
 
 
 

T-35154 Know Your Chances of Getting a Pre-K Offer (Bangla) 

আপনার প্রি-K অফার লাভের সম্ভাবনা কতটুকু জানুন! 
 
 
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ, 
 
আর্ামী সপ্তাভে আভবদন গ্রেণ শুরু েবার আভর্ আপপ্রন যখন প্রি-K প্িাগ্রামগুপ্রল অভেষণ করভেন, আপনার সন্তাভনর অফার পাওয়ার সম্ভাবনা 
কতটুকু তা জানুন। আপপ্রন জাভনন প্রক প্য প্কাভনা প্রনপ্রদগষ্ট প্রি-K প্িাগ্রাভম প্কান প্কান অগ্রাপ্রিকার গ্রুপ েপ্রতগর অফার প্পভয়ভে, আপপ্রন তা 
মাইসু্কলস্ প্রিভরক্টপ্ররভত প্দখভত পাভরন? এই তথ্য প্দখভত: 

1. আপপ্রন আগ্রেী এমন একপ্রট সু্কল খুুঁজুন এবং আরও তথ্য প্দখভত সু্কভলর মাইসু্কল প্পজপ্রট আনভত প্সটার নাভমর উপর প্রিক করুন 
2. প্িাগ্রাভমর নাম প্বভে প্রনন (উদােরণস্বরূপ, “Pre-K School Day”) 
3. স্ক্রল কভর “My Chances" (আমার সম্ভাবনা) প্সকশনপ্রটভত চভল আসুন, প্সখাভন আপপ্রন প্দখভত পাভবন প্কান অগ্রাপ্রিকার গ্রুপ 

অফার প্পভয়ভে। 
 
প্কাভনা একপ্রট প্রবভশষ প্িাগ্রাভম েপ্রতগভত কী কী অগ্রাপ্রিকার আভে, আপনার জনয প্সখাভন প্কান অগ্রাপ্রিকার রভয়ভে, এবং প্ররং-এ (বসভন্ত) প্সই 
অগ্রাপ্রিকার গ্রুভপর অফার পাওয়ার সুভযার্ কতটা রভয়ভে, প্সটা বুঝভত এই তথ্য কাভজ লার্ভত পাভর। 
 
েপ্রতগর িস্তাব বা অফার িদান করা েয় উপ্রিপ্রখত প্রবষয়গুভলার প্রেপ্রিভত: 

• আপনার সন্তাভনর আভবদনপভে প্সসব পেন্দ তাপ্রলকাবদ্ধ কভরভেন 
• আপনার তাপ্রলকাবদ্ধ প্িাগ্রামগুভলাভত আসন লেযতা 
• আপনার তাপ্রলকাবদ্ধ প্িাগ্রামগুভলাভত আপনার সন্তাভনর েপ্রতগভত অগ্রাপ্রিকার 

 
অপ্রফস অে সু্টভিন্ট এনভরালভমন্ট যখন সম্ভব পপ্ররবারভদরভক তাভদর সভবগাচ্চ পেভন্দ প্মলাভত যথ্াসািয প্চষ্টা কভর। আপপ্রন যপ্রদ একপ্রট প্িাগ্রাভম 
আগ্রেী েন, তােভল এপ্রটভক একপ্রট আসভনর জনয প্রবভবচনা করার জনয একপ্রট পেন্দ প্রেসাভব তাপ্রলকাবদ্ধ করুন, এমনপ্রক যপ্রদ আপনার সন্তান 
ইভতামভিযই এভত পড়াভশানা করভে, প্কাভনা োই বা প্বান পড়াভশানা করভে, অথ্বা প্জানেুক্ত েভয় থ্াভক। আপনার সন্তাভনর আভবদনপভে 
সভবগাচ্চ 12-প্রট পেন্দ অন্তেুগক্ত করভত পাভরন! প্যসব আভবদনকারী প্শষ সময়সীমার মভিয প্রি-K-প্ত আভবদন কভর তারা একপ্রট প্িাগ্রাভম অফার 
পাভব, এমনপ্রক প্সটা তাভদর আভবদনপভে একপ্রট পেন্দ প্রেভসভব না থ্াকভলও। 
 
মাইসু্কলস্ -এ আভবদন শুরু েবার পর, কখভনা কখভনা সাইভট ট্রাপ্রফক অভনক প্বভড় প্যভত পাভর। স্মরণ রাখভবন, প্রি-K-প্ত েপ্রতগ আভর্ এভল 
আভর্ পাভবন প্রেপ্রিভত েয় না। িথ্ম প্রদন আভবদন করায় প্কাভনা বাড়প্রত সুপ্রবিা প্নই-প্শষ সময়সীমার মভিয রৃ্েীত সকল আভবদন সমানোভব 
িপ্রিয়াকরণ করা েভব। আপপ্রন যপ্রদ প্দভখন প্য প্দপ্রর েভে, তভব কভয়ক ঘন্টা পর আবার প্দখুন। 
 
প্কাভনা িশ্ন আভে প্রক? সোয়তা প্দয়ার জনয আমরা আপনার পাভশ আপ্রে। আমাভদর ESEnrollment@schools.nyc.gov প্রিকানায় ইভমইল 
করুন। 
 
শুভেোভন্ত, 
3-K/প্রি-K অযািপ্রমশনস্ প্রটম 
 
 
এই ইভমইলপ্রট প্রক আপনার প্কানও বনু্ধ আপনাভক প্িরণ (ফরওয়ািগ) কভরভেন? schools.nyc.gov/SignUp ওভয়বসাইভট, আমাভদর প্রি-K-প্ত 
েপ্রতগ সংিান্ত ইভমইল প্রলভস্ট বা তাপ্রলকায় নাম প্লখাভত (বা সাইন আপ করভত) েুলভবন না। 
আপপ্রন যপ্রদ আমাভদর প্কাভনা একপ্রট অথ্বা সবগুভলা প্মইপ্রলং প্রলস্ট প্থ্ভক আর প্কানও ইভমইল প্পভত না চান, তভব আনসাবস্ক্রাইব করভত 
অনুগ্রে কভর এখাভন প্রিক করুন। 

https://www.myschools.nyc/bn/schools/pre-k/
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http://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform

