
কেমব্রিজ ব্রিটি 

DHSP Childcare এবং পাব্রিবাব্রিে িহায়তা 

ব্রি-সু্কল লিাব্রি  

িায়শই জজজ্ঞাব্রিত িশ্নাবলী 
 

 

DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রিতত োিা িতবশ েিাি ক াগ্য? 

যে সকল যকমব্রিজ বাসীর সু্কলল োওয়ার বয়লসর বাচ্চা আলে তারা DHSP ব্রি-সু্কল লটাব্ররলত অংশ 

ব্রিলত পালর। 2022-2023 এর অলটাবর 2021 লটাব্ররর মাধ্যলম ভব্রতির জিয, 1 এব্রিল 2018 -- 1 

ব্রিলসম্বর, 2019 এর মলধ্য োলের জন্ম যসইসব বাচ্চালের সু্কলল ভব্রতির জিয যোগ্য বলল ব্রবলবচিা 

করা হলে। 

 

আব্রম েীভাতব DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রিতত অংশ কেব? 

অলটাবর 2021 এ যে সব লটাব্ররর আলবেি গ্রহণ করা হলব তালের সু্কল ব্রশক্ষাবর্ ি শুরু হলব 

যসলেম্বর 2022 এ। আপিার বাচ্চার বয়স 2 বের 9 মাস যেলক 4 বের 5 মাস পে িন্ত হলল আপিার 

বাচ্চালক ব্রি-সু্কলল ভব্রতির জিয যোগ্য বলল ব্রবলবচিা করা হলব। উদাহিণস্বরূপ, অতটাবি 2021 

এি লিাব্রিতত (2022-2023 এি সু্কল ব্রশক্ষাবতষ ে ভব্রতেি জেয) অংশ ব্রেতত, আপোি বাচ্চাি 

জন্ম তাব্রিখ 1 এব্রিল, 2018 কেতে 1 ব্রিতিম্বি, 2019 এি মতযয হতত হতব। 

আপিার লটাব্ররর আলবেি সমূ্পণ ি ব্রহলসলব ব্রবলবচিা করলত, আপিালক অবশযই ব্রিম্নব্রলব্রিত 

কাগ্জপত্র জমা ব্রেলত হলব: 

• DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রি আতবদে 

• আয় ও পব্রিবাতিি আোতিি িমাণ: কর ব্ররটাি ি এবং পরপর 4টট যপ স্টাব (অেবা গ্ত 

30 ব্রেলির) অেবা আপিার িাপ্ত যে যকালিা সুব্রবধ্ার জিয বতিমাি পুরস্কালরর পত্র (TANF, 

SSI, SNAP, WIC ইতযাব্রে। 

• বাচ্চাি বয়তিি িমাণ: বাচ্চার বাে ি সাটটিব্রিলকট বা পাসলপাটি 

• টিোোি িমাণপত্র: ব্রলজ, মটিলগ্জ, আবাসি িোিকারীর যেলক ব্রচটি, গ্ত 2 মালসর 

ইউটটব্রলটট ব্রবল বা িবব্রলং আলপর িরম 

 

আব্রম কোোয় DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রিি জেয ক াগ্য হতত পাব্রি? 

DHSP ব্রি-সু্কল লটাব্রর আলবেি সম্পূণ িভালব অিলাইলি পাওয়া োয়: 

www.cambridgema.gov/presschoollottery। 

অিুলরাধ্ সালপলক্ষ আলবেিপত্র োপালিা ও সশরীলর ব্রগ্লয় সহায়তা পাওয়া োলব। িলয়াজলি 

dhsppreschools@cambridgema.gov বা 617-349-6254 িম্বলর েয়া কলর যোগ্ালোগ্ করুি। 

 

আব্রম েীভাতব আমাি বাচ্চাি DHSP ব্রি-সু্কতল ভব্রতে হওয়াি িম্ভাবো বাড়াতত পাব্রি? 

http://www.cambridgema.gov/presschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov


আপব্রি েত যবব্রশ যিাগ্রাম ব্রিব িাচি করলবি তত যবব্রশ ভব্রতি হওয়ার সম্ভাবিা োকলব। েব্রে যকালিা 

যিাগ্রালম সময় বা অবস্থালির কারলণ আপিার বাচ্চালক পািালত িা চাি, তাহলল েয়া কলর 

যসগুললা ব্রিব িাচি েিতবে ো। েব্রে আপব্রি আপিার ব্রিব িাব্রচত যকািও যিাগ্রালম একটট ব্রসলটর 

জিয ব্রিব িাব্রচত হি ও যসই ব্রসটটট িতযািযাি কলরি, তাহলল আপব্রি লটাব্ররলত আপিার স্থািটট 

বালজয়াপ্ত করলবি। আপব্রি অিয যিাগ্রালম স্থািান্তলরর অিুলরাধ্ করলত পারলবি িা। 

 

েখে আব্রম জােতত পািব আমাি বাচ্চা DHSP ব্রি-সু্কতলি জেয ব্রিি কপতয়তে ব্রেো? 

লটাব্ররর পলর ব্রিলসম্বলর আপব্রি জািলত পারলবি। 

 

 ব্রদ আমাি বাচ্চা DHSP ব্রি-সু্কতল ব্রিি পায়, তাহতল ব্রে আমাতে উক্ত কিাগ্রাতম আমাি 

বাচ্চা ভব্রতে হতব ব্রেো তা জাোতত হতব? 

হযা াঁ। যে সকল পব্ররবার ব্রসট পালব, তালেরলক 31 জািুয়ারী 2022 এর মলধ্য ব্রসট স্বীকার বা অস্বীকার 

করলত হলব। েব্রে আমরা 31 জািুয়ারী পে িন্ত আপিার যেলক যকালিা উত্তর িা পাই, তাহলল আমরা 

উক্ত ব্রসট ওলয়টব্রললস্টর অিয যকালিা বাচ্চালক িোি করব। 

 

DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রিতত ব্রে কোতো িতহাদি পেতেি ব্রবষয় আতে? 

বতিমালি আমালের ব্রি-সু্কল যিাগ্রালমর একটটলত সলহাের বাচ্চারা ভব্রতি হলয় আলে এমি যক্ষলত্র 

লটাব্ররর সময় অগ্রাব্রধ্কার যেয়া হয়, তলব ব্রসলটর যকালিা ব্রিশ্চয়তা যেয়া হয় িা। 

 

 ব্রদ আব্রম কেমব্রিতজি বাব্রিো ো হই  ব্রেন্তু কেমব্রিজ ব্রিটি বা কেমব্রিজ পাবব্রলে 

সু্কতলি েমী হই, তাহতলও ব্রে DHSP ব্রি-সু্কল লিাব্রিতত আমাি বাচ্চা অংশ ব্রেতত পািতব? 

যকমব্রিলজর বাব্রসন্দারা সব িোয় অগ্রাব্রধ্কার পালবি। 2022-2023 সু্কল ব্রশক্ষাবলর্ ির অলটাবর 2021 

লটাব্ররর মাধ্যলম ভব্রতির যক্ষলত্র, যকমব্রিজ ব্রসটট এবং যকমব্রিজ পাবব্রলক সু্কললর যে সকল কমী 

যকমব্রিলজর বাব্রসন্দা িি তারা লটাব্ররলত অংশ ব্রিলত পারলবি।  

আমরা লটাব্ররর আলগ্ িব্রত বের যকমব্রিলজর বাব্রসন্দা িি এমি যকমব্রিজ ব্রসটট এবং যকমব্রিজ 

পাবব্রলক সু্কললর কমীলের েক্ষতা পুিব্রি িধ্ িারণ করব। টিকািার িমাণপলত্রর জায়গ্ায়, যকমব্রিজ 

ব্রসটট এবং যকমব্রিজ পাবব্রলক সু্কললর যে সকল কমীরা যকমব্রিলজর বাব্রসন্দা িি তালের 

কম িসংস্থালির িমাণ জমা ব্রেলত হলব। 

 

DHSP লিাব্রিি জেয ওতয়টিং পুতল আমাতে ক াগ্ েিা হতল আব্রম েী েিব? 



ব্রসট িাব্রল হলল, আমরা ওলয়টটং পুললর তরি যেলক পব্ররবারলের সলে যোগ্ালোগ্ করব। পলরর 

লটাব্ররর (অলটাবর 2022) জিয আলবেি িা যিয়া পে িন্ত ওলয়টটং পুল যিালা োকলব। অলটাবর 2022 

এ, ওলয়টটং পুল যশর্ হলব এবং সু্কলল োওয়ার বয়স হলয়লে এমি বাচ্চা োকা পব্ররবারবগ্ ি পলরর 

বেলরর ভব্রতির জিয আবার লটাব্ররলত অংশ ব্রিলত পালর। 

েব্রে ব্রবকল্প যিাগ্রাম িুাঁজলত আপিার সাহালেযর েরকার হয়, তাহলল ব্রি-সু্কল যিা াঁজার ব্রিম্নব্রলব্রিত 

সংস্থাি রলয়লে: 

• Find It Cambridge: finditcambridge.org বা617-686-2998 

• Birth to 3rd Partnership: cpsd.us/departments/b3 বা 617-349-6554 

• আব্রল ি এিুলকশি ও যকয়ার ব্রবভাগ্: eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch  

• Center for Families: 617-349-6385 

 

DHSP ব্রি-সু্কতল অংশ ব্রেতত খিচ েত? 

DHSP ব্রি-সু্কল টটউশলির যরট আলয়র স্লাইব্রিং যস্কললর উপর ব্রিভির কলর ব্রস্থর হয়। িব্রত বের DHSP 

ব্রি-সু্কল লটাব্রর সামগ্রী সহ িকাব্রশত হয়। 

মািব পব্ররলর্বা িকল্প ব্রবভালগ্ (Department of Human Service Programs, DHSP), আমরা 

যকমব্রিলজর সমস্ত পব্ররবালরর কালে িকল্প যপ ৌঁলে ব্রেলত সংগ্রাম কব্রর। আমরা ভাউচার গ্রহণ কব্রর 

এবং আমরা যোগ্য পব্ররবারলেরলক উলেিলোগ্য টটউশি সহায়তা িোি কব্রর। যকালিা পব্ররবার 

কতটা টটউশি সহায়তা পালব তা পব্ররবালরর যমাট আয়, পব্ররবালরর আকার ও বযক্তক্তগ্ত আব্রে িক 

কলের ব্রভব্রত্তলত ব্রস্থর হয়। 

2022 – 2023 সু্কল ব্রশক্ষাবলর্ ির জিয আমালের টটউশলির যরট হল: 

পব্রিবাতিি িব েতমাি 

আয় 
আেুমাব্রেে  

িব্রতব্রদতেি টিউশতেি কিি* 
িব্রত মাতিি টিউশতেি কিি 

$2,17,501 – তার যবব্রশ 

 

$83.65* $1,812.50 

$1,63,126- $2,17,500 

 
$66.92* $1,450.00 

$1,30,501 - $1,63,125 

 
$50.19* $1,087.50 

$1,08,751 – $1,30,500 

 
$40.15* $870.00 

$0 - $1,08,750 টটউশলির িব্রতব্রেলির িােব্রমক যরট হল $40.15। যে সকল পব্ররবালরর 

পাব্ররবাব্ররক সব িলমাট আয় $0 - $1,08,750 তারা ব্রকেু টটউশি সহায়তার জিয 

যোগ্য হলব। যকালিা পব্ররবার কতটা টটউশি সহায়তা পালব তা পব্ররবালরর 

সব িলমাট আয়, পব্ররবালরর আকার ও বযক্তক্তগ্ত আব্রে িক কলের ব্রভব্রত্তলত ব্রস্থর 

হলব। আলাো স্কলারব্রশলপর যরট সম্পলকি আলরা তলেযর জিয েয়া কলর 

যোগ্ালোগ্ করুি। 

http://www.finditcambridge.org/
file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/টেলি:617-652-5232
file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/টেলি:617-652-5232
file:///C:/Users/meghanm/AppData/Local/Temp/Temp1_All%20Translated%20Files%20(002).zip/টেলি:617-652-5232
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


*টটউশি মাব্রসক যরলটর ব্রভব্রত্তলত যিয়া হয়। দেব্রিক যরট মালসর 22টট ব্রবললোগ্য ব্রেলির গ্লের 

ব্রভব্রত্তলত গ্ণিা করা হয়।  

 

 

আমিা েীভাতব স্কলািব্রশতপি জেয আতবদে েিব? 

আপিালক যকালিা অব্রতব্ররক্ত কাগ্জপত্র পূরণ করলত হলব িা! টটউশি সহায়তা সহ টটউশলির 

যরট গ্ণিা করার জিয লটাব্ররলত অংশ ব্রিলত আপিার জমা যেয়া িব্রেগুব্রল আমরা বযবহার কব্রর। 

 

 ব্রদ আব্রম িবতেতে কবব্রশ কিি ব্রদই, তাহতল আমাতে ব্রে আতয়ি ও পব্রিবাতিি আোতিি 

িমাণ জমা ব্রদতত হতব? 

েব্রে আপিার পব্ররবার টপ যরলের আওতায় োলক, তাহলল আপিালক আয় ও পব্ররবালরর 

আকালরর িমাণ ব্রেলত হলব িা। তলব আপিালক আপিার বাচ্চার বয়স ও টিকািার িমাণ ব্রেলত 

হলব। 

 

DHSP ব্রি-সু্কলগুতলা েতক্ষণ কখালা োতে? 

সমস্ত DHSP ব্রি-সু্কল বেলরর 12 মাস ও সপ্তালহর 5 ব্রেি (যসামবার – শুক্রবার) যিালা োলক। The 

Haggerty, Kennedy/Longfellow, M.L. King এবং Windsor ব্রি-সু্কললর সময়: 7:30 a.m. – 5:30 p.m। 

The King Open, Morse, এবং Peabody ব্রি-সু্কললর সময় 8:00 a.m. – 6:00 p.m। 

DHSP ব্রি-সু্কলগুতলাতত ব্রে আংব্রশে-িমতয়ি বযবস্থা আতে? 

আমালের যকালিা যিাগ্রালমর যক্ষলত্র আংব্রশক-সমলয়র বযবস্থা যিই। সমস্ত ব্রসট সপ্তালহর 5 ব্রেি 

এবং বেলরর 12 মালসর জিয। 

বতেমাতে DHSP ব্রি-সু্কলগুতলা কোব্রভি-19 এি জেয েী বযবস্থা ব্রেতে? 

আমরা আমালের যিাগ্রালম অলিকগুব্রল যকাব্রভি-19 সতকিতা অন্তভুিক্ত কলরব্রে, োর মলধ্য 

পব্ররেন্নতা পদ্ধব্রত, মাস্ক পরা, সামাক্তজক েরূত্ব এবং যকাব্রভি -19 পরীক্ষা করা অন্তভুিক্ত। যকাব্রভি 

- 19 এর ব্রবস্তার যরালধ্ ব্রবজ্ঞালির উন্নব্রতর সালে সালে আমরা যে ব্রিব্রেিে পদ্ধব্রত িলয়াগ্ কব্রর তা 

পব্ররবতিি হয়। আমালের কালে আমালের বাচ্চা, পব্ররবার ও কমীলের স্বাস্থয সবলেলক গুরুত্বপূণ ি। 

তাই, আমরা যকাব্রভি-19 যিালটাকল িলয়াগ্ ও অিুসরণ করলত এবং আমালের যিাগ্রামগুব্রলর 

জিয ব্রসদ্ধান্ত ব্রিলত যকমব্রিজ জিস্বাস্থয ব্রবভালগ্র সালে ব্রিব্রবেভালব কাজ কব্রর। 


