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ACS থেকে DOE-থে আর্লিলার্ি স্থার্ান্তর: ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার 

 

আোকের ের্ির্: ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার-এর র্র্ির্ালী অবোকর্র স্বীেৃর্ে র্িকেকব DOE 'ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার'  (র্র্শুকেবা 
প্রোর্োরী) প্রোর্োরীকেরকে র্র্উ ইয়েি র্ের্ির র্র্শুোলীর্ পকরকেবা ও র্র্ক্ষা বযবস্থার েকযয েম্মার্ীে ও েূলযবার্ থপর্াোর র্িকেকব 
গণ্য েকর। DOE বােি-িু-কফ্ার (জন্ম থেকে চার বছর পর্িন্ত) থপ্রাগ্রাে র্িকেকব ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার-কে েিায়ো র্েকে ও র্বেযোর্ 
েক্ষেোকে আরও বাড়াকে আগ্রিী র্া অবযািে ও প্রর্ের্িয়া প্রোর্োরী েম্পেি উন্নয়র্, শর্র্কবর র্র্ক্ষণ্ েক্ষো বৃর্ি, অযযবোয় 
আয়ত্ত,  এবং ভর্বেযকের েেল র্র্ক্ষকণ্র র্ভর্ত্ত শের্র েকর।  

 
ACS থেকে DOE-থে আর্লিলার্ি স্থার্ান্তর বলকে েী বুঝাকর্া িয়? 

 শর্র্কবর েত্ত্বাবযার্ ও র্র্ক্ষার অর্যেের র্র্ির্ালী এের্ি বযবস্থা চালুর জর্য জন্ম থেকে পাাঁচ বছর পর্িন্ত থছকলকেকয়কের পর্রকেবাোর্োরী থপ্রাগ্রাে 
আর্লিলার্ি এখর্ থেকে DOE-এর বযবস্থাপর্ায় পর্রচার্লে িকব। 

 এই পর্রবেিকর্র অন্তভুিি আকছ আর্লিলার্ি থেন্দ্র র্ভর্ত্তে থপ্রাগ্রাে ও ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােি এবং োকের োকে েম্বন্ধরু্ি 
পর্রকেবাপ্রোর্োরী। DOE ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়াকেির োঠাকো র্র্য়ন্ত্রণ্ েরকব। 

 2019 োকলর জুলাইকে েেল আর্লিলার্ি চুর্ি DOE-এর োকছ িস্তান্তকরর েেয়েূর্চ র্স্থর েরা িকয়কছ। চুর্ির র্েি অপর্রবর্েিে োেকব এবং এেব 
চুর্ি 30 জুর্, 2020-এ থেয়াকোত্তীণ্ি িকব। 

 
2019-এর পকর েী ঘিকব? 

 জন্ম-কেকে-পাাঁচ বছকরর পর্রকেবার জর্য DOE চুর্ি েরকব র্া শুরু িকব জুলাই বা থেকেম্বর 2020 োকল র্ের্র্ি আলাো র্রকোকয়স্ট ফ্র প্রকপাজাল 
(RFP)- এর োযযকে): 

o জন্ম-কেকে-পাাঁচ বছকরর োর্ভিকের জর্য RFP: সু্কল র্েবে/বছর এবং েীঘিার্য়ে র্েবে/বছর (কেন্দ্র-র্ভর্ত্তে থপ্রাগ্রাে এবং গ্রুপ ফ্যাকের্ল 
থে থেয়ার);  

o থিে স্টািি/আর্লি থিে স্টািি োর্ভিে RFP (কেন্দ্র-র্ভর্ত্তে থপ্রাগ্রাে); এবং 
o ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােি RFP (গ্রুপ ফ্যাকের্ল থে থেয়ার এবং ফ্যাকের্ল থে থেয়ার প্রোর্োরীকের োকে েম্বন্ধরু্ি 

থর্িওয়ােি)। 
 জন্ম-কেকে-পাাঁচ বছকরর োর্ভিকের জর্য RFP এবং থিে স্টািি/আর্লি থিে স্টািি োর্ভিকের RFP 2019 োকলর োকচি প্রোর্ েরা িকয়র্ছল এবং ো 

অর্লাইকর্ HHS অযার্িলাকরির-এর োযযকে পাওয়া র্াকব। DOE অরু্োর্ েরকছ ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােি RFP 2019 োকলর বেকন্ত 
(র্রংকয়) পাওয়া র্াকব। 

 
ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােি RFP-এর জর্য োরা  আকবের্ েকরর্? 

 ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার প্রোর্োরীগণ্, র্ারা এের্ি থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি, োকেরকে RFP-এর জর্য আকবের্ েরকে িকব র্া। 
 র্র্ম্নর্লর্খে পর্রকেবাগুকলার জর্য র্ের্ির োকে চুর্ি বজায় রাখকে ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােিগুকলাকে ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার থর্িওয়ােিস্ 

RFP-থে আকবের্ েরকে িকব: 
o 3-K  ফ্র অল  
o র্র্শু, িাোগুর্ড় থেওয়া র্র্শু এবং র্ের্ বছর বয়েীকের পর্রকেবা থেওয়ার জর্য চাইল্ড থেয়ার (েীঘিার্য়ে র্েবে/বছর) পবি  

 FCC প্রোর্োরীগণ্ থর্ পর্রকেবার জর্য আকবের্ েরকব, থেিা জার্ায় েিায়ো থপকে োকের থর্িওয়াকেির োকে েো বলকে িকব। 
 
ফ্যাকের্ল থে থেয়ার প্রোর্োরীর জর্য 3-K-এর র্েি েী েী? 

 োকেরকে অবর্যই থোর্ FCC থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি িকে িকব। 
 োকেরকে িয় লাইকেন্স/করর্জকের্কর্ উকেখ অরু্র্ায়ী অর্োইি পর্রকেবা প্রোর্োরী িকে িকব এবং/অেবা েিোরী িকল অবর্যই োকের CDA 

(চাইল্ড থেকভলপকেন্ট অযাকোর্েকয়ি) বা উচ্চের স্বীেৃর্ে োেকে িকব। 
 
আেরা র্র্ে গ্রুপ ফ্যাকের্ল থে থেয়ার (GFDC) প্রোর্োরী িই, োিকল আোর েী েী েুকর্াগ আকছ? 

 GFDC-গুকলা এের্ি থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি িকে, র্েংবা েরাের্র DOE-এর চুর্ির জর্য আকবের্ েরকে পারকব। 
 আপর্ারা এের্ি থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি িকে চাইকল: 
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o আপর্াকেরকে RFP-থে এের্ি প্রস্তাব জো র্েকে িকব র্া। 
o আপর্ারা র্েশ্র বয়কের (র্র্শু, িাোগুর্ড় থে ওয়া র্র্শু, র্ের্ বছর বয়েী) জর্য পর্রকেবা র্েকে পারকবর্। 
o আপর্ারা র্র্ম্নর্লর্খে পর্রকেবা র্েকে পারকবর্: 

 3-K ফ্র অল (CDA স্বীেৃর্ে বাযযোেূলে) 
 র্র্শু, িাোগুর্ড় থেওয়া র্র্শু এবং র্ের্ বছর বয়েীকের পর্রকেবার জর্য চাইল্ড থেয়ার (েীঘিার্য়ে র্েবে/বছর)  

o আপর্াকের থোর্ োর্িিফ্াকয়ে র্িচার োেকে িকব র্া 
 

 আপর্র্ র্র্ে DOE-এর োকে েরাের্র চুর্ি েরকে চার্: 
o আপর্াকে 5 জুর্, 2019 োর্রকখর েকযয জন্ম-কেকে-পাাঁচ বছকরর োর্ভিকের জর্য RFP-থে এের্ি প্রস্তাব জো র্েকে িকব (েেযেিায়োর 

জর্য র্র্কচ থেখুর্)। 
o আপর্র্ শুযু র্র্র্েিষ্ট এের্ি বয়েীকের পর্রকেবা র্েকে পারকবর্: 3-বছর বয়েী বা 4-বছর বয়েী। 
o আপর্ারা র্র্ম্নর্লর্খে পর্রকেবা র্েকে পারকবর্: 

 3-বছর বা 4-বছর বয়েীকের জর্য সু্কল র্েবে এবং বাৎের্রে পর্রকেবা 
 3-বছর বা 4-বছর বয়েীকের জর্য েীঘিার্য়ে র্েবে এবং বাৎের্রে পর্রকেবা 

o আপর্াকের োর্িিফ্াকয়ে র্িচার োেকে িকব। 
o আপর্াকে এের্ি থেন্দ্র-র্ভর্ত্তে থপ্রাগ্রাকে র্বকবচর্া েরা িকব এবং আপর্াকে অবর্যই 3-K ফ্র অল এবং র্প্র-K ফ্র অল পর্রকেবার 

জর্য পর্লর্ে িযান্ডবুকের রূপকরখায় থেওয়া র্েি পূরণ্ েরকে িকব। 
 
আেরা র্র্ে থোর্ থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি িই এবং আেরা থর্ পর্রকেবা র্েকে আগ্রিী, থেিার জর্য থে থর্িওয়ােি র্র্ে DOE-এর োকে চুর্িবি র্া 
োকে, োিকল েী িকব? 

 আপর্ারা অর্য থর্িওয়াকেির োকে থর্াগাকর্াগ েরকে পাকরর্ র্াকের োকে থে পর্রকেবা প্রোকর্র চুর্ি রকয়কছ এবং থে থর্িওয়াকেির োকে েম্বন্ধরু্ি 
িকে চাইকে পাকরর্।  

 DOE-এর ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার োকপািি র্িে অর্য থর্িওয়াকেির োকে েংরু্ি িকে েিায়ো েরকে পাকর। 
 
র্র্ে থোর্ প্রর্েষ্ঠার্ োকের থর্িওয়াকেি েংরু্ি িওয়ার বা আোর জর্য এের্ি RFP প্রস্তাব জো থেওয়ার জর্য অেি োর্ব েকর, োিকল আর্ে েী েরকবা? 

 েম্বন্ধরু্ি িওয়ার জর্য থর্িওয়াকেির থোর্ অেি োর্ব েরা উর্চৎ র্য়। 
 থোর্ প্রর্েষ্ঠার্ অকেির র্বর্র্েকয় আপর্াকে আের্ প্রোকর্র র্র্শ্চয়ো র্েকে পাকর র্া। 
 আপর্ার েুকর্াগেেূি েম্পকেি জার্কে DOE ফ্যাকের্ল চাইল্ড থেয়ার! োকপািি র্িকের োকে থর্াগাকর্াগ েরুর্। 

 
RFP েম্পকেি আর্ে থোোয় আরও জার্কে পার্র? 

 উনু্মি RFP-থে আকবের্ েরা েম্পকেি গুরুত্বপূণ্ি েেযেিায়ো থপকে  schools.nyc.gov/provideearlychildhood ওকয়বোইি থেখুর্। 
প্ররশ্ন োেকল PreKRFP@schools.nyc.gov র্ঠোর্ায় ইকেইল েরুর্। 

 েেল আকবের্পত্র অবর্যই অর্লাইকর্ HHS অযার্িলাকরির- এর োযযকে জো র্েকে িকব। HHS থেখার উপায় েম্পকেি জার্কে পারকবর্ 
schools.nyc.gov/provideearlychildhood ওকয়বোইি থেকে। 

 
DOE েী েী েিায়োর েুকর্াগ থেয়? 
অগ্রেি িওয়ার জর্য FCC থপ্রাগ্রােগুকলা FCC থর্িওয়ােি ও DOE স্টাফ্কের থেকে থর্ েিায়ো লাভ েরকব: (1) থছকলকেকয়কের জর্য োড়া োর্োরী েম্পেি ও 
ইর্েবাচে অর্ভজ্ঞো; (2) এের্ি র্েশ্র-বয়েী পর্রকবকর্ িীড়ার্ভর্ত্তে ও অরু্েন্ধার্ী পাঠযিে; (3) অযযবোয় বাড়ার্র জর্য েে বয়কে রক্ষণ্াত্মে উপাোর্ 
 
থর্িওয়ােিগুকলা র্া র্া পাকব: 

 েিায়োর জর্য অর্োইি পর্রের্ির্ এবং থর্িওয়ােি র্লোর, স্টাফ্ এবং পর্রকেবা প্রোর্োরীকের জর্য েরাের্র থপর্াোরী র্র্ক্ষণ্ অর্যকবর্র্ 
 আন্তঃর্বেয়ে েেযেিায়ো ও পার্রবার্রে েংর্িষ্টো েিায়ো 
 প্রর্াের্র্ে েিায়ো 

 
আপর্ার থোর্ প্রশ্ন োেকল অরু্গ্রি েকর DOE ফ্যাকের্ল থেয়ার োকপািি র্িে-এর োকে ইকেইকল fccsupportteam@schools.nyc.gov র্ঠোর্ায় 
থর্াগাকর্াগ েরুর্।  
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