
 

 

েকমি�জ িস�টর DHSP ি�-�ুল ে�া�ােম আপনার আ�েহর জন� ধন�বাদ! আপনার বা�ােক মানস�ত 
ি�-�ুল ে�া�ােম ভিত� কের আপিন আপনার বা�ােক িক�ারগােট�ন ও আেরা অেনক িকছ� র জন� ��ত 
হেত সাহায� করেছন। গেবষণায় েদখা েগেছ েয, েয সব বা�া উ� মােনর ি�-�ুল ে�া�ােম ভিত� হয় 
�াথিমক �ুেল তােদর অ�, ভাষা ও সামা�জক দ�তা ভােলা হয়। 

েম মােসর ি�-�ুল লটািরেত আপনার বা�ার জন� অংশ িনেত দয়া কের এখােন আমােদর অে�াবর 
মােসর অনলাইন লটািরর আেবদন স�ূণ � ক�ন: www.cambridgema.gov/preschoollottery। অনুেরাধ 
সােপে� আেবদনপ� ছাপােনা ও সশরীের িগেয় সহায়তা পাওয়া যােব। �েয়াজেন 
dhsppreschools@cambridgema.gov বা 617-349-6254 ন�ের দয়া কের েযাগােযাগ ক�ন। আেবদেনর 
সম� তথ� স�ূণ � ক�ন যােত আমােদর কােছ আপ ট�  েডট, স�ঠক তথ� থােক এবং আমরা িডেস�েরর 
মেধ� লটািরর ফলাফল িনেয় আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত পাির।  

অনলাইন আেবদন স�� করার পাশাপািশ, আপনার আেবদন�ট স�ূণ � িবেবিচত হওয়ার জন� 
আপনােক অন�ান� কাগজপ� সরবরাহ করেত হেব (�েয়াজনীয় কাগজপ� পরবত� পৃ�ায় তািলকাব� 
রেয়েছ)। DHSP ি�-�ুল �টউশেনর েরট আেয়র �াইিডং ে�েলর উপর িনভ�র কের িনধ �ারণ করা হয়। আমরা 
আপনার �টউশেনর েরট গণনা করেত এবং েকােনা পিরবার আমােদর ে�িণকে� েকােনা িসেটর জন� 
েযাগ�তা অজ�ন কের িকনা তা িনধ �ারণ করেত আমরা নিথ�িল ব�বহার করব।  

মানব পিরেষবা �ক� িবভােগ (Department of Human Service Programs) আমরা েকমি�েজর সম� 
পিরবােরর কােছ �ক� েপৗ�েছ িদেত সং�াম কির। আমরা ভাউচার �হণ কির এবং আমরা েসই 
পিরবার�িলর জন� �লাপিশপ িদই যারা �টউশন সহায়তার জন� েযাগ�তা অজ�ন কের। এই প�ােকেট, 
আপিন আমােদর বত�মান �টউশেনর েরট খুেঁজ পােবন। েয সব পিরবােরর আয় HUD এিরয়া েমিডয়ান আয় 
100% ($1,08,750) বা তার কম তারা িকছ�  �টউশন সহায়তার জন� েযাগ�। েকােনা পিরবার কতটা �টউশন 
সহায়তা পােব তা পিরবােরর সব �েমাট আয়, পিরবােরর আকার ও ব���গত আিথ �ক কে�র িভি�েত ি�র 
হেব। আমােদর িব�াস েয পিরবােবর স�দ েকমি�েজর বা�ােদর এক�ট মানস�� ি�-�ুেল 
পড়ােশানার বাধা হেয় ওঠা উিচত নয়। 

অনলাইন আেবদেন, আপনােক আপনার স�ােনর জন� যত ই�া ি�-�ুল েবেছ িনেত বলা হেব। আপনার 
পছে�র �ুল অনুসাের �ুল�িলেক সাজােবন। আপনােক যখন ি�-�ুল িসেটর িবষেয় অবিহত করা হেব 
তখন আপিন েকবলমা� েসই ে�া�াম�িল িনব �াচন করেবন েযখােন আপিন আপনার বা�ােক ভিত� 
করেবন। আমােদর শহর জেুড় 7�ট ি�-�ুল ে�া�াম রেয়েছ এবং েস�িল সবই উ�মােনর। আমােদর 
ে�া�াম�িল রােজ�র মাধ�েম সব �ািধক মােনর ের�টং েপেয়েছ এবং NAEYC (ন�াশনাল এেসািসেয়শন ফর দ� 
এড� েকশন অফ ইয়ং িচলে�ন) এর মাধ�েম অনুেমািদত।  

যিদ আপনার লটাির বা আমােদর ি�-�ুল স�েক� েকােনা �� থােক, তাহেল 
dhsppreschools@cambridgema.gov বা 617-349-6200 ন�ের েযাগােযাগ ক�ন। লটািরর আেবদন 

http://www.cambridgema.gov/preschoollottery
mailto:dhsppreschools@cambridgema.gov
mailto:cgreen@cambridgema.gov


���য়ার ে�ে� যিদ আপনার ভাষা সহায়তার �েয়াজন হয় তেব দয়া কের Center for Families-এর সােথ 
617-349-6385 ন�ের েযাগােযাগ ক�ন। আবার, আমােদর ি�-�ুেলর ে�া�াম�েলার �িত আপনার 
আ�েহর জন� ধন�বাদ। আমরা আপনার ও আপনার পিরবােরর সে� কাজ করার অেপ�ায় আিছ। 

িবনীত, 

Meghan M. White, িবভাগীয় �ধান 
Childcare এবং পািরবািরক সহায়তা 



Department of
Human Service Programs

If you have any questions or need assistance, please contact us at 

dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200

1. অক্টোবর 1, 2021 - অক্টোবর 31, 2021 তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করুন

কোথায় আবেদন করতে হবে

এতে অনলাইনে আবেদন করুন:www.cambridgema.gov/preschoollottery

অনুরোধ সাপেক্ষে আবেদনপত্র ছাপানো ও সশরীরে গিয়ে সহায়তা পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে dhsppreschools@cambridgema.gov বা 

617-349-6254 নম্বরে দয়া করে যোগাযোগ করুন।

2. DHSP প্রি-স্কুল লটারিতে প্রবেশ করতে নিম্নলিখিত নথি প্রদান করা আবশ্যক:
ডকুমেন্টের ধরণ ডকুমেন্টের উদাহরণ

অনলাইন লটারির আবেদন • DHSP লটারির আবেদন

আয় ও পরিবারের আকারের প্রমাণ

(যে সকল পরিবারের সর্বমোট আয় $217,501 এর বেশি তাদের 

আয়ের প্রমাণ লাগবে না কারণ তারা সর্বোচ্চ হারে টিউশন ফি 

পরিশোধ করবে।)

• করের রিটার্ন এবং

•  পরপর 4টি পে স্টাব (বা গত 30 দিনের) 

অথবা

•  আপনার প্রাপ্ত যে কোনো সুবিধার জন্য বর্তমান পুরস্কারের পত্র 

(TANF, SSI, SNAP, WIC ইত্যাদি।)

শিশুর বয়সের প্রমাণ

(জন্ম তারিখ 4/1/18 – 12/1/19 এর মধ্যে)

• শিশুর বার্থ সার্টিফিকেট অথবা

• শিশুর পাসপোর্ট

ঠিকানার প্রমাণ* নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি:
• লিজ

• মর্টগেজ

•  আবাসন প্রদানকারীর থেকে 

চিঠি

•  গত 2 মাসের ইউটিলিটি বিল 

অথবা

• ডবলিং আপের ফরম

*  কেমব্রিজ সিটি ও কেমব্রিজ পাবলিক স্কুলের কর্মীরা যারা কেমব্রিজের বাসিন্দা নন তাদেরকে বার্ষিকভাবে কাজের প্রমাণ দিতে হবে। কেমব্রিজের সিটি এবং কেমব্রিজ পাবলিক 
স্কুলের যে সকল কর্মী কেমব্রিজের বাসিন্দা নয় তাদের লটারিতে প্রবেশের জন্য প্রতি বছর যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হবে।

3. 2021 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পরিবারগুলিকে লটারির ফলাফল জানানো হবে।

4.  যদি কোনো আসন দেওয়া হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই জানুয়ারী 31, 2022 এর মধ্যে আসনটি স্বীকার বা  
প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

5.  যে সকল পরিবারকে আমাদের যে কোনো একটি প্রিস্কুলে সিট দেওয়া হয় না তাদের ওয়েটিং পুলে রাখা হবে যা অক্টোবর 
2022 পর্যন্ত স্থায়ী হবে। যদি তারা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য এখনও DHSP প্রিস্কুলগুলিতে আগ্রহী হলে, 
পরিবারগুলিকে অক্টোবর 2022 তারিখের প্রিস্কুল লটারির জন্য আবার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে ।

কেমব্রিজ সিটি
DHSP Childcare 
প্রি-স্কুল লটারির 
আবেদন প্রক্রিয়া



েকমি�জ িস�ট 
DHSP Childcare এবং পািরবািরক সহায়তা 

ি�-�ুল �টউশন েরট 
কায �কর: 1 েসে��র, 2022 –  31 অগা�, 2023 

সব �েশষ আপেডট হেয়েছ: 8/27/21 

 

মানব পিরেষবা �ক� িবভােগ (Department of Human Service Programs) আমরা েকমি�েজর সম� 
পিরবােরর কােছ �ক� েপৗ�েছ িদেত সং�াম কির। আমােদর িব�াস েয পিরবােবর স�দ েকমি�েজর 
বা�ােদর এক�ট মানস�� ি�-�ুেল ও পরবত� পড়ােশানার বাধা হেয় ওঠা উিচত নয়। আমােদর সেব �া� 
েরেটর কম �টউশন েরেটর জন� সম� পিরবারেক তােদর আেয়র �মাণ িদেত হেব। 

 

শহর জুেড় েকমি�েজর 7�ট পূণ � সমেয়র ি�-�ুল (Haggerty, Kennedy Longfellow, King Open, M.L. 
King, Morse, Peabody, and Windsor) েয�েলা িদেনর 10 ঘ�া েখালা থােক। 

 

পিরবােরর সব �েমাট 
আয় 

আনুমািনক  
�িতিদেনর �টউশেনর েরট* 

�িত মােসর �টউশেনর েরট 

$2,17,501 – তার েবিশ 
 

$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 �টউশেনর �িতিদেনর �াথিমক েরট হল $40.15। েয সকল পিরবােরর 
পািরবািরক সব �েমাট আয় $0 - $1,08,750 তারা িকছ�  �টউশন সহায়তার জন� 
েযাগ� হেব। েকােনা পিরবার কতটা �টউশন সহায়তা পােব তা পিরবােরর 
সব �েমাট আয়, পিরবােরর আকার ও ব���গত আিথ �ক কে�র িভি�েত ি�র 
হেব। আলাদা �লারিশেপর েরট স�েক� আেরা তেথ�র জন� দয়া কের 

েযাগােযাগ ক�ন। 
 

 

*�টউশন মািসক েরেটর িভি�েত েনয়া হয়। ৈদিনক েরট মােসর 22�ট িবলেযাগ� িদেনর গেড়র িভি�েত 
গণনা করা হয়।  
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