প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশটের ফ্যোপ্রিপ্রি গোইড
প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশটে েী তথ্য থ্োটে? প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশট আপনোকে প্রনউ ইয়েক প্রিটিব্যোপী িপ্রিটি প্রি-কে ফর অি ের্কিপ্রূ ির
র্োকনর প্রব্প্রিন্ন প্রিে ব্ুঝকি িহোয়িো েরকি পোকর। আর্োকির িক্ষ্য আপনোর িন্তোন এব্ং পপ্ররব্োকরর িোপ্রহিো িব্কোপ্রিে পূরণ েকর এর্ন এেটি ের্কিূপ্রি
কব্কে কনয়োয় আপনোকে িহোয়িো েরো।
স্ন্যোপশট হকিো র্োন িম্পকেক জোনোর অকনেগুকিো উপোকয়র এেটি। আর্রো আপনোকে প্রি-কে ের্কিূপ্রি পপ্ররিশকন েরকি, প্রি-কে প্রিডোর ও প্রশক্ষ্েকির
িোকে েেো ব্িকি এব্ং প্রি-কে প্রনকয় অনযোনয পপ্ররব্োকরর অপ্রিজ্ঞিো জোনকি িোকির িোকে েেো ব্িকি উৎিোপ্রহি েপ্রর।
আপ্রি েীভোটে প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশে েযেহোর েরটত পোপ্রর? প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশট ের্কিূপ্রির র্োন িম্পপ্রেকি িকেযর এেটি
উৎি যো আপপ্রন প্রি-কে কি আকব্িকনর প্রিদ্ধোন্ত কনওয়োর ির্কয় ব্যব্হোর েরকি পোকরন। এেটি উঁিুর্োকনর ের্কিূপ্রির িকে ব্হু উপোিোন যুক্ত েোকে
এব্ং স্ন্যোপশট হকে এেস্থোকন প্রেেু গুরুত্বপূণক র্ূিযোয়ন ও ির্ীক্ষ্োর িেয কিখোর িহজ উপোয়।
আর্রো আপনোকে িপ্রিটি প্রি-কে ের্কিূপ্রি িম্পকেক আরও িোকিো ব্ুঝকি আপনোর আগ্রকহর প্রি-কে ের্কিূপ্রি পপ্ররিশককন এব্ং ের্কিূপ্রির প্রিডোর ও

প্রশক্ষ্েকির িোকে েেো ব্িকিও উৎিোপ্রহি েপ্রর। ের্কিূপ্রির ের্ীগণ প্রনপ্রিকষ্ট ের্কিূপ্রির শপ্রক্তশোিী প্রিেগুপ্রি িম্পকেক আপনোকে ব্িকি িক্ষ্র্ হকব্।
আর্রো এটিও িিযোশো েপ্রর কয ের্কিূপ্রি প্রিডোরগণ স্ন্যোপশট িম্পকেক িকের জব্োব্ কিকব্ন।
ের্কিূপ্রি িম্পকেক

ের্কিপ্রূ ির প্রিডোর এব্ং প্রশক্ষ্েকির প্রজকজ্ঞি েরকি পোকরন এর্ন পরোর্শকেৃি িকের িোপ্রিেোর জনয

http://schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/parentfamilies িোইট কিখুন।

আপ্রি েীভোটে প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশটে ঢু েটত পোপ্রর? প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশকট ঢু েকি হকি:
 প্রি-কে ফোইন্ডোর কিখুন maps.nyc.gov/preK
 আপপ্রন জোনকি আগ্রহী এর্ন প্রি-কে ের্কিূপ্রিকি প্রিে েরুন


“প্রি-কে স্ন্যোপশট ”-ব্োটকন প্রিে েরুন।

ইংকরপ্রজ ব্যিীি অনয িোষোয় িহোয়িেপ্রির জনয কিখুন schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/parentfamilies।
প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি কেখটত কেিন? গকব্ষণোয় কিখো কগকে, কযিব্ প্রশক্ষ্োেীর উচ্চ-র্োনিম্পন্ন প্রি-কে অপ্রিজ্ঞিো রকয়কে িোরো এপ্রিকর্ন্টোপ্রর স্কু কি
িোকিো েকরকে এব্ং িোকির হোই স্কু ি এব্ং েকিজ গ্রোজুকয়ট হব্োর িম্ভোব্নোও কব্প্রশ। উচ্চ-র্োনিম্পন্ন প্রি-কে-কি, প্রশক্ষ্োেীরো কখিোিুিো, অনুিন্ধোন,

এব্ং প্রশক্ষ্ে ও িহপোঠীকির িোকে িম্পেক গকে কিোিোর র্োিযকর্ প্রশক্ষ্োিোি েকর। প্রি-কে প্রশক্ষ্েগণ এিোকব্ িোিরুর্ িোজোন যোকি প্রশক্ষ্োেীরো কখিনো
ও প্রব্প্রিন্ন িরঞ্জোর্ ব্যব্হোর েরকি পোকর, ক্ষ্ুদ্র গ্রুকপ েোজ েরকি িক্ষ্র্ হয়, এব্ং ব্েকরর িব্ির্য় স্বপ্রনিক র হকি কশকখ। প্রি-কে এর্ন এেটি ির্য়
যখন প্রশক্ষ্োেীরো এেিোকে কখিকি, কশয়োর ও পোিোক্রকর্ েোজ েরকি কশকখ, এব্ং েেোয় প্রনকজকির প্রিন্তো ও অনুিূপ্রির িেোশ ঘটোয়। প্রশক্ষ্োেীরো
প্রব্প্রিন্ন িরকনর কখিনো এব্ং অনযোনয িরঞ্জোর্ ব্যব্হোর েকর স্কু কির প্রিিকর এব্ং ব্োইকর নোনোন প্রজপ্রনি তিপ্রর, অপ্রিনয়, ড্রইং এব্ং কখিোিুিো েকর।
িোরো িে প্রজকজ্ঞি েরকি এব্ং নিু ন প্রিন্তো-িোব্নোর উকেষ ঘটোকি কশকখ। প্রি-কে ের্কিূপ্রিগুকিো স্কু কি, ব্োপ্রেকি ও জীব্কন িফি হওয়োর জনয
কেকিকর্কয়কিরকে শক্ত প্রিপ্রি গকে কিয়।
িেি প্রি-কে ের্কিপ্রূ ি, এর অন্তিুক ক্ত NYCDOE প্রডপ্রিক্ট স্কু িস্, প্রি-কে কিন্টোর, প্রনউ ইয়েক প্রিটি আপ্রিক এডু কেশন কিন্টোর (NYCEEC), এব্ং িোটকোর
স্কু িগুকিোকে অপ্রিন্ন Pre-K for All Program Quality Standards র্োন অনুিোকর প্রব্িোর েরো হয়।
আিরো স্ন্যোপশটে েীভোটে িোন প্রনরূপণ েরটত পোপ্রর? স্ন্যোপশকটর র্কিয রকয়কে পপ্ররব্োর ও প্রশক্ষ্েকির জনয NYC স্কু ি ির্ীক্ষ্োর ফিিহ
ের্কিূপ্রি র্ূিযোয়নগুকিোর উপোি। প্রি-কে িোিরুকর্র েোযকক্রর্ পযককব্ক্ষ্কণর প্রনপ্ররকখ “ের্কিূপ্রি র্ূিযোয়ন” েরো হয়। NYCDOE র্ূিযোয়ন প্রব্কশষজ্ঞরো
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র্োন প্রনরূপকণএব্ং ের্কিূপ্রিগুকিোকে িোকির র্ূিযোয়ন নম্বর কিওয়োর ব্যোপোকর িপ্রশক্ষ্ণিোপ্ত। র্ূূ্িযোয়ন প্রব্কশষজ্ঞরো প্রনকির প্রিনটি প্রনরূপ উপেরণ
ব্যব্হোর েকরন:
 ক্লোসরুি অ্যোটসসটিন্ট ককোপ্ররিং প্রসটেি (CLASS) হকে এেটি জোিীয় উপেরণ যো প্রি-কে িোিরুর্গুকিোয় প্রশক্ষ্ে ও কেকিকর্কয়কির
র্কিয েী িরকনর প্রব্প্রনর্য় হকয় েোকে কিটি পযককব্ক্ষ্ণ েকর।


আপ্রিি চোইল্ডহুড এনভোিনটিন্ট করটিিং ককি (ECERS-R) হকে এেটি জোিীয় উপেরণ যো প্রি-কের প্রশক্ষ্ণ পপ্ররকব্শ পযককব্ক্ষ্ণ
েকর। এর র্কিয রকয়কে িোিরুর্ ও কখিোর র্োকের নেশো, প্রশক্ষ্োেীকির িত্ত্বোব্িোকনর িরন, িোকির ব্যব্হৃি িোর্গ্রী এব্ং কখিোর
ির্য়পপ্ররির।



কেোয়োপ্রিটি প্ররপ্রভউ হকে NYCDOE িণীি এেটি িপ্রক্রয়ো যো প্রশক্ষ্োেীকির প্রশক্ষ্ণ এব্ং প্রশক্ষ্েকির অনুশীিকন িহোয়িোর জনয
প্রডপ্রিক্ট স্কু িগুকিঅ েিটো িংগঠিি কিটি পযককব্ক্ষ্ণ েকর। কেোয়োপ্রিটি প্ররপ্রিউ পুকরো স্কু কির র্োন প্রনরীক্ষ্ণ েকর, শুিু প্রি-কে ের্কিূপ্রির
নয়।

CLASS, ECERS-R এব্ং কেোয়োপ্রিটি প্ররপ্রিউ িপ্রিটি ের্কিূপ্রির জনয িকিযে ব্ের অনুপ্রিি হয় নো, িকব্ িপ্রিটি র্ূিযোয়ন অনিোকনর িোপ্ররখিহ
আপপ্রন স্ন্যোপশকট গি প্রিন স্কু িব্েকরর িব্কিোম্প্রপ্রিে িেয পোকব্ন।
স্ন্যোপশটের করটিিংগুটিো েী অ্থ্ি েহন েটর? এেটি ের্কিূপ্রির শপ্রক্তশোিী এব্ং উন্নপ্রির প্রিেগুপ্রি

েীিোকব্ কিখোকি পোপ্রর িো আর্রো ব্োর করটিংকয়র র্োিযকর্ িিশকন েরকি পোপ্রর। CLASS এব্ং ECERS-R
র্ূিযোয়ন দ্বোরো প্রনরূপ্রপি কক্ষ্কেগুকিোর কব্িোয় ফিোফি িোরটি ব্োর করটিং কস্ককি কিখোকনো হয়। িোরটি ব্োকরর
অেক ের্িূকপ্রিটি ওই কক্ষ্কে “ির্ৎেোর,” প্রিনটি ব্োকরর অেক “িোকিো,” িুইটি ব্োকরর অেক “কর্োটোর্ুটি,” এব্ং
এেটি ব্োকরর অেক “খোরোপ।” প্রি-কে কেোয়োপ্রিটি স্ন্যোপশকট ব্োর করটিংগুকিো উপযুকক্ত ের্কিূপ্রি র্ূিযোয়কনর
প্রিপ্রিকি তিপ্রর।
NYC স্কু ি ির্ীক্ষ্ো দ্বোরো প্রনরূপ্রপি কক্ষ্েগুকিোর কব্িোয় স্ন্যোপশট কিখোয় েি শিোংশ পপ্ররব্োর িেটির ইপ্রিব্োিে উির প্রিকয়কে।
প্রি-কে র্োকনর স্ন্যোপশট আপনোকে এেটি করটিং কিখোয় যো উিয় প্রনপ্রিকষ্ট ের্কিূপ্রির জনয এব্ং আকরেটি প্রডপ্রিকক্টর জনয কযখোকন ের্কিূপ্রি অব্প্রস্থি।
এটি আপনোকে িপ্রিটি ের্কিূপ্রিকে েোকের অনয এেটি ের্কিূপ্রির িোকে িু িনো েরকি িোহোযয েকর যোকি আপনোর িন্তোন এব্ং পপ্ররব্োকরর িোপ্রহিো
িব্কিকয় িোকিোিোকব্ পূরণ েকর কির্ন ের্কিূপ্রিটি খুঁকজ প্রনকি আপনোর িুপ্রব্িো হয়।
কেোনও কেোনও েিি সূপ্রচর স্ন্যোপশে কেন কনই অ্থ্েো তোটের স্ন্যোপশটে “এন/এ” কেন কিখো? কেোনও ের্কিূপ্রির যপ্রি স্ন্যোপশট নো
েোেোর অেক হকিো ওই ের্কিূপ্রির জনয আর্োকির েোকে উপোি কনই। যপ্রি কেোনও ের্কিূপ্রির স্ন্যোপশকট “এন/এ” আকি িোর অেক হকে ওই ের্কিূপ্রি
র্ূিযোয়কনর উপোি ওই প্রনপ্রিকষ্ট প্রব্ষকয় কনই। এটি প্রি-কে ফর অি এর নিু ন ের্কিূপ্রিগুকিোর কব্িোয় হকি পোকর।
“এন/এ” েোেো ব্ো স্ন্যোপশট নো েোেোর এই অেক ব্হন েকর নো কয ের্কিূপ্রিটি উচ্চর্োকনর নয়; এর অেক আর্রো এখনও এটি পপ্ররর্োপ েপ্ররপ্রন।
সহোয়ে প্রিিংে








Pre-K Application Information
Pre-K Finder
কের্ওয়োেক ফর কগ্রট স্কু িস্
Pre-K for All Program Quality Standards
Program Assessments Information
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Quality Review
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