3-K �ুল েড/ইয়ার ইন ফয্ািমিল চাই� েকয়ার (FCC)
পৰ্: FCC-েত কখন 3-K �ুল েড/ইয়ার সািভর্স পৰ্দান করা হয়?
উ: ফয্ােমিল চাই� েকয়ার েহাম-এ 3-K �ুল েড/ইয়ার সািভর্স পৰ্দান করা হয় েসে�ম্বর ও জুন মােসর মেধয্। েছেলেমেয়রা ৈদিনক 6 ঘ�া ও
20 িমিনট কের েমাট 176 িদেনর জনয্ েপৰ্াগৰ্ােম থােক। পাবিলক �ুলগুেলার বষর্প�ীেতও সমান সংখয্ক িদন ও ঘ�ার কমর্সূিচ থােক। পাবিলক
�ুেলর িদনপি�কার তািরখও অনু রূপ হওয়ার স�াবনা, তেব েয পিরেষবা পৰ্দানকারী ও েনটওয়ােকর্র কথা িবেবচনা করেছন, সু িনিদর্�ভােব তােদর
িদনপি�কা পযর্ােলাচনার জনয্ আপনােক তােদর সােথ কথা বলেত এবং িনি�ত হেত হেব েয েসটা আপনার চািহদা পূ রণ কের।
পৰ্: 3-K �ুল েড/ইয়ার কী িফৰ্ (অৈবতিনক)?
উ: হয্াঁ! আপনার 3-K �ুল েড/ইয়ার-এর পৰ্িতিদেনর েমাট 6 ঘ�া ও 2o িমিনট আসন িফৰ্ (উদাহরণস্বরূপ 8:00am েথেক 2:20pm পযর্�)
পৰ্িত বছর েমাট 176 পিরেষবা িদবস)।
পৰ্: যিদ �ুল িদবস শুরুর পূ েবর্ অথবা 6 ঘ�া 2o �ুেলর পের পৰ্িতিদন আমার িশশু ত�াবধান পৰ্েয়াজন হয়, তাহেল কী করেবা?
উ: েসৗভাগয্কৰ্েম পিরবারসমূ েহর জনয্ অিধকাংশ FCC একিট স�সািরত িদবস পিরেষবা পৰ্দান কের (অৈবতিনক)। যিদ �ুল শুরুর আেগ, �ুল
েশেষ, এবং/অথবা �ুল ছু িট বা সামার-এ আপনার বাড়িত ত�াবধােনর পৰ্েয়াজন পেড়, তাহেল বয্ব�া গৰ্হেণর জনয্ আপনােক সরাসির আপনার
েপৰ্াগৰ্ােমর সােথ কথা বলেত হেব। আপনােক বাড়িত পিরেষবার জনয্ সরাসির েপৰ্াগৰ্ামেক (FCC েনটওয়াকর্েক নয়) মূ লয্ পিরেশাধ করেত হেব।
পৰ্: 3-K-এর জনয্ FCC েকেনা একিট ভােলা সু েযাগ?
উ: অেনকগুেলা কারেণ FCC আপনার ও আপনার পিরবােরর জনয্ একিট ভােলা সু েযাগ।
1.

এিট আপনার জনয্ সু িবধাজনক! আপনার কিমউিনিটেত বহু েপৰ্াগৰ্াম আেছ এবং তারা আপনার সহায়তা ও বয্ি�গত চািহদা পূ রেণর

2.

বািড়র মেতা পিরেবশ! অেনক পিরবােরর জনয্ এিট পৰ্থমবােরর মেতা তােদর েছাট স�ানেক �ুেল েযেত েদওয়া। বািড়র মেতা

3.

4.

জনয্ নমনীয় ও বাড়িত সময় পিরেষবা েদয়।

পিরেবশ তােদরেক িনরাপদ, আ�িরক, এবং িপৰ্-K ফর অল-এর পূ েবর্ যা যা েশখা পৰ্েয়াজন, তা েশখার জনয্ স্বা��য্পূ ণর্ পিরেবশ
পৰ্দান কের।
নানান বয়েসর েছেলেমেয়েদর সােথ েশখা! DOE একিট গেবষণা-িভি�ক পাঠয্কৰ্ম ৈতির কেরেছ েয েপৰ্াগৰ্ােম আপনার 3-K
েছেলেমেয়র পাশাপািশ 6 স�াহ েথেক 3 স�াহ পযর্� নানান বয়েসর েছেলেমেয় েযেত পাের। *অনু গৰ্হ কের লক্ষয্ করেবন েয, িকছু

FCC েপৰ্াগৰ্াম শুধু িতন বছেরর েছেলেমেয়েদর পিরেষবা েদয়।
সাং�ৃ িতক ও ভাষাগতভােব আপনােদর অনু রূপ! FCC েপৰ্াগৰ্ামগুেলা কিমউিনিটর অভয্�ের অবি�ত। তারা সাধারণত আপনার
কিমউিনিটর মানু ষ, সং�ৃ িত এবং ভাষার পৰ্িতফলন ঘটায়।

পৰ্: েকান ধরেনর েপশাদার িশক্ষণ আমার FCC পৰ্দানকারী েপেয় থােক?
উ: মািসক স্বা�য্ ও িনরাপ�া সহায়তা, এবং কমপেক্ষ চারিট বািষর্ক েপশাদািরত্ব িশক্ষা িদবস ছাড়াও আপনার পিরেষবা পৰ্দানকারী মােস
দু ইবার তােদর FCC েনটওয়াকর্ েথেক একজেনর-সােথ-একজেনর িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ পােব। সকল সম্ব�যু � পৰ্দানকারী ও তােদর FCC
েনটওয়াকর্গুেলা DOE-এর উ�-গুণস�� মান অজর্ন করেব বেল পৰ্তয্ািশত।
পৰ্: েকান ধরেনর পিরেষবাগুেলা FCC েনটওয়াকর্ আমােক পৰ্দান করেব?
উ: FCC েনটওয়াকর্ আপনার জনয্ই কাজ করেছ! আপনার েকােনা পৰ্েয়াজন হেল (েযমন কিমউিনিট সািভর্স, পুেরা পিরবােরর জনয্ িশক্ষাগত
তথয্-উপকরণ, ে�শাল এডুেকশন সািভর্স স�েকর্ বয্াখয্া, স�ান লালন-পালন, এবং অনয্ানয্) আপনােক সহায়তাদােনর পৰ্িতশৰ্ুিত িনেয়
একজন ফয্ােমিল ওয়াকর্ার িনেয়ািজত থাকেবন।
পৰ্: আমার স�ানেক 3-K �ুল েড/ইয়ার FCC েপৰ্াগৰ্ােম কীভােব ভিতর্ করেত পাির?
উ: আপনার কিমউিনিটেত একিট েপৰ্াগৰ্াম অেন্বষণ, “Type” (েশৰ্িণ) (ফয্ােমিল চাই� েকয়ার) (Family Child Care) অনু যায়ী েপৰ্াগৰ্াম
বাছাই, এবং েকােনা িনিদর্� েপৰ্াগৰ্াম স�েকর্ আরও জানেত েপৰ্াগৰ্ােমর তািলকাভু� FCC েনটওয়াকর্ সংেযাগকতর্ার কােছ েফান করেত
myschools.nyc ওেয়বসাইট েদখুন।
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