয়ত পােিার্নি সময় ইংর্িপ্রজ এবং উপ্রদ্দষ্ট ভাষাি উন্নপ্রতর্ত সহর্যাপ্রর্তা কর্ি যার্েন। প্রকেু NYC আপ্রেে এডুর্কিন কসন্টাি ভাষা 
সহায়তা িিান কর্ি, এবং আর্বিনকািীর্ণ যািা উদ্দীষ্ট ভাষায় কথা বর্ে তার্িি কযার্িার্ন অগ্রাপ্রযকাি আর্ে। ভাষা সহায়তাসমভহ একপ্রি 
প্রভন্ন পের্ন্দি কিাগ্রাম প্রহর্সর্ব তাপ্রেকাভুক্ত নয়। আিও তর্থযি জনয কিাগ্রামগুর্োি সার্থ সিাসপ্রি কযার্ার্যার্ করুন! 
মাইসু্কেস্-এি প্রি-K প্রডর্িক্টপ্রি-কত দ্বৈত ভাষা অথবা ভাষা সহায়তাি অবিান জানর্ত পাির্বন। "কমাি প্রফল্টািস্ (More Filters)" 
বযবহাি কর্ি স্ক্রে ডাউর্নি পি কযখার্ন “েযাঙু্গর্য়জ সার্পািে/ডুয়যাে েযাঙু্গর্য়জ” আর্ে কসপ্রি প্রফল্টাি করুন। এপ্রি শুযু ঐ কিাগ্রামগুপ্রেি 
তাপ্রেকা কির্ব কযগুপ্রের্ত এইসব দ্ববপ্রিষ্টয আর্ে।  
 
আিও িশ্ন আর্ে প্রক? আমার্িি 718-935-2009 নম্বর্ি কফান করুন অথবা আপনাি িানীয় ফযাপ্রমপ্রে ওর্য়েকাম কসন্টাি পপ্রিিিেন 
করুন।    
 
শুর্ভোর্ন্ত,  
3-K অযান্ড প্রি-K অযাডপ্রমিনস্ প্রিম  
 
এই ইর্মইেপ্রি প্রক আপনাি ককানও বনু্ধ আপনার্ক কিিণ (ফিওয়াডে) কর্ির্েন? schools.nyc.gov/SignUp ওর্য়বসাইর্ি আমার্িি 
প্রি-K-কত ভপ্রতে হর্ত আগ্রহীর্িি কমইপ্রেং প্রের্ে (ডাক তাপ্রেকায়) নাম কেখার্নাি প্রবষয়প্রি (বা সাইন আপ কির্ত) প্রনপ্রিত করুন। আপপ্রন 
যপ্রি আমার্িি ককার্না একপ্রি অথবা সবগুর্ো কমইপ্রেং প্রেে কথর্ক আি ককানও ইর্মইে কপর্ত না িান, তর্ব আনসাবস্ক্রাইব কির্ত 
অনুগ্রহ কর্ি এখার্ন প্রিক করুন।    

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.myschools.nyc/en/schools/pre-k/
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=BN-in

