ফ্যামিমি গাইড টু মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশট
মি-K িানের (ন ায়ামিমট) স্ন্যাপশট বিনে ী কবাঝায়? মেউ ইয় ক মিমটবযাপী িমেমট মি-K ফ্র অি কিাগ্রানির িানের মবমিন্ন মি গুমি বু ঝনে
এমট এ মট উপ রণ, যা আপোর জেয িহায় হনে পানর। আপোর জেয আিানির িক্ষ্য হনে আপোর িন্তাে এবং পমরবানরর চামহিা িবকামি
পূ রণ নর, এিে এ মট কিাগ্রাি কবনে কেয়ায় আপোন েথ্য িিাে রা।
িাে িংক্রান্ত বযাপার জােনে স্ন্যাপশট হনিা অনে গুমি উপানয়র অেযেি এ মট। আিরা পযকনবক্ষ্নণর জেয, মি-K কেেৃবৃ ন্দ ও মশক্ষ্ নির
িশ্ন মজনেি রনে, এবং অেযােয পমরবারনির িানথ্ োনির মি-K অমিেো িম্পন ক আিাপ রনেও আপোন উৎিামহে রমে।

ানে

মি-K িানের (ন ায়ামিমট) স্ন্যাপশটমট আমি ীিানব বযবহার রনে পামর? মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশট - কিাগ্রানির িানের েনথ্যর এ মট িূ ত্র যা
আপমে মি-K-কে আনবিনের মিদ্ধান্ত গ্রহনণর িিয় বযবহার রনে পানরে। উচ্চ-িানের কিাগ্রানি অনে গুমি উপািাে থ্ান এবং স্ন্যাপশনটর
েথ্য ম েু গুরুত্বপূ ণক িূ িযায়ে এবং জমরনপর েথ্য এ জায়গায় কিখার জনেয এ মট িহজ উপায় হনে পানর।
আপমে কয মি-K কিাগ্রািগুনিা মবনবচো রনেে, কিখাে ার কেেৃবৃ ন্দ ও মশক্ষ্ নির িানথ্ আনিাচোর জেয স্ন্যাপশট বযবহার রনে পানরে।
আিরা আপোন িমেমট মি-K কিাগ্রাি িম্পন ক আরও িানিািানব বু ঝনে, আপোর আগ্রনহর মি-K কিাগ্রাি পমরিশকে রনে এবং কিাগ্রানির
কেেৃবৃ ন্দ ও মশক্ষ্ নির িানথ্ থ্া বিনেও উৎিামহে মর। কিাগ্রানির িকীগণ মেমিকষ্ট কিাগ্রানির শমিশািী মি গুমি িম্পন ক আপোর িানথ্
আিাপ রনে িক্ষ্ি হনব। কিাগ্রানির কেেৃবৃ ন্দ আপোর স্ন্যাপশট িম্পম কে িনশ্নর উত্তর কিনব বনি আিরা িেযাশা মর।
কিাগ্রাি িম্পন ক কিাগ্রানির মিডার এবং মশক্ষ্ নির মজনেি রনে পানরে, এিে ম েু িনশ্নর পরািশক িহ এ মট োমি ার জেয nyc.gov/prek
মিমজট রুে।
মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশটমট আমি ীিানব কিখনে পামর? মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশনট কযনে:
● MySchools.nyc -িাইনট িাইস্কুিস-এ মিমজট রুে।
● আপমে আরও জােনে আগ্রহী এিে কযন াে মি-K কিাগ্রানি মি
রুে
●
িকিম্পািো (পাফ্করনিন্স)-এর মেনচর মিং “স্কুি ক ায়ামিমট স্ন্যাপশট কিখুে"-এ মি

রুে

মি-K ক ায়ামিমট কিখনে ক িে? গনবষণায় কিখা কগনে, কযিব মশক্ষ্াথ্কীর উচ্চ-িােিম্পন্ন মি-K অমিেো রনয়নে োরা এমিনিন্টামর স্কুনি খুব
িানিা নরনে এবং োনির হাই স্কুি এবং নিজ গ্রযাজুনয়ট হবার িম্ভাবোও কবমশ। উচ্চ-িােিম্পন্ন মি-K-কে, মশক্ষ্াথ্কীরা কখিা, অেু িন্ধাে, এবং
মশক্ষ্ ও িহপাঠীনির িানথ্ িম্প ক গনে কোিার িািযনি মশক্ষ্া িাি নর। মি-K মশক্ষ্ গণ এিেিানব িািরুি িস্তুে নর কযে মশক্ষ্াথ্কীরা
মবমিন্ন কখিো ও িরঞ্জাি বযবহার রনে, কোট িনি াজ রনে, এবং বেরবযাপী আনরা স্বমেিকর হনে কশনখ। মি-K এিে এ মট িিয় যখে
মশক্ষ্াথ্কীরা এ িানথ্ কখিনে, কশয়ার রনে, পািাক্রনি াজ রনে, এবং থ্ার িািযনি মেনজনির মচন্তা ও অেু িূমের ি াশ ঘটানে কশনখ।
স্কুনির মিেনর এবং বাইনর োোে মজমেি আঁ নে, তেমর, অমিেয়, ও কখিািু িা রনে, মশক্ষ্াথ্কীরা মবমিন্ন িরনের কখিো এবং অেযােয িরঞ্জাি
বযবহার নর। োরা িশ্ন মজনেি রনে এবং েেুে মচন্তা-িাবো অনেষণ রনে কশনখ। মি-K কিাগ্রািগুনিা স্কুনি, বামেনে ও জীবনে িফ্ি
হওয়ার জেয কেনিনিনয়নিরন মিমত্ত তেমর রনে িাহাযয নর।
ি ি মি-K কিাগ্রানির পাশাপামশ, NYCDOE-এর মডমিক্ট স্কুি, মি-K কিন্টারিিূ হ, মেউ ইয় ক মিমট আমিক এডুন শে কিন্টারিিূ হ (NYCEECs),
এবং চাটকার স্কুিিিূ নহর জনেয, আমিক চাইল্ডহুড কেিওয়া ক ফ্র ক ায়ামিমট-নে কযিানব রূপনরখা রা আনে কিই অেু যায়ী এ ই িাে িাযক নর।
আিরা স্ন্যাপশনট িাে (ন ায়ামিমট) ীিানব পমরিাপ মর? পমরবার এবং মশক্ষ্ নির NYC স্কুি জমরপ -এর পাশাপামশ স্ন্যাপশনট কিাগ্রানির
িূ িযায়নের ডযাটা অন্তিুকি থ্ান । “কিাগ্রাি িূ িযায়েিিূ নহর” মিমত্ত মি-K িািরুিগুমিনে ী ঘনট কিগুনিার পযকনবক্ষ্ণ। NYCDOE-এর িূ িযায়ে
মবনশষেগণ িাে (ন ায়ামিমট) পমরিাপ এবং কিাগ্রািগুনিান োনির িূ িযায়নের কস্কার িিাে রার জনেয িমশক্ষ্ণ িাপ্ত। িূ িযায়ে মবনশষেগণ
মেনচর মেেমট পমরিানপর উপ রণ বযবহার নরে:
● িািরুি িূ িযায়ে কস্কামরং মিনেি (CLASS) এ মট জােীয় টুি বা উপ রণ যা মি-K িািরুনি মশক্ষ্ এবং মশক্ষ্াথ্কীনির িানঝ যা
ঘনট কিিব পারস্পমর িম্পন কর িরেগুমি পযকনবক্ষ্ণ নর।
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আমিক চাইল্ডহুড এেিায়রেনিন্ট করমটং কস্কি (ECERS-R) এ মট জােীয় টুি বা উপ রণ যা মি-K মশক্ষ্ণ পমরনবশ পযকনবক্ষ্ণ নর।
এনে অন্তিুকি িািরুি এবং কখিারিানঠর অবস্থানের িনো মজমেিগুমিও, কযিানব মশক্ষ্াথ্কীনির েিারম
রা হয়, কযিব িািগ্রী
োনির বযবহার রনে হনব, এবং কয পমরিাণ িিয় োরা কখিায় বযয় নর।
ক ায়ামিমট মরমিউ NYCDOE েৃক তেমর রা এ মট িমক্রয়া যা মশক্ষ্াথ্কী মশক্ষ্ণ এবং মশক্ষ্ন র অেু শীিনে িহায়োিানের জেয
মডমিক্ট স্কুিগুমি েটা িংগমঠে কিমট পযকনবক্ষ্ণ নর। ক ায়ামিমট মরমিউ পুনরা স্কুনির িমে েজর রানখ, শুিু মি-K কিাগ্রানির উপর
েয়।

CLASS, ECERS-R, এবং ক ায়ামিমট মরমিউ িমেমট িকিূমচর জেয িনেয বেনর হয় ো, ম ন্তু আপাে স্ন্যাপশনটর গে মেে স্কুি বেনরর কর ডক
কথ্ন িবকিাম্প্রমে েথ্য কপনে পানরে, এর িনিয থ্া নব িমেমট িূ িযায়ে খে হনয়নে োর োমরখও।
স্ন্যাপশনটর করমটং কথ্ন
ী কবাঝা যায়? এ মট কিাগ্রানির শমিশািী এবং উন্নমের মি গুমি স্ন্যাপশট
করমটংনয় কিখা যায়। CLASS এবং ECERS-R িূ িযায়ে দ্বারা কযিব কক্ষ্ত্র পমরিাপ রা হয়, কিগুমির ফ্ি
চার বার করমটংনয় কিখানো হয়। চারমট বার মিনয় কবাঝায় কিাগ্রািমট এই কক্ষ্নত্র “অিািারণ”, মেেমট বার
মিনয় কবাঝায় “িানিা,” িু মট বার মিনয় কবাঝায় “কিাটািুমট,” এবং এ মট বার মিনয় কবাঝায় “উন্নমে
িনয়াজে।” মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশনট বার করমটংগুমি উপনর আনিামচে কিাগ্রানির িূ িযায়নের ফ্িাফ্নির
মিমত্তনে তেমর রা।
NYC স্কুি জমরপ দ্বারা কযিব কক্ষ্ত্র পমরিাপ
কিমট কিখায়।

রা হয়, স্ন্যাপশনট কিগুমি এই িশ্নমট শে রা

ে শোংশ পমরবার ইমেবাচ িানব উত্তর মিনয়নে

মি-K ক ায়ামিমট স্ন্যাপশট কিখায় িমেমট কিাগ্রানির করমটং যা এ ই স্কুি মডমিনক্টর অেয কিাগ্রািগুমির গনের পানশ আনে। এমট আপোন
িমেমট কিাগ্রানির পানশর অেয িকিূমচগুমির িানথ্ েুিোর িু নযাগ কিয় যানে আপমে আপোর িন্তাে এবং আপোর পমরবানরর চামহিা িবকামি
পূ রণ নর এিে এ মট কিাগ্রাি খুঁনজ পাে।
ম েু কিাগ্রানির ক ােও স্ন্যাপশট কেই অথ্বা োনির স্ন্যাপশনট “ি/ে” থ্ান ক ে? যমি ক াে কিাগ্রানির স্ন্যাপশট ো থ্ান , োর অথ্ক ঐ
কিাগ্রানির জেয ক াে িিয ডযাটা কেই। যমি ক াে কিাগ্রানির স্ন্যাপশনট “ি/ে” থ্ান , োর অথ্ক ঐ কিাগ্রানির ডযাটা ক াে মেমিকষ্ট কক্ষ্নত্রর জেয
িিয েয়। এমট মি-K ফ্র অি-এ কযিব কিাগ্রাি েেুে, কিগুনিার কবিায় ঘটনে পানর।
ক াে কিাগ্রানি “ি/ে” অথ্বা স্ন্যাপশট ো থ্া নি, এমট কবাঝায় ো কয কিাগ্রািমট উচ্চ-িানের েয়, এনে শুিু কবাঝায় আিরা এখেও কিমট
পমরিাপ মরমে।
িহায়

মিং িিূ হ

●
●
●
●

মি-K আনবিনের েথ্য
MySchools
কেিওয়া ক ফ্র কগ্রট স্কুিস
আমিক চাইল্ডহুড কেিওয়া ক ফ্র ক ায়ামিমট

●
●
●

কিাগ্রাি অযানিিনিন্ট ইেফ্নিকশে
NYC স্কুি জমরপ
িাে মেরীক্ষ্ণ (ন ায়ামিমট মরমিউ)
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