
কেমব্রিজ শহর 

DHSP চাইল্ড কেযার এবং ফ্যাব্রমব্রি সাপ ার্ট 

ব্রিসু্কি ির্াব্রর  

িাযই জজজ্ঞাসয িশ্ন 
 

 

DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্ররপে োরা িপবপশর ক াগ্য? 

কেমব্রিজের বাব্রিন্দাজের মজযে যাজের কযাগোজের বয়িী বাচ্চারজয়জে, তারাই DHSP ব্রিসু্কল 

লটাব্ররজত িজবশ েরজত পাজর। অজটাবর 2022-এর লটাব্ররজত 2023-2024 বেজর সু্কজল 

তাব্রলোভুক্তির েেে, 1 এব্রিল, 2019 কেজে 5 ব্রিজিম্বর, 2020-এর মজযে েন্ম তাব্ররখ িহ ব্রশশুজের 

বয়ি-কযাগে বজল ব্রবজবব্রিত হয়। 

 

আব্রম েীভাপব DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্ররপে িপবশ েরব? 

2023 িাজলর কিজেম্বজর শুরু হওয়া সু্কজলর বেজরর েেে 2022 িাজলর অজটাবজর লটাব্ররর আজবেে 

গহৃীত হয়। আপোর িন্তাজের বয়ি যব্রে 2 বের 9 মাি কেজে 4 বের 5 মাি বয়জির মজযে হয় 

তখেই কি ব্রি-সু্কল তাব্রলোভুক্তির েেে বয়ি-কযাগে বজল ব্রবজবব্রিত হয়। উদাহরণস্বরূ , 

অপটাবর 2022-এ ির্াব্ররপে িপবশ েরপে (2023-2024 সু্কি বছপর োব্রিোভুজির জন্য), 

আ ন্ার সন্তাপন্র জন্ম োব্ররখ এব্রিি 1, 2019 - ব্রিপসম্বর 5, 2020-এর মপযয হপে হপব। 

আপোর লটাব্ররর আজবেে িম্পূর্ ণরূজপ ব্রবজবব্রিত হওয়ার েেে, আপোজে অবশেই ব্রেম্নব্রলব্রখত 

েব্রেগুব্রল েমা ব্রেজত হজব: 

• DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্রর আপবদন্ 

• আয এবং  ব্ররবাপরর  েজন্ সদসয আপছন্ োর িমাণ: টোক্স ব্ররটাে ণ এবং 4টট টাো 

কপ স্টাব (বা গত 30 ব্রেে) বা আপব্রে যব্রে কোজো িুব্রবযা পাে তার েেে বতণমাে পুরস্কার 

পত্র (TANF, SSI, SNAP, WIC, ইতোব্রে) 

• সন্তাপন্র বযপসর িমাণ: িন্তাজের েজন্মর শংিাপত্র বা িন্তাজের পািজপাটণ 

• ঠিোন্ার িমাণ: ইোরা, বন্ধেী, বাব্রিওয়ালার ব্রিটি, গত 2 মাজির ইউটটব্রলটট ব্রবল, গত 2 

মাজির কেবল-িংজযাজগর ব্রবল, গাব্রির ব্রেবন্ধে, বা িাবব্রলং আপ ফম ণ 

 

আব্রম কোথায DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্ররর জন্য আপবদন্ েরপে  াব্রর? 

অজটাবর মাজি, DHSP ব্রিসু্কল লটাব্ররর আজবেেwww.cambridgema.gov/presschoollottery-এ পাওয়া 

যাজব  

অেুজরাজযর ব্রভব্রিজত বেক্তিগত িহায়তা পাওয়া যায়। িজয়ােজে, অেুগ্রহ 

েজরdhsppreschools@cambridgema.govবা 617-349-6254 এই েম্বজর কফাজে কযাগাজযাগ েরুে। 

 

েীভাপব DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্রর চািাপন্া হয? 

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


আমাজের িব্রতটট ব্রিসু্কল কের্ীেজে, আমরা িায় অজয ণে আিে অগ্রাব্রযোর পব্ররবাজরর েেে 

িংরের্ েজর োব্রে। আমরা অগ্রাব্রযোজরর পব্ররবারগুব্রলজে এমে পব্ররবার ব্রহিাজব িংজ্ঞাব্রয়ত েব্রর 

যারা মাব্রেণে যুিরাজের আবািে ও েগর উন্নয়ে এলাোর মযে আজয়র (HUD AMI) ব্রবভাজগর 65% 

বা তার ব্রেজি। (2022 HUD AMI আপযর চার্ট কদখুন্) কযজহতু আমরা লটাব্রর অোব্রিজেশেগুব্রল 

কপজয় োব্রে এবং আজবেে িক্তিয়া বন্ধ হজয় যাওয়ার পজর, আমরা িম্পূর্ ণতা এবং অগ্রাব্রযোজরর 

ব্রিব্রতর েেে আজবেেগুব্রল পয ণাজলািো েরব এবং িজয়ােজে পব্ররবাজরর িাজে ফজলাআপ েরব৷ 

এই িমজয়র মজযে, আমরা লটাব্ররর েেে িব্রতটট কের্ীেজে েতগুব্রল কখালা অগ্রাব্রযোর এবং 

িাযারর্ আিে োেজব তাও ব্রেয ণারর্ েরব। 

এেবার আমাজের িম্পূর্ ণ লটাব্রর পুল হজয় কগজল এবং পরবতী সু্কল বেজরর েেে আমাজের কখালা 

আিজের িংখো োো োেজল, আমরা লটাব্রর েরজত োব্রে।  

িেমত, আমরা আমাজের অগ্রব্রযোর আিজের েেে লটাব্রর িালাই কিই িেল পব্ররবারজের েেে 

যারা এেটট িাযারর্ েম্বর বেবহার েজর কিই মােেণ্ডগুব্রল পূরর্ েজর। িব্রতটট পব্ররবাজরর পালা 

এজল, আমরা তাজের িেম পেজন্দর ব্রেজে েের ব্রেই এবং এেটট কখালা আিে োেজল তাজেরজে 

কিই কের্ীেজের েেে বরাদ্দ েব্রর। যব্রে তাজের িেম পেজন্দ এেটট কখালা আিে ো হয়, তাহজল 

আমরা তাজের ব্রিতীয় পেন্দ এবং আরও অজেে ব্রেেুর ব্রেজে েের ব্রেই। যব্রে তাজের ব্রেব ণাব্রিত 

কোেও কিাগ্রাজম এেটটও আিে উপলব্ধ ো োজে, তজব তাজের অগ্রাব্রযোর ওজয়টটং পুজল কযাগ 

েরা হয়। 

অগ্রাব্রযোর লটাব্ররর পজর, আমরা কিই িেল আজবেেোরীজের উপর েের ব্রেই যাজের ভাইজবাে 

বতণমাজে এেটট DHSP ব্রিসু্কল ক্লািরুজম েব্রেভুি হজয়জে। ভাইজবােজের তাজের ব্রেব ণাব্রিত 

কের্ীেজে এেটট কখালা আিে উপলব্ধ োেজল কিখাজেই রাখা হয়। 

এরপজর, আমরা আমাজের িাযারর্ আিজের েেে লটাব্রর লটাব্রর েব্রর যারা এেটট িাযারর্ েম্বর 

বেবহার েজর এজখাজো এখেও িাে পায়ব্রে। িব্রতটট পব্ররবার করর পালা এজল, আমরা তাজের িেম 

পেজন্দর ব্রেজে েের ব্রেই এবং এেটট কখালা আিে োেজল তাজেরজে কিই কের্ীেজের েেে 

বরাদ্দ েব্রর। যব্রে তাজের িেম পেজন্দ এেটট কখালা আিে ো হয়, তাহজল আমরা তাজের ব্রিতীয় 

পেন্দ এবং আরও অজেে ব্রেেুর ব্রেজে েের ব্রেই। যব্রে তাজের ব্রেব ণাব্রিত কোেও কিাগ্রাজম এেটটও 

আিে উপলব্ধ ো োজে তজব তাজের িাযারর্ ওজয়টটং পুজল কযাগ েরা হয়। 

আমরা লটাব্রর েরার পজর, ব্রিসু্কল পব্ররিালেজের োজে োো ক্লাি তাব্রলোগুব্রল ব্রেক্তিত েব্রর 

কেখার েেে কয এমে কোেও ত্রুটট কযে ো োজে যা এেটট কের্ীেেজে অব্রতব্ররি তাব্রলোভুক্তির 

ব্রেজে পব্ররিাব্রলত েরজব। এেবার আমরা তাব্রলোগুব্রল ব্রেক্তিত েরজত িেম হজল, আমরা 

ব্রভউপজয়জের মাযেজম লটাব্ররর ফলাফল পব্ররবারগুব্রলজে অবব্রহত েব্রর, অেলাইে িোটফজম ণ োো 

পব্ররবারগুব্রল ব্রিসু্কল লটাব্ররজত আজবেে েরজত তা বেবহার েজর। যব্রে এেটট আিে অফার েরা 

হয়, পব্ররবারগুব্রলজে ব্রিসু্কজলর অবিাে, িাইট-ব্রভব্রিে িশ্নগুব্রলর েেে ব্রিসু্কজলর কযাগাজযাজগর 

তেে এবং/অেবা িফজরর িময়িূিী এবং তাজের টটউশে করট িম্পজেণ অবব্রহত েরা হজব। 

https://www.cambridgema.gov/-/media/Files/DHSP/Preschool/2023/Bengali/HudBengali.pdf


কযজহতু আমরা আিে েজম যাওয়া িম্পজেণ োেজত পাব্রর, তাই আমরা আমাজের ওজয়টটং পুল 

কেজে তাজের কটজে ব্রেজয় আব্রি এবং তাজের অবিার পব্ররবতণে হজল ব্রভউপজয়জের মাযেজম 

পব্ররবারগুব্রলজে অবব্রহত েব্রর। 

 

আব্রম েীভাপব এেঠর্ DHSP ব্রিসু্কপি আসন্  াওযার সম্ভাবন্া বাডাপে  াব্রর? 

আপব্রে যত কবব্রশ কিাগ্রাম ব্রেব ণািে েরজবে আপোর আিে পাওয়ার িম্ভাবো তত কবব্রশ। যব্রে 

এমে কোজো কিাগ্রাম োজে কযখাজে আপব্রে যতের্ পিাজশাো হজব তাজত িমিো হজল বা েরূগত 

অবিাজের োরজর্ আপোর িন্তােজে পািাজত পারজবে ো, অেুগ্রহ েজর কিগুব্রল ব্রেব ণািে 

েরপবন্ ন্া। আপব্রে যব্রে আপোর কবজে কেওয়া কোেও কিাগ্রাজম এেটট আিজের েেে ব্রেব ণাব্রিত 

হে এবং আপব্রে কিই আিেটট িতোখোে েজরে, কিজেজত্র আপব্রে লটাব্ররজত আপোর িােটট 

হারাজত পাজরে। আপব্রে অেে কিাগ্রাজম িাোন্তজরর অেুজরায েরজত পারজবে ো। 

 

আমার সন্তাপন্র এেঠর্ DHSP ব্রিসু্কপি আসন্ আপছ ব্রেন্া ো আব্রম েখন্ খুুঁপজ  াব? 

লটাব্রর িম্পন্ন হজয় যাওয়ার পজর ব্রিজিম্বজর োেজত পারজবে। 

 

 ব্রদ আমাপে এেঠর্ DHSP ব্রিসু্কপি এেঠর্ আসপন্র িস্তাব কদওযা হয, োহপি আমাপে 

ব্রে ব্রন্জিে েরপে হপব ক  আব্রম আমার সন্তান্পে কিাগ্রাপম ন্ব্রথভুি েরপে চাই? 

হো াঁ। কয িমস্ত পব্ররবারজে এেটট আিজের িস্তাব কেওয়া হজয়জে তাজের োেুয়ারী 31, 2023-এর 

মজযে আিে গ্রহর্ বা িতোখোে েরজত বলা হজব। যব্রে আমরা 31কশ োেুয়াব্ররর মজযে এেটট 

পব্ররবাজরর োে কেজে উির শুেজত ো পাই, তখে আমরা অজপো তাব্রলোয় োো অেে এেটট 

ব্রশশুজে আিেটট অফার েরব 

 

DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্ররপে ভাইপবান্পদর অগ্রাব্রযোর আপছ ব্রে? 

লটাব্ররর িময় আমাজের ব্রি-সু্কল কিাগ্রামগুব্রলর মজযে এেটটজত বতণমাজে েব্রেভুি ব্রশশুজের মজযে 

ভাইজবােজের অগ্রাব্রযোর কেওয়া হজয় োজে, ব্রেন্তু এেটট আিে ব্রেক্তিত েরা হয় ো। 

 

আব্রম ব্রে আমার সন্তাপন্র ভব্রেটর জন্য DHSP ব্রিসু্কি ির্াব্ররপে অংশগ্রহণ েরপে  াব্রর 

 ব্রদ আব্রম কেমব্রিজ ব্রসঠর্ বা কেমব্রিজ  াবব্রিে সু্কপির েম টচারী হপয থাব্রে, ব্রেন্তু 

কেমব্রিপজর বাব্রসন্দা ন্া হই? 



বরাবজরর মজতাই, কেমব্রিজের বাব্রিন্দারা আমাজের িজব ণাচ্চ অগ্রাব্রযোর। 2023 - 2024-এর সু্কজলর 

বেজরর েেে তাব্রলোভুক্তির েেে অজটাবর 2022-এর লটাব্ররর েেে, ব্রিটট অফ কেমব্রিে এবং 

কেমব্রিে পাবব্রলে সু্কজলর েম ণিারীরা যারা কেমব্রিজের বাব্রিন্দা েে তারা লটাব্ররজত অংশগ্রহর্ 

েরজত পারজবে।  

আমরা ব্রিটট অফ কেমব্রিে এবং কেমব্রিে পাবব্রলে সু্কজলর েম ণিারীজের িব্রত বের লটাব্ররর 

আজগ েেতার পুেমূ ণলোয়ে েরব যারা কেমব্রিজের বাব্রিন্দা েে। ব্রিটট অফ কেমব্রিে এবং 

কেমব্রিে পাবব্রলে সু্কজলর েম ণিারী যারা কেমব্রিজের বাব্রিন্দা েে তাজের টিোোর িমাজর্র 

েব্রেপজত্রর োয়গায়, িােব্ররর িমার্ েমা ব্রেজত হজব। 

 

আব্রম  ব্রদ DHSP ির্াব্ররর জন্য ওপযঠর্ং  ুপি ক াগ্ েব্রর োহপি আব্রম েী েরব? 

আিেগুব্রল উপলব্ধ োেজলও, আমরা কখালা আিে অফার েরার েেে ওজয়টটং পুজল োো 

পব্ররবাজরর িাজে কযাগাজযাগ েরব। আমরা পরবতী লটাব্ররর (অজটাবর 2023) েেে আজবেে গ্রহর্ 

েরা শুরু ো েরা পয ণন্ত অজপেমার্ পুলটট বহাল োেজব। অজটাবর 2023-এ, অজপেমার্ পুজলর 

কময়াে কশষ হজয় কগজল এবং কয পব্ররবারগুব্রল এখেও ভব্রতণর বয়ি রজয়জে এমে ব্রশশুজের ব্রেজয় 

তাজের পরবতী বেজররও তাব্রলোভুক্তির েেে আবার লটাব্ররজত অংশগ্রহর্ েরজত িায় তাজের 

স্বাগত োোজো হজব।  

আপোর যব্রে এেটট ব্রবেল্প কিাগ্রাম খুাঁজে কপজত িাহাজযের িজয়ােে হয়, তাহজল ব্রি-সু্কল কখা াঁোর 

েেে ব্রেম্নব্রলব্রখত িংিাে রজয়জে: 

• এটট কেমব্রিজে পাজবে:finditcambridge.orgবা 617-686-2998 

• তৃতীয় অংশীোব্ররত্ব:cpsd.us/departments/b3বা 617-349-6554 

• িােব্রমে ব্রশো ও যত্ন ব্রবভাগ:eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch  

• পব্ররবাজরর েেে কেন্দ্র: 617-349-6385 

 

এেঠর্ DHSP ব্রিসু্কপি ক াগ্ ব্রদপে েে খরচ হয? 

স্লাইব্রিং কস্কজল আজয়র উপর ব্রভব্রি েজর DHSP ব্রি-সু্কল টটউশজের হারগুব্রল। িব্রত বের DHSP 

ব্রিসু্কল লটাব্রর িামগ্রীর িাজে কিই কস্কল িোশ েরা হয়। 

ব্রিপাটণজমে অফ ব্রহউমোে িাব্রভণি কিাগ্রাজম (DHSP), আমরা আমাজের কিাগ্রামগুব্রলজে িমস্ত 

কেমব্রিে পব্ররবাজরর োজে অোজক্সিজযাগে েরার কিষ্টা েজর োব্রে। আমরা ভাউিার গ্রহর্ েব্রর 

এবং আমরা কযাগে পব্ররবারগুব্রলর েেে উজেখজযাগে টটউশে িহায়তাও অফার েব্রর। পব্ররবাজরর 

কমাট আয়, পব্ররবাজরর আোর এবং বেক্তিগত অিচ্ছলতার উপর ব্রভব্রি েজর এেটট পব্ররবার কিই 

পব্ররমার্ টটউশজের িহায়তা কপজয় োজে। 

2023 - 2024 সু্কজলর বেজরর েেে আমাজের টটউশজের হারগুব্রল হল: 

http://www.finditcambridge.org/
https://www.cpsd.us/departments/b3
https://eeclead.force.com/EEC_ChildCareSearch


কমার্  াব্ররবাব্ররে আয আন্ুমাব্রন্ে  

িব্রেব্রদন্ ঠর্উশন্ করর্** 
িব্রে মাপস ঠর্উশন্ করর্ 

$252,401 – এর কিজয় 

কবব্রশ 

 

$84.94 $1,840.42 

$189,301 - $252,400 

 
$67.95 $1,472.33 

$151,441 - $189,300* 

 
$50.97 $1,104.25 

$126,201 – $151,440* 

 
$40.77 $883.40 

$0 - $126,200* *ব্রশোর েেে রােে ব্রভব্রিে দেব্রেে হার হল $63.22। $0 - $189,300 এর 

মজযে ি্েূল পাব্ররবাব্ররে আয় িহ িমস্ত পব্ররবারজে রাজেের দেব্রেে হাজরর 

কিজয় েম অে ণ িোজের েেে কেমব্রিে ব্রিটট িারা ভতুণব্রে কেওয়া হয়। কয 

পব্ররবারগুব্রলর কমাট পাব্ররবাব্ররে আয় $0 - $126,200 এর মজযে তারা 

অব্রতব্ররি টটউশে িহায়তার েেে কযাগে হজব। টটউশে িহায়তার পব্ররমার্ 

কমাট পাব্ররবাব্ররে আয়, পব্ররবাজরর আোর এবং বেক্তিগত অিচ্ছলতার 

উপর ব্রভব্রি েজর েরা হজব। স্বতন্ত্র ববৃ্রি হার িম্পজেণ আরও তজেের েেে 

আমাজের িাজে কযাগাজযাগ েরুে। 

**টটউশে মাব্রিে হাজরর উপর ব্রভব্রি েজর িােণ েরা হয়। দেব্রেে হার এে মাজি গজি ব্রবল েরার 

মজতা 22 ব্রেে োেজল, তার উপর ব্রভব্রি েজর গর্ো েরা হয়।  

 

 

আব্রম েীভাপব বৃব্রির জন্য আপবদন্ েরব? 

আপোজে কোজো অব্রতব্ররি োগেপত্র পূরর্ েরজত হজব ো! আমরা টটউশজের িহায়তা ব্রেজয় 

টটউশে হার গর্ো েরজত লটাব্ররজত িজবশ েরার েেে আপোর েমা কেওয়া েব্রেগুব্রল বেবহার 

েজর োব্রে। 

 

 ব্রদ আব্রম সপব টাচ্চ হাপর অথ ট িদান্ েব্রর, োহপি আমাপে ব্রে আয এবং  ব্ররবাপরর 

আোপরর িমাণ জমা ব্রদপে হপব? 

আপোর আয় যব্রে শীষ ণ িীমার মজযে পজি তজব আপোজে আয় বা পব্ররবাজরর আোর িমার্ 

েরজত হজব ো। আপোজে এখেও আপোর িন্তাজের বয়ি এবং টিোো িমার্ েরজত হজব। 

 

DHSP ব্রি-সু্কিগুব্রিেেক্ষণ কখািা থাপে েী? 



িমস্ত DHSP ব্রিসু্কলগুব্রলজে বেজর 12 মাি এবং িপ্তাজহ 5 ব্রেে (কিামবার-শুিবার) িালো েরা 

হয়। েে হোগারটট, কেজেব্রি/লংজফজলা, এমএল ব্রেং এবং উইন্ডির ব্রি-সু্কলগুব্রল 7:30 a.m. – 5:30 

p.m পয ণন্ত িজল ব্রেং ওজপে, কমাি ণ এবং ব্রপবব্রি ব্রিসু্কলগুব্রল 8:00 a.m. – 6:00 p.m. পয ণন্ত িজল। 

DHSP ব্রি-সু্কপি ব্রে কোপন্া  ার্টর্াইম আসন্ আপছ? 

আমরা আমাজের কোজো কিাগ্রাজম পাটণটাইম আিে অফার েব্রর ো। িমস্ত আিে িপ্তাজহ 5 ব্রেে 

এবং বেজর 12 মাজির েেে। 

বেটমাপন্ DHSP ব্রি-সু্কিগুব্রি েী COVID-19 সেেটো অবিম্বন্ েরপছ? 

COVID-19 এর ব্রবস্তার করাজয ব্রবজ্ঞাজের ব্রবোজশর িাজে িাজে আমরা কয ব্রেব্রেণষ্ট িতেণতা এবং 

পদ্ধব্রতগুব্রল িজয়াগ েব্রর তা পব্ররবব্রতণত হয়। আমাজের শীষ ণ অগ্রাব্রযোর হল আমাজের ব্রশশু, 

পব্ররবার এবং েমীজের স্বািে এবং ব্রেরাপিা। তাই, আমরা কেমব্রিে পাবব্রলে কহলে 

ব্রিপাটণজমজের িাজে ব্রেব্রবিভাজব োে েব্রর COVID-19 কিাজটােল বাস্তবায়ে ও অেুিরর্ েরজত 

এবং আমাজের কিাগ্রামগুব্রলর েেে ব্রিদ্ধান্ত ব্রেজত। এই িমজয়, আমাজের কিাগ্রামগুব্রলজত মাস্ক 

ঐক্তচ্ছে। কেমব্রিে পাবব্রলে কহলে, েোমব্রিে পাবব্রলে সু্কল এবং/অেবা ব্রিপাটণজমে অফ আব্রল ণ 

এিুজেশে অোন্ড কেয়ার (EEC) কেজে ব্রেজেণব্রশো পব্ররবব্রতণত হওয়ার িাজে িাজে আমরা আমাজের 

ব্রেজেণব্রশোও পব্ররবতণে েরব। 


