
  

 
 
 
 
 
 
 
 
T&I-28204 (Bengali) 

তরণু সন্তানদের অদেনটিক অযাদসসদেন্টস এর একটি ফ্যাদেলি গাইড। 

অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেূহ কী? 

 

অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেহূ হদিা সসইসকি টুি যা লিক্ষাোনকারী েি প্রলতলেন যা স াঝার সক্ষদে  য হার কদর 
 সন্তাদনরা কী জাদন। 

 সন্তাদনরা কীভাদ  উন্নলত করদে। 

 সন্তানদের উন্নয়দন সহায়তা করার জনয তারা কী করদত পাদরন। 

অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেূহ কীভাদ  কাজ কদর? 
 

 ালিদত আপলন প্রলতলেন ল লভন্ন লজলনস েিূযায়ন কদরন। আপনার সন্তান সু্কদি যাওয়ার সক্ষদে পযযাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যদ াধ করদে লকনা সসটি আপলন পরীক্ষা 

করদ ন। আপলন যখন সখিার োদে যাদ ন তখন তারা কীভাদ   নু্ধদের সাদে লেিদে সসটি ও সকান ধরদণর লজলনদস তারা আগ্রহী সসটি পযযদ ক্ষণ করদ ন। 

এইসকি পযযদ ক্ষণ আপনাদক আপনার সন্তানদক এ ং আপলন কীভাদ  তাদের অ যাহত উন্নয়দন সহায়তা করদত পারদ ন সসস   ঝুদত সহায়তা করদ ।  

আপনার সন্তাদনর লিক্ষকরা অদনকটা একইভাদ  অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেহূ  য হার কদর োদক।  

 
লিক্ষাোনকারী েি সন্তানদের কাদজর নেনুা সংগ্রহ কদর, সন্তানদের লিখন ও সখিাধিুার েল  সতাদি এ ং এ ং আপনার সন্তান সু্কি লে দস কী কদর সসটি 
পযযদ ক্ষণ কদর (উোহরণস্বরপূ, সসন্টার টাইে, আউটদডার, সোট েি ইতযালে)। লিক্ষাোনকারী েিসেহূ এইসকি তেযদক প্রলতটি সন্তান কীভাদ  কাজ করদে 

সসটি  ঝুদত এ ং তাদের উন্নয়দন সহায়ক কাযযক্রদের পলরকল্পনা করদত  য হার কদর। 

অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেূহ সেদক প্রাপ্ত তেয কীভাদ   য হার করা হয়? 

 

অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেহূ সন্তাদনর লিন্তা, উন্নয়ন ও লিখন  ঝুদত  য হার করা হয়। সসগদুিা পলর ার গয, লিক্ষকেণ্ডিী ও সপ্রাগ্রােসেদূহর জনয 

ল লভন্নভাদ  সহায়ক। 

পলর ার গয আপনার সন্তাদনর অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেহূ সেদক প্রাপ্ত সডটা সযসকি কাদজ  য হার করদত পারদ ন: 
 কীভাদ  আপনার সন্তাদনর প্র লৃি ও উন্নয়নদক সদ যাত্তেভাদ  সহায়তা করা যায় সসটি স াঝা। 

 আপনার সন্তান কীভাদ  ক্লািরদুে সদ যাত্তেভাদ  লিখদত পারদ  সসটি স াঝা। 

লিক্ষাোনকারী েিসেহূ অদেনটিক অযাদসসদেন্ট সডটা সয কাদজ  য হার করদত পারদ : 
 আপনার সন্তাদনর সক্ষেতাসেহূ  ঝুদত এ ং তার অ যাহত উন্নয়দন কীভাদ  তাদক সহায়তা করা যায় সস ল ষদয় লসিান্ত লনদত। 

 আপনার সন্তাদনর েক্ষতা িী ও আগ্রহসেদূহর উপর লভলত্ত কদর প্রলতলেদনর কাযযক্রদের পলরকল্পনা করদত, সযেন: 
o আপনার সন্তানদক সকাদনা েক্ষতা  া ধারণার  যাপাদর সহায়তা করদত ক্লািরুদের জনয  ইসেহূ লন যািন করদত। 

o আউটদডার সেদয় সসইসকি সগে লন যািন করদত যা আপনার সন্তানদক অনযদের সাদে কাজ করদত এ ং আনন্দ্েয় উপাদয় নতুন 
েক্ষতা িী লিখদত অনপু্রালণত কদর।  

o সসইসকি কেযকাণ্ড পলরিািনা করা যা আপনার সন্তানদক সাোলজক ও োনলসক েক্ষতা িী সযেন কীভাদ  অনযদের সাদে সখিদত হয় এ ং 
কীভাদ  অনযদের অনভূুলত  ঝুদত হয় সসগদুিার উন্নয়দন সহায়তা কদর। 

 কাদজর নেনুাসেহূ এ ং/ া লরদপাটয সেূহ  য হার কদর পযাদরন্ট কনফ্াদরদের সেয় পলর ার দগযর সাদে সযাগাদযাগ কদর। 

কেযসলূিসেহূ অদেনটিক অযাদসসদেন্ট সডটা সয কাদজ  য হার করদত পারদ : 
 সন্তানদের লিখন িালহো িীদক সহায়তা করার  স্তুসেদূহর অডয ার করা। 

 লিক্ষাোনকারী েিদক সন্তানদের লিখন িালহো িী পূরদণ সহায়তা করার লরদসাসযসেহূ িনাক্ত করা। 
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উন্নয়দনর সকান লেকগদুিার েিূযায়ন করা হয়? 

 

আপনার সন্তাদনর উন্নয়ন সাধারণত েূিযায়দনর পাাঁিটি ল ভাগ  া "সডাদেইন" এ ল ভক্ত: 

 লিক্ষার প্রলত েদনাভা  - সন্তাদনরা কীভাদ  লিখন অলভজ্ঞতাসেদূহর সাদে সম্পকৃ্ত হয়। এটি স যাদপক্ষা গরুতু্বপূণয সকননা সন্তাদনরা সিখাদক সযভাদ  

গ্রহণ কদর তা সকি সডাদেইদন তাদের উন্নয়নদক প্রভাল ত কদর। 

 সাোলজক ও োনলসক উন্নয়ন - সন্তাদনরা কীভাদ  সম্পকয  গদি সতাদি এ ং সসইসাদে আদ গসেহূ িনাক্ত কদর ও লনয়ন্ত্রণ কদর।  এগদুিা উন্নয়ন ও 

সিখার সক্ষদে জী ন যাপী েক্ষতাসেহূ। 

 ভাষা, সালহতয ও সযাগাদযাগ - সন্তাদনরা কীভাদ  সিাদন, উপিলি কদর এ ং তাদের উেীয়োন সালহতয ল ষয়ক েক্ষতা কেযুলনদকিদনর অনযানয 
উন্নয়নিীি সক্ষেতা িীর সক্ষদে ভাষার  য হার কদর। 

 সিতনা - সসইসকি েক্ষতা ও ধারণা যা সন্তাদনরা গলণত, আটয , সাদয়ে এ ং সসািযাি স্টালডজসহ তাদের িারপাদির েলুনয়াদক  ঝুদত ও িনাক্ত 
করদত  য হার কদর োদক। 

 িারীলরক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য - সসইসকি েক্ষতা ও সক্ষেতা যা সন্তাদনরা িারীলরকভাদ  সরুক্ষা ও তাদের পলরদ দি সরুলক্ষত োকার জনয গদি 
সতাদি। 

 
লিক্ষাোনকারী েিসেূদহর জনয গরুতু্বপূণয  যাপার হদিা পযযদ ক্ষণ ও কাদজর নেনুাসেহূ ল দেষদণর োধযদে এই সকি ল ভাদগর েিূযায়ন করা যাদত আপনার 
সন্তানদক সদ যাত্তেভাদ  স াঝা যায় এ ং পূণয সহায়তা প্রোন করা যায়।  অনগু্রহপূ যক সখয়াি করনু সয উপদর  লণযত ল ভাগসেহূ আপনার কেযসলূি সয টুি 

 য হার কদর তার উপর লভলত্ত কদর সাোনয লভন্ন হদত পাদর। 

আপলন কীভাদ  অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেূদহ সহায়তা করদত পারদ ন? 
 

আপলন জাদনন আপনার সন্তানই সসরা! োদঝোদঝই আপনার সন্তাদনর লিক্ষকদের সাদে কো  িনু। একদে কাজ করা আপনার সন্তাদনর অলধকাংি লিখন ও 

উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তাসেহূ পাওয়া লনলিত করদত পাদর। 

 
 আপলন আপনার সন্তাদনর লিক্ষদকর সাদে আপনার সন্তাদনর আগ্রহ ও েক্ষতাসেহূ সম্পলকয ত তেযা িী সিয়ার করদত পাদরন।

 আপলন আপনার সন্তাদনর উন্নয়দনর  যাপাদর তাদের লিক্ষকেণ্ডিীর সাদে কো  িদত পাদরন। এটি আপনাদক ও আপনার সন্তাদনর লিক্ষকেণ্ডিীদক 

আপনার সন্তাদনর উন্নয়দন সহায়তা করার জনয একদে কাজ করদত সহায়তা কদর।

 আপনার সন্তাদনর লিক্ষেণ্ডিীর কাদে অদেনটিক অযাদসসদেন্টসেদূহর  যাপাদর লজজ্ঞাসা করনু এ ং তাদের লনদেযিনাসেূদহর প্রলত সজাগ োকুন। 

 

 

আপনার কাদে উপস্থ্াপন করা হদয়দে লডলভিন অফ্ আলিয িাইল্ডহুড এডুদকিন (শিি  লিক্ষা ল ভাগ) এর োধযদে  

ইদেইি: earlychildhood@schools.nyc.gov 

আপলন আোদের ওদয় সাইদট 3-K ফ্র অি ও লপ্র-সক ফ্র অি সম্পলকয ত তেয পাদ ন।  

লপ্র-সক ফ্র অি এ ভলতয  

3-K ফ্র অি এ ভলতয  

https://schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning
mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k

