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DeKalb County School District
প্রি-প্রিন্ডারগার্টে ন অনলাইন ররজির্েশন
িায়শই জিজ্ঞাপ্রিত িশ্নাবলী
2020-2021 Pre-K অনলাইন লটারিি অংশগ্রহণকািীিা

এই প্রবভার্গ 2020-2021 অনলাইন লটাপ্রর িজিয়ায় অংশগ্রহণিারী বাবা-মা/অপ্রভভাবি যার্ের বাচ্চা
ভপ্রতর
ে িুর্যাগ রের্য়র্ে বা অর্েক্ষামান তাপ্রলিায় আর্ে তার্ের িনয তথ্য রর্য়র্ে। িির্লর িনয গুরুত্বেূণ ে
তথ্য (Important Information for All) নার্মর রশষ প্রবভাগটট েড়র্ত ভুলর্বন না।
যরি লটারিতে আমাি বাচ্চা ভরেিি সুতযাগ পায় োহতল োিপি রক কিতে হতব?
যপ্রে আেনার বাচ্চা লটাপ্ররর্ত ভপ্রতর
ে িুর্যাগ োয়, তাহর্ল আেনার স্কুর্লর ির্ে শীঘ্রই রযাগার্যাগ িরা হর্ব।
যপ্রে নপ্রথ্ েঠনর্যাগয বা রময়ার্োত্তীণ ে হয় তাহর্ল স্কুল আবার নপ্রথ্ োঠার্নার িনয বলর্ত োর্র। এোড়াও,
স্কুল অবপ্রশষ্ট নপ্রথ্ ইর্মল মারফত োঠার্নার অনুর্রাধ িরর্ব। 30 িুন 2020 রত লটাপ্ররর ের িমস্ত বাবামা/অপ্রভভাবর্ি অবপ্রশষ্ট নপ্রথ্র তাপ্রলিাটট োঠার্না হর্য়র্ে এবং Pre-K প্রিপ্রেক্ট ওর্য়বিাইর্টও িহর্ি োওয়া
যার্ব: ররফার্রর্ের িনয www.dekalbschoolsga.org/pre-k।
লটারি প্রক্রিয়াি সময় আমাি বাচ্চা অতপক্ষমান োরলকায় থাকতল আরম রক কিব?
রিার্না প্রশক্ষাথ্ী যপ্রে লটাপ্ররর্ত ভপ্রতর
ে িুর্যাগ না োয় তাহর্ল রি স্বয়ংজিয়ভার্ব অর্েক্ষমান তাপ্রলিায় স্থান
োর্ব। প্রির্েম অর্েক্ষমান তাপ্রলিায় িংখ্যার প্রভপ্রত্তর্ত প্রশক্ষাথ্ীর্ের িম ততপ্রর ির্র। অর্েক্ষমান তাপ্রলিায়
বাচ্চার অবস্থান িানার্ত তার বাবা-মা/অপ্রভভাবির্ি ইর্মল োঠার্না হর্য়র্ে। আিন িতযাখ্যান িরা হর্ল
বা বাপ্রতল হর্ল স্কুল অর্েক্ষমান তাপ্রলিার েরবতী েপ্ররবারর্ি িানার্ব। এিই িময়, আেনার বাচ্চার ভপ্রত ে
িুরপ্রক্ষত িরার িনয আেনার্ি েরবতী ধােগুর্লা িম্পন্ন িরর্ত হর্ব। স্কুল ররজির্েশর্নর ভারিাপ্ত
িমীর্ি িানার্ব এবং ইর্মর্ল প্রি প্রি নপ্রথ্ োঠার্ত হর্ব তার প্রনর্েেপ্রশিা বাবা-মা/অপ্রভভাবির্ি িানার্ব।
2020-2021 Pre-K অনলাইন লটারিতে অংশগ্রহণ না কিা নেু ন আতবিনকািীিা

এই প্রবভার্গ 2020- 2021 অনলাইন ভপ্রত ে িজিয়ায় অংশ প্রনর্ত োর্রনপ্রন এবং/অথ্বা স্থানীয় স্কুর্ল
অর্েক্ষামান তাপ্রলিার িনয আর্বেন ির্রর্েন এমন বাবা-মা/অপ্রভভাবির্ের িনয তথ্য রর্য়র্ে। িির্লর
িনয গুরুত্বেূণ তথ্য
ে
(Important Information for All) নার্মর রশষ প্রবভাগটট েড়র্ত ভুলর্বন না।
আমাি পরিবাি লটারিতে অংশ না রনতল, রকভাতব আরম Pre-K ভরেিি জনয আতবিন কিব?
স্কুর্লর ির্ে রযাগার্যাগ ির্র রির্ন প্রনন আিন খ্াপ্রল আর্ে প্রিনা। যপ্রে আিন থ্ার্ি, তাহর্ল অনুগ্রহ ির্র
েরবতী িশ্ন রেখ্ুন। যপ্রে আিন খ্াপ্রল না থ্ার্ি, তাহর্ল আেপ্রন অর্েক্ষামান তাপ্রলিার িনয আর্বেন িরর্ত
োর্রন এবং স্কুর্লর ররজির্েশর্নর ভারিাপ্ত িমীর্ি ইর্মল িরর্ত োর্রন। আেনার স্কুর্লর
ররজির্েশর্নর ভার িার উের রর্য়র্ে, রিই প্রনর্য় আেপ্রন প্রনজিত না হর্ল, অনুগ্রহ ির্র স্কুর্ল রযাগার্যাগ
িরুন। অর্েক্ষামান তাপ্রলিার আর্বেন প্রিপ্রের্ক্টর Pre-K ওর্য়বিাইর্টর নীর্ের প্রের্ি “Apply Now” টযার্ব
োওয়া যার্ব। www.dekalbschoolsga.org/pre-k.
স্কুতল আসন থাকতল, Pre-K এি জনয রিক্রজস্টাি কিাি পিবেী ধাপগুতলা রক রক?
নীর্ের প্রলর্ে প্রিি ির্র ভােুেয়াল মাধযর্ম 2020-2021 নতু ন প্রশক্ষাথ্ী ররজির্েশর্নর আর্বেন িম্পূণ িরুন:
ে
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/new-students/।
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2020-2021 নেু ন রশক্ষাথী রিক্রজতেশতনি আতবিন সম্পূণ িকিাি পি কী হতব?
আেনার স্থানীয় স্কুল আেনার ির্ে রযাগার্যাগ ির্র ররজির্েশন িজিয়া িম্পূণ েিরর্ত ির্য়ািনীয় নপ্রথ্
িমা রেয়ার বযাোর্র িানার্ব।
Pre-K এি জনয আতবিন কিতে রকাতনা রশক্ষাথীি রকান নরথ প্রতয়াজন?
প্রনম্নপ্রলপ্রখ্ত প্রলর্ে থ্ািা “Lottery Process” টযার্ব প্রিি িরার মাধযর্ম িমস্ত ির্য়ািনীয় নপ্রথ্র এিটট
বযােি তাপ্রলিা োওয়া যার্ব: https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/।
সকতলি জনয গুরুত্বপূণ িেথয (Important Information for All)
যরি আরম স্কুল শুরুি সময় টটকাকিতণি ফিম 3231 প্রিান না করি োহতল রক হতব?
DCSD নীপ্রতর্ত বলা হর্য়র্ে রয, প্রশশু স্কুল শুরু িরার বা রময়ার্োত্তীণ ে হওয়ার তাপ্ররর্খ্র 30 প্রের্নর মর্ধয
ফাইর্ল অবশযই তার স্বাস্থয টটিাোন ফরম 3231 রাখ্র্ত হর্ব। রিাপ্রভি-19 অপ্রতমারীর িারর্ণ, যপ্রে আেপ্রন
তবেুযপ্রতন মাধযর্ম এই নপ্রথ্ রের্ত ও োঠার্ত িমিযার িম্মুখ্ীন হন তাহর্ল অনুগ্রহ ির্র আেনার স্কুলর্ি
ইর্মল িরুন। প্রিপ্রেক্ট রিাপ্রভি-19 অপ্রতমারীর েপ্ররপ্রস্থপ্রতর উের অপ্রবরাম নির রাখ্র্ব এবং DeKalb
িাউপ্রির স্বাস্থয েষেে (DeKalb County Board of Health), ররাগ প্রনয়ন্ত্রণ ও িপ্রতর্রাধ রিন্দ্র (Centers for
Disease Control and Prevention) এবং িনস্বাস্থয প্রবভার্গর (Department of Public Health) প্রনর্েেশ
অনুিার্র ভপ্রবষযর্তর প্রিদ্ধান্ত রনর্ব। স্কুল শুরুর 30 প্রের্নর মর্ধয ফরমটট না প্রের্ল, আেনার বাচ্চা ফরম বা
অযাের্য়ির্মর্ির িমাণ োড়া িার্ি প্রফরর্ত োরর্ব না। অযাের্য়ির্মর্ির ের্র রিার্না আের্িট ফরম
োড়া বাচ্চাটট িার্ি প্রফরর্ত োরর্ব না। এই ফরম না রেয়ার িারর্ণ আেনার বাচ্চা টানা 10 প্রেন অনুেপ্রস্থত
থ্াির্ল, প্রি-K েযার্য়
ে প্রশশুর আিন বাপ্রতল হর্য় যার্ব।
যরি আরম স্কুল শুরুি সময় শ্রবণ, িৃটিশক্রি, িাাঁে ও পুটিি ফিম 3300 প্রিান না করি োহতল রক
হতব? DCSD নীপ্রতর্ত বলা হর্য়র্ে রয, স্কুল শুরু িরার বা রময়ার্োত্তীণ হওয়ার
ে
তাপ্ররর্খ্র 90 প্রের্নর মর্ধয এই
ফরম অবশযই ফাইর্ল রাখ্র্ত হর্ব। রিাপ্রভি-19 অপ্রতমারীর িারর্ণ, যপ্রে আেপ্রন তবেুযপ্রতন মাধযর্ম এই নপ্রথ্
রের্ত ও োঠার্ত িমিযার িম্মুখ্ীন হন তাহর্ল অনুগ্রহ ির্র আেনার স্কুলর্ি ইর্মল িরুন। প্রিপ্রেক্ট
রিাপ্রভি-19 অপ্রতমারীর েপ্ররপ্রস্থপ্রতর উের অপ্রবরাম নির রাখ্র্ব এবং DeKalb িাউপ্রির স্বাস্থয েষেে
(DeKalb County Board of Health), ররাগ প্রনয়ন্ত্রণ ও িপ্রতর্রাধ রিন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention) এবং িনস্বাস্থয প্রবভার্গর (Department of Public Health) প্রনর্েেশ অনুিার্র ভপ্রবষযর্তর প্রিদ্ধান্ত
রনর্ব। স্কুল শুরুর 30 প্রের্নর মর্ধয ফরমটট না প্রের্ল, আেনার বাচ্চা োড়া িার্ি প্রফরর্ত োরর্ব না, যার
ফর্ল রিাগ্রাম রথ্র্ি তার নাম িরার্না হর্ত োর্র।
Pre-K রশক্ষাথীতিি জনয রকাতনা উপরিরে নীরে আতে রক?
হযাাঁ, Pre-K প্রশক্ষাথ্ীর্ের িনয উেপ্রস্থপ্রত নীপ্রত আর্ে। রিাপ্রভি-19 এর িারর্ণ, উক্ত নীপ্রত িংর্শাধন িরা
হর্য়র্ে। Pre-K এর প্রেন প্রশক্ষাথ্ীর্ের উেপ্রস্থত থ্াির্ব হর্ব, উক্ত প্রের্ন 1 ঘণ্টা ভােুেয়াল মাধযর্ম েঠন োঠন
িরার্না হর্ব এবং তারের অবপ্রশষ্ট িমর্য় Pre-K প্রশক্ষির্ের িেত্ত িপ্রতপ্রের্নর রহাম অযাপ্রক্টপ্রভটট িরার্না
হর্ব। অযাের্য়ির্মি বা অনয িারর্ণ িাি প্রমি রগর্ল, ররিিে িরা ভােুেয়াল ইর্ভি ের্র রেখ্া যার্ব। স্কুল
খ্ুর্ল রগর্ল েুর্রা প্রশক্ষাবষ ে িুর্ড় েূণ ে প্রশক্ষাোর্নর প্রের্ন প্রশক্ষাথ্ীর্ের উেপ্রস্থত থ্াির্ত হর্ব। যপ্রে রিার্না
বাচ্চা শারীপ্ররি িারণ োড়া েরের েশ প্রেন অনুেপ্রস্থত থ্ার্ি বা আির্ত প্রবলম্ব ির্র, তাহর্ল Bright from
the Start-এর প্রনর্েেপ্রশিা অনুিার্র িাি রথ্র্ি অেিারণ িরা হর্ব। এোড়াও যপ্রে বাচ্চা প্রনয়প্রমত প্রবলম্ব
ির্র বা স্কুল রথ্র্ি তাড়াতাপ্রড় ের্ল যায় তাহর্ল িাউর্েলর এবং/অথ্বা িমািিমী বাবা-মা/অপ্রভভাবর্ির
ির্ে রযাগার্যাগ িরর্ব।
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Pre-K বাবা-মা/অরভভাবকতিি জনয অংশগ্রহতণি রকাতনা প্রতয়াজনীয়ো আতে রক?
হযাাঁ, বাবা-মা/অপ্রভভাবি বের্র িমের্ক্ষ েুইবার এবং ির্য়াির্ন আরও রবপ্রশ বাবা-মা/অপ্রভভাবির্ের িনয
প্রনধাপ্রে রত িভা এবং ির্ম্মলর্ন অংশ প্রনর্ত হর্ব। রিাপ্রভি-19 অপ্রতমারীর িারর্ণ, প্রমটটং ভােুেয়াল মাধযর্ম
হর্ব। স্কুল এবং/অথ্বা Pre-K প্রশক্ষি িখ্ন প্রমটটং/িনফার্রে হর্ব তা িানার্ব এবং উক্ত ভােুেয়াল
প্রমটটং/িনফার্রর্ে রযাগ রেয়ার উেযুক্ত প্রলে রশয়ার িরর্ব। (স্কুল খ্ুর্ল রগর্ল, এইিব িমিাণ্ড
ে
আনুমাপ্রনি এি ঘিা েলর্ব)।
স্কুল রযতহেু খুলতে োই Pre-K রশক্ষাথীতিি ভার্ু িয়াল রিতমাট লারনংি অরভজ্ঞোি বণনা
ি রিন।
প্রিপ্রেক্ট িমস্ত Pre-K প্রশক্ষাথ্ীর্েরর্ি রহাম অযাপ্রক্টপ্রভটটর এিটট 4 িপ্তার্হর েত্রি রের্ব, যা িযুজক্ত োড়াই
িম্পূণ ে িরা রযর্ত োর্র। রহাম অযাপ্রক্টপ্রভটট িপ্রত োর িপ্তার্হ ভােুেয়াল লাপ্রনংর্য়র
ে
িময় িাক্ষরতা,
অে/প্রবজ্ঞান, িামাজিি মানপ্রিি এবং গ্রি রমাটর/মুভর্মি লাপ্রনংর্য়র
ে
ধারণা অর্েষণ এবং প্রশখ্র্ত িাপ্রর
িরা হয়। Pre-K প্রশক্ষি এিটট লাপ্রনংে প্রলে িোন িরর্ব, যা রয রিার্না ইর্লর্রাপ্রনি যন্ত্র রথ্র্ি বযবহার
িরা যার্ব।
আমাি যরি এমন রকাতনা প্রশ্ন থাতক রযটাি উত্তি FAQ-রে রনই েখন কী হতব?
Office of Early Childhood এর ির্ে PreKRecords@dekalbschoolsga.org মাধযর্ম রযাগার্যাগ িরুন।

