সবটমেষ্ঠ লরস্কু মির ১০টি ববলিষ্ট্য
লকিামব আেনার বাচ্চার জনয পেষ্ঠ পরাগ্রাে খুমজ োমবন ?
আেনার বাচ্চা যলি ৩ পেমক ৬ বছমরর েম্যা পকান চাইল্ড পকয়ার, লরস্কু ি, বা
লকন্ডারগামিটন পরাগ্রামে পেমক োমক National Association for the Education of Young
Children (NAEYC) আেনামক িাি ক্লািরুমের ১০টি ববলিষ্ট্য পিখার জনয উেমিি
লিমে:

১. বাচ্চারা ক্লামি পবিীরিাগ সেয় ক্লামির কাজ ও অনয বাচ্চামির সামে পখিা্ুিা কমর। বাচ্চারা
উমেিযলবহীন িামব বমস োমক না।
২. বাচ্চামির সারাক্ষন লবলিন্ন কেকামন্ডর সুমযাগ আমছ। পযেন ব্লক লবলল্ডিং এবিং কনষ্ট্রাকিন
সক্ািংন্ত পখিনা, অলিনয় করার সিংঞ্জোলি, ছলবসহ বই, রিং-তু লি এবিং অনযানয পখিনা পযেন
েযালচিং পগে, োজি, ইতযালি। সবারই বযস্তলকছু না লকছু মত অিংি গ্রহমনর সুমযাগ রময়মছ।
৩. লিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীমিরমক এককিামব, পছাট গ্রুমে, ও বড় গ্রুমে লিক্ষািান কমর োমক।
৪. ক্লািরুে সাজামনা হয় বাচ্চামির লচত্রাঙ্কন, হামতর পিখা, িমের বানান ইতযালি লিময় এবিং
বাচ্চামির সুমযাগ রময়মছ লিক্ষকমিরমক লনমজমির বতরী গল্প পিানামনার।
৫. বাচ্চারা বিনলিন অলিজ্ঞতার ে্য লিময় গননা ও ইিংমরজী বনটোিা লিমখ োমক। রকৃ লত ও
েশুোলখ সক্ািংন্ত জ্ঞান, রন্ধন রলক্য়া, উেলহহলত গননা, নাস্তা লবতরন ইতযালির ো্যমে
লিক্ষািান করা হয়।
৬. বাচ্চারা ক্লামি নুনযতে ১ ঘন্টা লিক্ষনীয় রমজক্ট কমর জ্ঞান লবকলিত কমর। কাগজ কিমে
পিখার পচময় হামত কিমে পবিী পিখামনা হয়।
৭. ক্লািরুমের বালহমর লনমিট লিত সেয় পখিা্ুিার রা্ানয পিয়া হময় োমক। পখিা্ুিা বাি লিময়
পেণীকমক্ষর লনমিট লিত সেয় বাড়ামনা হয় না।
৮. লিক্ষকরা গল্প েড়ার বরাে সেয়ই শু্ু বই েমড় না। এককিামব,মছাট গ্রুমেও বই েমড়
োমক।
৯. লিক্ষকরা লবলিন্ন োলরবারীক অবস্থান ও অলিজ্ঞতামক রা্ানয লিময় োমক। সকি বাচ্চা একটি
লবষময় একই সেয়ই সোন িামব লিখমত োমর না ফমি োঠ্যিামনর লনমিট লিকা পোতামবক
েড়াশুনায় এগুমনা ও লেছামনা বাচ্চামির আিািা সাহাযয লিময় োমক।
১০.বাচ্চা ও লেতা-োতা স্কু মির উের লনিট রিীি। পরাগ্রামে োঠিময় তারা লনলিন্ত

োমকন।

বাচ্চারা রলতলিন কান্নাকাটি বা অসুস্থতার বাহানা কমর না তামির আনমি সেয় কামট।

ফুলডে প্রিস্কু ল প্িোগ্রোম
প্েটোরসনবোসী ৩ ও ৪ বছডরর
প্ছডলডমডেডের জনয
প্রিক্ষোবসস ২০১৮-২০১৯

পেটারসন োবলিক স্কু ি
Eileen F. Shafer, Acting State District Superintendent
Susana Peron, Acting Deputy Superintendent
Nancy Aguado-Holtje, Director
Department of Early Childhood Education
লিোটটমেন্ট আব আরলি চাইল্ডহুি এিু মকসন এন্ড এন্ড পেলসয়াি পরাগ্রাে
৯০ পিিাওয়ার এলিলনউ, পেটারসন, লনউ জাসী ০৭৫০৩
(৯৭৩) ৩২১-০৬৭৪

প্েট িেত্ত অংিগ্রহনকোরী প্রিস্কু ল প্সন্টোর ও ইন-প্রেপ্রিক্ট

সম্ভোবয িশ্নোবি ী:

(In-District) প্লোডকিন
Pre-School Center
* B.J. Wilkerson I
* B.J. Wilkerson III

প্সডেম্বর ২০১৮ হডে ফুলডে প্রি-স্কু ল প্িোগ্রোম শুরু হডে
*এই ডিোগ্রোডম ভপ্রেসর প্ োগ্যেো প্রক ?
পেটারসনবালস বাচ্চামির জনয যামির বয়স ৩১পি অমক্টাবর ২০১৮ এর েম্য

৩ ও

৪ বছর েূণট

* Calvary Baptist

হমব।

* El Mundo De Colores

*প্রিস্কু ল প্সন্টোর প্রলডে উলডেপ্রিে প্লোডকিডন কিন আমোর বচ্চোডক ভপ্রেসর জনয প্রপ্রজষ্ট্রিন করোডে েোরব?
পসমেম্বর ২০১৮-২০১৯ লিক্ষাবমষট লরস্কু ি পসন্টামর িলতট র জনয এখন পেমক পরলজমেিন চিমছ । অনগ্রহ কমর আেনার
েছমির পয পকান একটি পসন্টামরর পিামকিমন পফান কমর িলতট র পরলজমেিমনর জনয পযাগামযাগ করুন।
*প্রিস্কু ল প্সন্টোর প্রলডে উলডেপ্রিে ইন-প্রেপ্রিক্ট (In-District) প্লোডকিডন কিন আমোর বচ্চোডক ভপ্রেসর জনয প্রপ্রজষ্ট্রিন
করোডে েোরব?
ইন-লিলেক্ট (In-District) পিামকিমন িলতট র পরলজমেিমনর জনয (৯৭৩) ৩২১-২৫০১ নাম্বামর পফান করুন।
২০১৮-২০১৯ লিক্ষাবমষট িলতট র পরলজমেিন ৫ই পফব্রুয়ারী পেমক শুরু হময়মছ.
*ভপ্রেসর প্রপ্রজডিিডনর সমে আেনোডক ো ো সডে আনডে হডব:
জন্ম সনি

টিকািামনর পরকিট

৩টি বাসস্থামনর রোনেত্র

বাচ্চামক অবিযই সামে আনমবন।

(PSE&G Bill, Cable Bill or Phone Bill)
*আেনোর েছডের প্সন্টোরটিডে আসন িোপ্রল নো থোকডল প্রক করডবন?
পকাোয় আসন খালি আমছ জানমত হমি লিোটটমেন্ট আব আরলি চাইল্ডহুি এিু মকসন এ (৯৭৩)৩২১-০৬৭৪

নাম্বামর

পফান কমর জানমত োরমবন। । ঝামেিা এড়ামত তারাতালর িলতট করুন।
* োেোেোডের প্কোন বযোবস্তো আডছ প্রকনো?
না।
লনমের স্কু ি সেূমহর পরলজমষ্ট্রিন এর জনয লিোটটমেন্ট আব আরলি চাইল্ডহুি এিু মকসমন
(৯৭৩)৩২১-২৫০১ এই নাম্বামর অনুগ্রহ কমর পযাগামযাগ করুন: School #1, School #9, School #10, School #15, School # 16,
School # 21, School #24, School #25, School # 27, School #28, Dale Avenue , Early learning Center and EWK.
পষ্ট্ট রিত্ত অিংিগ্রহনকারী লরস্কু ি সেমন্ধ আেনার যলি পকান রশ্ন পেমক োমক, তাহমি অনুগ্রহ কমর
(৯৭৩)৩২১-০৬৭৪ নোম্বোডর প্ফোন করুন।

প্িোডজক্ট- সমসযোজপ্রনে বোচ্চোডের জনয
আেলন যলি োটারসন এর বালসিা হন এবিং আেনার অেবা অনয কামরা যলি িারীলরক ও োনুলষক লবকাি জলনত ৩ পেমক ৫ বছর
সন্তান পেমক োমক বা সেসযা ্রা েমর োমক তাহমি লবস্তালরত তমেযার জনয লনমের ঠিকানায় পযাগামযাগ করুন: লিোটটমেন্ট আব
পেলসয়াি সালিট স। ৯০ পিমিায়ার এলিনুযয়। পফান: (৯৭৩)৩২১-০৪৩১. সকি তেয পগােনীয়।

* El Mundo Del Nino
* Friendship Corner II
* Gilmore
* Gilmore II
* Head Start– Eastside
* Head Start– Westside
* Hogar Infantil
* La Vida
* La Vida Too
La Vida III
* Memorial Day
* Memorial II
* Michael’s Energy Factory of Greater
Bergen Community Action
Omega Preschool
* Paterson Day Care 100
* Paterson Family Center
* PCCC Child Dev. Center
* St. Joseph’s Child Care
*YMCA

Address

Phone

437 W. Broadway
124 Haledon Ave.

595-5272
595-5272

575 E. 18th St.

278-4130

44 Ward St.
433 Main St

523-0919
279-7100

186 Butler St.
505 E. 22nd St.
69-72 Montclair Ave.
500 E. 35th St.
265 Totowa Ave.
560 Main St.
396 Straight St.
116 Jackson St.
279 Carroll St.
397 Grand St.
238 Straight. St.

405-6711
977-8977
862-701-6301
546-2634
546-2634
279-4486
345-6000
279-7067
569-0001
742-3295
345-0281

101 Oliver. St.
277-6th Ave.
363 Broadway
32 Spruce St.
1 College Blvd.
800 Main St.
128 Ward St.
In-District Locations

School No. 1
School No. 9
School No. 10
School No. 15 (Madison K Center)
School No. 16
School No. 21
School No. 24
School No. 27
School No. 28
Dale Avenue School
Early Learning Center
EWK
* NAEYC Accredited Preschool Center

684-2278
278-8787
278-5200
413-1570
684-5915
754-4433
684-2320

589 11th. Ave.
6 Timothy St.
48 Mercer St.
512 Market St.
11-22nd Ave.
322 10th Ave.
50 19th. Ave.
250 Richmond Ave.
200 Presidential Blvd.
21 Dale Ave.
660-14th Ave.
295-315 Ellison
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