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DeKalb County School District
লটারি অর্ার়িত
থ
প্রাক-রকন্ডািগার্টথ ন

বহুল জিজ্ঞারিত প্রশ্নাবলী

প্রাক-লটারি
প্রাক-K পর্ার়্ি
থ ভরতথি িনয রিক্ষার্ীি ব়িি কত হও়িা প্রর়্িািন?
2020-2021 স্কুল বছর্ি যর্াগয হও়িাি িনয আপনাি িন্তার্নি িন্ম তারিখ রনম্নরূপ বা এি মর্যয
হর্ত হর্ব: যির্েম্বি 2, 2015-যির্েম্বি 1, 2016.

আমাি িন্তান DeKalb County School District (DCSD) উপরিরত অঞ্চর্লি বাইর্ি বিবাি
কির্ল যি রক প্রাক--K কমিূথ রির্ত অংি রনর্ত পাির্ব?
না। আপনাি বার়িি ঠিকানা DeKalb County School District অঞ্চর্ল অন্তভুক্ত
থ না হর্ল আপরন
অংি রনর্ত পাির্বন না। আপনাি ঠিকানা DCSD এি অঞ্চর্ল অন্তভুক্ত
থ রকনা আপরন যিিম্পর্কথ
অরনজিত হর্ল এখার্ন যেখুনhttp://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ ও
র্ািাই কর্ি রনন।

আরম রক একারযক স্কুর্লি িনয আর্বেন কির্ত পারি?

না। আপরন প্রর্র্ািয হর্ল যকার্না রর্ম স্কুল বা আপনাি যহাম স্কুর্লি িনয রনবন্ধন কির্ত পার্িন।
আপরন যকার্না রর্ম স্কুর্ল রনবন্ধন কির্ত ইচ্ছুক হর়্ি রনবারিত
থ
না হর্ল আপনার্ক স্ব়িংজি়িভার্ব
অর্পক্ষমান তারলকা়ি িান যেও়িা হর্ব। স্কুর্লি প্রর্ম িপ্তার্হি পি আপনাি যহাম স্কুর্ল আিন
র্াকর্ল আপনাি যহাম স্কুর্ল আির্নি িনয রনবন্ধন কির্ত আপনার্ক স্বাগত িানার্না হর্ব।

আমাি িন্তান রকন্ডািগার্টথ র্নি িনয যর্াগয হর়্িও অঙ্গিার্িযি অর্ার়িত
থ
প্রাক-K কমিূথ রির্ত
অংি না রনর্লও তািা রক প্রাক-যক-K পর্ার়্ি
থ ভরতথি যর্াগয?
প্রাক-রকন্ডািগার্টথ র্নি রিক্ষার্ী রহিার্ব 2020-2021 স্কুল বছর্ি যর্াগয হও়িাি িনয আপনাি
িন্তার্নি অবিযই একঠট স্বতন্ত্র রিক্ষা পরিকল্পনা (IEP) র্াকর্ত হর্ব র্া তার্েি রকন্ডািগার্টথ র্নি
বছর্ি প্রাক-K যেরিকর্ক্ষ (পািাপারি েু'যটাই) অন্তভুজথ ক্তি প্রর়্িািনী়িতা রিরিত কর্ি।

প্রাক-K পর্ার়্ি
থ ভরতথি িনয আমাি িন্তানর্ক রক পঠট- প্ররিরক্ষত হর্ত হর্ব?
আপনাি িন্তান যপািাক পিা, যপািাক যখালা এবং ট়ির্লর্টি প্রর়্িািনী়িতাি মর্তা আত্মিহা়িতাি কাি িামলার্ত িক্ষম হর্ব বর্ল প্রতযািা কিা হ়ি। প্রাক-K প্রর্বর্িি আর্গ রিশুর্েি
পঠট-প্ররিরক্ষত হর্ত হর্ব। যকার্না অঘটন ঘটর্ল তার্েি বাবা-মার্ক ডাকা হর্ব এবং তার্েির্ক
িন্তার্নি যপািাক পরিবতথর্নি িনয স্কুর্ল আির্ত হর্ব। স্বতন্ত্র রিক্ষা পরিকল্পনা (IEP) বা 504
পরিকল্পনাি অংি রহিার্ব বা রিশু যকার্না িহর্র্াগী যেরির্ত না র্াকর্ল রিক্ষার্ীিা স্কুর্ল পুলআপ পির্ত হর্ব না, িুতিাং তার্ক যকার্না রবর্িষ িারহো র্ুক্ত রিক্ষক/ এইড কততক
থ িহা়িতা
প্রোন কিা যর্র্ত পার্ি।

একিন DCSD কমিািী
থ
রহিার্ব আরম রক প্রাক-K লটারির্ত স্ব়িংজি়িভার্ব ভরতথি িুর্র্াগ পাব?
না। একিন DCSD কমিািী
থ
রহিার্ব আপনার্ক অবিযই অনয িবাি মর্তা একই লটারি প্রজি়িা
অনুিিি কির্ত হর্ব। তর্ব কমিািীিা
থ
প্রাক-K লটারির্ত প্রর্বর্িি আর্গ িুরনরেথষ্ট িতথারে পূিি
কির্ত হ়ি। DeKalb প্রাক-K লটারির্ত কমিািীর্েি
থ
অংিগ্রহি িংিান্ত যমর্মাি িনয অনুগ্রহ
কর্ি আপনাি স্কুর্লি রপ্রজিপাল বা প্রা Early Childhood Office- যর্াগার্র্াগ করুন।
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আমাি িন্তার্নি একঠট IEP ির়্ির্ছ এবং বতথমার্ন যি DCSD-এ ভরতথ যনই। যি লটারির্ত রনবারিত
থ
হর্ল রক আমাি যহাম স্কুর্ল র্াকর্ব?
বতথমার্ন স্বতন্ত্র রিক্ষা পরিকল্পনাি (IEP) আওতাভুক্ত যকার্না আর্বেনকািীর্ক ব্রাইট ফ্রম স্টাটথ
(BFTS) িাযািি রিক্ষা প্রাক-K যেরিকর্ক্ষ যর্াগোর্নি িনয রনবারিত
থ
কিা হর্ল আর্বেনকািী
রিক্ষার্ীি স্বতন্ত্র প্রর়্িাির্নি রভরির্ত িম্ভাবয BFTS অন্তভুক্ত
থ যেরিকর্ক্ষ িানান্তরিত কিা হর্ব।
দ্রষ্টবয: রর্ম স্কুলগুর্লার্ত BFTS অন্তভুক্ত
থ যেরিকক্ষ যনই

আমাি রতন বছি ব়িিী িন্তার্নি একঠট IEP ির়্ির্ছ এবং ইরতমর্যয যি একঠট DCSD এি
বযরতিমী িারহো িম্পন্ন ক্লার্ি ভরতথ ির়্ির্ছ, আরম রক রপ্র-K পর্ার়্ি
থ রনবন্ধন কিব?
না। আপনাি িন্তার্নি রবেযমান IEP র্াকর্ল এবং বতথমার্ন যি রতন বছি ব়িিীর্েি ক্লািরুর্ম
অংি রনর্ল IEP িারহোি রভরির্ত তার্েির্ক প্রাক-K যেরির্ত অন্তভুক্ত
থ কিা হর্ব।

প্রাক-K লটারিি িনয আর্বেন কির্ত যকার্না রিক্ষার্ীি যকান েরললগুর্লা প্রর়্িািন?
ির্ন্মি প্রমাি, আইরন অরভভাবকর্েি প্রমাি (বাবা-মা/ অরভভাবর্কি নাম িন্ম িনর্ে না
র্াকর্ল), বাবা-মা/ অরভভাবর্কি পরিির়্িি প্রমাি, এবং যিরির্ডজি'ি প্রমাি। রবস্তারিত তর্যিহ
িমস্ত প্রর়্িািনী়ি েরলর্লি একঠট িারবক
থ তারলকা রনম্নবরিতথ রলঙ্ক এি "লটারি প্রজি়িা" টযার্ব
রক্লক কর্ি পাও়িা র্ার্ব https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/

লটারি-উিি
আমাি িন্তান লটারির্ত রনবারিত
থ
হর়্ির্ছ, এিপর্ি আরম কী কিব?

আপনাি পিবতী পের্ক্ষপ হর্লা আিনঠট গ্রহি কর্ি আপনাি রনবন্ধন িম্পন্ন কিাি িনয
রনর্েথ রিত তারির্খ রনবন্ধর্নি িনয প্রর়্িািনী়ি অবরিষ্ট েরললারেিহ আপনাি গ্রহিপত্র আপনাি
স্কুর্ল রনর়্ি র্াও়িা। পিবতী পের্ক্ষপ রনযারিত
থ
িম়িিীমাি মর্যযই িম্পন্ন কিা অতযন্ত িরুরি,
অনযর্া়ি আপরন অর্পক্ষমান তারলকাি পিবতী বযজক্তি কার্ছ আপনাি আিন হািার্ত পার্িন।

আমাি িন্তান লটারির্ত রনবারিত
থ
না হর্ল কী হর্ব?
যকার্না রিক্ষার্ী লটারির্ত আির্নি িনয রনবারিত
থ
না হর্ল যি স্ব়িংজি়িভার্ব অর্পক্ষমান
তারলকা়ি িান পার্ব। রির্স্টম িংখযানুিরমকভার্ব অর্পক্ষমান তারলকাি রিক্ষার্ীর্েি িািা়ি
এবং অর্পক্ষমান তারলকা়ি তার্েি অবিান িানার্ত বাবা-মার্ক রিঠি যলখা হ়ি। আিন
প্রতযাখযান কিা হর্ল বা বারতল হর্ল রির্স্টম অর্পক্ষমান তারলকাি পিবতী বযজক্তি কার্ছ
গ্রহিপত্র পািা়ি। যি িম়ি আপনাি লটারিি আিন িুিরক্ষত কিাি িনয আপনার্ক পিবতী
পের্ক্ষপগুর্লা িম্পন্ন কির্ত হর্ব।

আরম গ্রহিপর্ত্র রনর্েথরিত রনবর্ন্ধি তারির্খি মর্যয স্বািয ঠটকাোন ফিম 3231 িিবিাহ কির্ত
না পাির্ল কী হর্ব?
DCSD নীরতর্ত বলা হর়্ির্ছ যর্, রিশু স্কুল শুরু কিাি বা যম়িার্োিীি থ হও়িাি তারির্খি 30 রের্নি
মর্যয ফাইর্ল অবিযই তাি স্বািয ঠটকাোন ফিম 3231 িাখর্ত হর্ব। এঠট িিবিাহ কিা না হর্ল
িন্তান ফিম বা অযাপর়্িন্টর্মর্ন্টি প্রমাি ছা়িা ক্লার্ি রফির্ত পাির্ব না। অযাপর়্িন্টর্মর্ন্টি পর্ি
রিশু যকার্না আপর্ডট ফিম ছা়িা রফির্ত পাির্ব না। এই ফিম িিবিাহ না কিাি কাির্ি রিশু
টানা 10 রেন অনুপরিত র্াকর্ল রপ্র-K পর্ার়্ি
থ রিশুি আিন বারতল হর়্ি র্ার্ব।
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আরম গ্রহিপর্ত্র রনর্েথরিত রনবর্ন্ধি তারির্খি মর্যয েবি, েতঠষ্ট ও পুঠষ্ট ফিম 3300 িিবিাহ
কির্ত না পাির্ল কী হর্ব?
DCSD নীরতর্ত বলা হর়্ির্ছ যর্, স্কুল শুরু কিাি বা যম়িার্োিীি থ হও়িাি তারির্খি 90 রের্নি মর্যয
এই ফিম অবিযই ফাইর্ল িাখর্ত হর্ব। এঠট িিবিাহ কিা না হর্ল রিশু ক্লার্ি রফর্ি আির্ত
িক্ষম হর্ব না, র্াি ফলস্বরূপ কমিূথ রির্ত রিশু তাি িান হািার্ত পার্ি।

আমাি িন্তার্নি রের্নি যবলা ওষুয খাও়িা আবিযক হর্ল?

আপনাি িন্তানর্ক প্রাক-K আির্নি িনয রনবরন্ধত কিাি পি রিরকত্িাি তর্য আপনাি িার্র্
আনর্ত ভুলর্বন না। যমরডর্কল ফিম এবং রনযারিত
থ
ওষুয যিবন কিাি পদ্ধরত িম্পর্কথ আপনাি
িার্র্ কর্া বলাি িনয স্কুর্ল যকউ র্াকর্বন।

আমাি িন্তান স্কুর্লি প্রর্ম রেন উপরিত না হর্ল কী হর্ব?

লটারির্ত রনবারিত
থ
িমস্ত রিক্ষার্ী স্কুর্লি প্রর্ম রের্ন উপরিত যর্র্ক গিনা়ি অন্তভুক্ত
থ হর্ব বর্ল
আিা কিা হর্চ্ছ। আপনাি িন্তান প্রর্ম রেন িকাল 10:00 টাি মর্যয স্কুর্ল উপরিত না হর্ল
আিনঠট বারতল কিা হর্ব এবং অর্পক্ষমান তারলকাি পিবতী বযজক্তর্ক তা যেও়িা হর্ব।

প্রাক-K রিক্ষার্ীর্েি িনয যকার্না উপরিরত নীরত আর্ছ রক?
পুর্িা স্কুল বছি িুর়্ি পূি থ রিক্ষাোর্নি রের্ন রিক্ষার্ীিা উপরিত র্াকর্ব বর্ল প্রতযািা কিা হ়ি।
রিরকত্িাগত কািি ছা়িা টানা েি রেন রিশু ক্লার্ি যর্াগ না রের্ল বা রবলম্ব কির্ল অঙ্গিার্িযি
রনর্েথ রিকা অনুিার্ি তার্ক অবিযই ক্লাি যর্র্ক অপিািি কিা হর্ব। অরযকন্তু, েীঘর্ম়িার্ে
থ
রবলরম্বত হর্ল বা রনযারিত
থ
িমর়্িি আর্গ ির্ল যগর্ল তা্িা আিন বারতল হও়িাি ঝু ুঁ রকর্ত প়ির্ত
পার্ি এবং তার্ক কাউর্িলি এবং/ অর্বা িমািকমীি কার্ছ যপ্রিি কিা হর্ব।

প্রাক-K বাবা-মার়্ির্েি িনয যকার্না অংিগ্রহর্িি আবিযকতা আর্ছ রক?
হযাুঁ, বাবা-মার়্িিা বছর্ি কমপর্ক্ষ েুইবাি এবং প্রর়্িাির্ন আিও যবরি বাবা-মার়্ির্েি রনযারিত
থ
িভা এবং বাবা-মা ির্েলর্ন অংি যনর্বন বর্ল আিা কিা হ়ি। (এিব জি়িাকলাপ প্রা়ি এক
ঘণ্টা িলর্ব)

আমাি র্রে এমন যকার্না প্রশ্ন র্ার্ক FAQ-যত যর্টাি উিি যনই?
Early Childhood Office এি িার্র্ @ 678.676.0147-এ রনরবযা়ি
থ
যর্াগার্র্াগ কির্বন

