ফ্যামিমি গাইড টু মি-কে কোয়ামিটি স্ন্যাপশট
মি-কে িাকের স্ন্যাপশট বিকে েী কবাঝায়? নিউ ইয়র্ক নিটিব্যাপী প্রনিটি নপ্র-কর্ ফর অল র্র্কিনূ ির র্াকির নব্নিন্ন নির্গুনল ব্ুঝকি এটি
এর্টি উপর্রণ যা আপিার জিয িহায়র্ হকি পাকর। আপিার জিয আর্াকির লক্ষ্য আপিার িন্তাি এব্ং পনরব্াকরর িানহিা িব্কানির্ পূরণ র্কর এর্ি
এর্টি র্র্কিূনি বব্কে বিয়ায় আপিাকর্ িথ্য প্রিাি র্রা।
র্াকির ব্যাপাকর জািকি স্ন্যাপশট হকলা অকির্গুনল উপাকয়র অিযির্ এর্টি। আর্রা পযককব্ক্ষ্কণর জিয, নপ্র-কর্ বিিৃ ত্ব ও নশক্ষ্র্কির র্াকে প্রশ্ন নজকেি র্রকি,
এব্ং অিয পনরব্ারগুনলর িাকথ্ িাকির নপ্র-কর্ অনিেিা িম্পকর্ক র্থ্া ব্লকিও আপিাকর্ উৎিানহি র্নর।
মি-কে িাকের স্ন্যাপশটটি আমি েীভাকব বযবহার েরকে পামর? নপ্র-কর্ বর্ায়ানলটি স্ন্যাপশট - র্র্কিূনির র্াকির িকথ্যর এর্টি িূত্র
যা আপনি নপ্র-কর্-কি আকব্িকির নিদ্ধান্ত গ্রহকণর ির্য় ব্যব্হার র্রকি পাকরি। উচ্চ-র্াকির র্র্কিূনিকি অকির্গুনল উপািাি থ্াকর্ এব্ং স্ন্যাপশকটর িথ্য নর্েু
গুরত্বু পূণক র্ূলযায়ি এব্ং ির্ীক্ষ্ার িথ্য এর্ জায়গায় বিখার এর্টি িহজ উপায় হকি পাকর।
আপনি বয নপ্র-কর্ র্র্কিূনিগুনল নব্কব্িিা র্রকেি বিখাির্ার বিিৃ ত্ব ও নশক্ষ্র্কির িাকথ্ আকলািিার জিয স্ন্যাপশট ব্যব্হার র্রকি পাকরি। আর্রা আপিাকর্
প্রনিটি নপ্র-কর্ র্র্কিূনি িম্পকর্ক আরও িাকলা ব্ুঝকি আপিার আগ্রকহর নপ্র-কর্ র্র্কিূনি পনরিশককি এব্ং র্র্কিনূ ির নলডার ও নশক্ষ্র্কির িাকথ্ র্থ্া ব্লকিও
উৎিানহি র্নর। র্র্কিূনির র্র্ীগণ নিনিক ষ্ট র্র্কিূনির শনিশালী নির্গুনল িম্পকর্ক আপিাকর্ ব্লকি িক্ষ্র্ হকব্। আর্রা স্ন্যাপশট িম্পনর্ক ি প্রকশ্নর উত্তরও
র্র্কিূনির নলডারকির র্াকে প্রিযাশা র্রকব্া।
র্র্কিূনি িম্পকর্ক র্র্কিূনির নলডার এব্ং নশক্ষ্র্কির নজকেি র্রকি
http://schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/parentfamilies িাইট বিখুি।
মি-কে
●
●
●

পাকরি

এর্ি

পরার্শকর্ৃি

প্রকশ্নর

িানলর্ার

জিয

িাকের স্ন্যাপশটটিকে আমি েীভাকব িকবশ েরকে পামর? নপ্র-কর্ র্াকির স্ন্যাপশকট বযকি:
maps.nyc.gov/preK িাইকট নপ্র-কর্ ফাইন্ডার বিখুি
আপনি আরও জািকি আগ্রহী এর্ি বযকর্াি নপ্র-কর্ র্র্কিূনিকি নির্ র্রুি
“নপ্র-কর্ স্ন্যাপশট ” ব্াটন্-এ নির্ র্রুি।

মি-কে কোয়ামিটি কেখকে কেিে? গকব্ষণায় বিখা বগকে, বযিব্ নশক্ষ্াথ্ীর উচ্চ-র্ািিম্পন্ন নপ্র-কর্ অনিেিা রকয়কে িারা এনলকর্ন্টানর স্কুকল
িাকলা র্করকে এব্ং িাকির হাই স্কুল এব্ং র্কলজ গ্রাজুকয়ট হব্ার িম্ভাব্িাও বব্নশ। উচ্চ-র্ািিম্পন্ন নপ্র-কর্-কি, নশক্ষ্াথ্ীরা বখলািুলা, অিুিন্ধাি, এব্ং নশক্ষ্র্
ও িহপাঠীকির িাকথ্ িম্পর্ক গকে িু কল নশক্ষ্া লাি র্কর। নপ্র-কর্ নশক্ষ্র্গণ িুনব্িা অিুযায়ী িািরুর্ বিট আপ র্কর যাকি নশক্ষ্াথ্ীরা নব্নিন্ন িরঞ্জার্ ব্যব্হার
র্রকি, ক্ষ্ুদ্র গ্রুকপ র্াজ র্রকি, এব্ং ব্েকরর িব্ির্য় স্বনিিক র হকি বশকখ। নপ্র-কর্ এর্ি এর্টি ির্য় যখি নশক্ষ্াথ্ীরা এর্িাকথ্ বখলকি, বশয়ার ও পালাক্রকর্
র্াজ র্রকি, এব্ং র্থ্ায় নিকজকির নিন্তা এব্ং অিুিূনির প্রর্াশ ঘটায়। নশক্ষ্াথ্ীরা নব্নিন্ন িরকির বখলিা এব্ং অিযািয িরঞ্জার্ ব্যব্হার র্কর স্কুকলর নিিকর
এব্ং ব্াইকর িািাি নজনিি তিনর, অনিিয়, ড্রইং এব্ং বখলািুলা র্কর। িারা প্রশ্ন নজকেি র্রকি এব্ং িিু ি নিন্তা-িাব্িার উকেষ ঘটাকি বশকখ। নপ্র-কর্
র্র্কিূনিগুনল স্কুকল, ব্ানেকি ও জীব্কি িফল হওয়ার জিয বেকলকর্কয়কিরকর্ শি নিনত্ত গকে বিয়।
ির্ল নপ্র-কর্ র্র্কিূনি, এর অন্তিুক ি এিওয়াইনিনডওই নডনিক্ট স্কুলস্, নপ্র-কর্ বিন্টার, নিউ ইয়র্ক নিটি আনলক এডু কর্শি বিন্টার (NYCEECs), এব্ং িাটক ার
স্কুলস্ – এর্ই র্াি িম্পন্ন Pre-K for All Program Quality Standards.
আিরা স্ন্যাপশকট িাে পমরিাপ েমর েীভাকব? স্ন্যাপশকট অন্তিুক ি থ্াকর্ পনরব্ার এব্ং নশক্ষ্র্কির NYC স্কুল ির্ীক্ষ্া োোও র্র্কিনূ ির
র্ূলযায়কির ডযাটা। “র্র্কিূনি র্ূলযায়িির্ূকহর” নিনত্ত নপ্র-কর্ িািরুর্গুনলকি র্ী ঘকট বিটি পযককব্ক্ষ্কণর উপর। NYCDOE র্ূলযায়ি নব্কশষেগণ র্াি পনরর্াপ
এব্ং র্র্কিূনিগুনলকর্ িাকির র্ূলযায়কির বস্কার নিকি প্রনশক্ষ্ণ প্রাপ্ত। র্ূলযায়ি নব্কশষেগণ নিকির নিিটি পনরর্াকপর উপর্রণ ব্যব্হার র্করি:
● ক্লাসরুি িূিযায়ে ককামরিং মসকেি (CLASS) এর্টি জািীয় উপর্রণ যা নপ্র-কর্ িািরুকর্ নশক্ষ্র্ এব্ং নশক্ষ্াথ্ীকির র্াকঝ যা ঘকট বিিব্
পারস্পনরর্ িম্পকর্ক র িরিগুনল পযককব্ক্ষ্ণ র্কর।
● আমিি চাইল্ডহুড এেভায়রেকিন্ট করটিিং ককি (ECERS-R)এর্টি জািীয় উপর্রণ যা নপ্র-কর্ নশক্ষ্ণ পনরকব্শ পযককব্ক্ষ্ণ র্কর। এই অন্তিুক ি
িািরুর্ এব্ং বখলারর্াকের অব্স্থাকির র্কিা নজনিিগুনলও, বযিাকব্ নশক্ষ্াথ্ীকির িুপারিাইজ র্রা হয়, বযিব্ িার্গ্রী িাকির ব্যব্হার র্রকি হয়,
এব্ং বয পনরর্াণ ির্য় িারা বখলায় ব্যয় র্কর।
● কোয়ামিটি মরমভউ NYCDOE র্িৃক র্ তিনর এর্টি প্রনক্রয়া যা নশক্ষ্াথ্ী নশক্ষ্ণ এব্ং নশক্ষ্কর্র অিুশীলকি িহায়িািাকির জিয নডনিক্ট স্কুলগুনল
র্িটা িংগঠিি বিটি বিকখ। বর্ায়ানলটি নরনিউ পুকরা স্কুকলর প্রনি িজর রাকখ, শুিু নপ্র-কর্ র্র্কিূনির উপর িয়।
CLASS, ECERS-R, এব্ং বর্ায়ানলটি নরনিউ প্রনিটি র্র্কিূনির জিয প্রকিযর্ ব্েকর হয় িা, নর্ন্তু আপাি স্ন্যাপশকটর গি নিি স্কুল ব্েকরর বরর্ডক বথ্কর্
িব্কিাম্প্রনির্ িথ্য বপকি পাকরি, এর র্কিয থ্ার্কব্ প্রনিটি র্ূলযায়ি র্খি হকয়কে িার িানরখও।
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স্ন্যাপশকটর করটিিং কেকে েী কবাঝা যায়? এর্টি র্র্কিূনির শনিশালী এব্ং উন্ননির নির্গুনল স্ন্যাপশট বরটিংকয়
বিখা যায়। CLASS এব্ং ECERS-R র্ূলযায়ি দ্বারা বযিব্ বক্ষ্ত্র পনরর্াপ র্রা হয়, বিগুনলর ফল িার ব্ার বরটিংকয়
বিখাকিা হয়। িারটি ব্ার নিকয় বব্াঝায় র্র্কিূনিটি এই বক্ষ্কত্র “অিািারণ”, নিিটি ব্ার নিকয় বব্াঝায় র্র্কিনূ িটি “িাকলা,”
িুটি ব্ার নিকয় বব্াঝায় র্র্কিূনিটি “বর্াটার্ুটি,” এব্ং এর্টি ব্ার নিকয় বব্াঝায় “উন্ননি প্রকয়াজি।” নপ্র-কর্ বর্ায়ানলটি
স্ন্যাপশকট ব্ার বরটিংগুনল উপকর আকলানিি র্র্কিূনির র্ূলযায়কির ফলাফকলর নিনত্তকি তিনর।
NYC স্কুল ির্ীক্ষ্া দ্বারা বযিব্ বক্ষ্ত্র পনরর্াপ র্রা হয়, স্ন্যাপশকট বিগুনল এই প্রশ্নটি শির্রা র্ি শিাংশ পনরব্ার
ইনিব্াির্িাকব্ উত্তর নিকয়কে বিটি বিখায়।
নপ্র-কর্ বর্ায়ানলটি স্ন্যাপশট বিখায় প্রনিটি র্র্কিূনির বরটিং যা এর্ই স্কুল নডনিকক্টর অিয র্র্কিূনিগুনলর গকের পাকশ আকে। এটি আপিাকর্ প্রনিটি র্র্কিনূ ির
পাকশর অিয র্র্কিূনিগুনলর িাকথ্ িু লিার িুকযাগ বিয় যাকি আপনি আপিার িন্তাি এব্ং আপিার পনরব্াকরর িানহিা িব্কানির্ পূরণ র্কর এর্ি এর্টি র্র্কিূনি
খুকুঁ জ পাি।
কেে মেছু েিি সমূ চর কোে স্ন্যাপশট কেই অেবা োকের স্ন্যাপশকট “ি/ে” োকে? যনি বর্াি র্র্কিনূ ির স্ন্যাপশট িা থ্াকর্, িার
অথ্ক ঐ র্র্কিূনির জিয বর্াি লিয ডযাটা বিই। যনি বর্াি র্র্কিূনির স্ন্যাপশকট “প্র/ি” থ্াকর্, িার অথ্ক ঐ র্র্কিনু ির ডযাটা বর্াি নিনিক ষ্ট বক্ষ্কত্রর জিয লিয
িয়। এটি নপ্র-কর্ ফর অল-এ বযিব্ র্র্কিূনি িিু ি িাকির বব্লায় ঘটকি পাকর।
বর্াি র্র্কিূনিকি “প্র/ি” অথ্ব্া স্ন্যাপশট িা থ্ার্কল, এটি বব্াঝায় িা বয র্র্কিূনিটি উচ্চ-র্াকির িয়, একি শুিু বব্াঝায় আর্রা এখিও বিটি পনরর্াপ র্নরনি।
সহায়ে মিিংেসিূহ
●
●
●
●
●
●
●

নপ্র-কর্ আকব্িকির িথ্য
নপ্র-কর্ ফাইন্ডার
বের্ওয়ার্ক ফর বগ্রট স্কুলস্
নপ্র-কর্ ফর অল বপ্রাগ্রার্ বর্ায়ানলটি স্ট্যান্ডাডক
বপ্রাগ্রার্ অযাকিিকর্ন্ট ইিফরকর্শি
NYC স্কুল ির্ীক্ষ্া
বর্ায়ানলটি নরনিউ
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