
 

 

সিটি অফ কেমসিজ DHSP সিসু্কল কিোগ্রোমগুসলতে আপনোর আগ্রতের জনয আপনোতে ধনযবোদ! এেটি 

মোনিম্পন্ন সি-সু্কল কিোগ্রোতম আপনোর িন্তোনতে নসিভুক্ত েতর, আপসন আপনোর িন্তোনতে 

সেন্ডোরগোতিেতনর জনয এবং আরও অতনে সেছুর জনয িস্তুে েরতে িোেোয্য েরতছন। গতবষণো েতর কদখো 

কগতছ কয্ উচ্চ মোতনর সিসু্কল কিোগ্রোতম অংশগ্রেণেোরী সশশুরো য্খন িোিসমে সবদযোলত়ে িতবশ েতর েখন 

েোতদর গসণে, ভোষো এবং িোমোজজে দক্ষেো ভোতলো ে়ে। 

সি-সু্কল লিোসরতে আপনোর িন্তোনতে অংশগ্রেণ েরতে সদতে অতটোবর মোতি আমোতদর অনলোইন লিোসরর 

আতবদনটি www.cambridgema.gov/preschoollottery এই িোইতি িম্পূণ ে েরুন। অনুতরোতধর সভসিতে 

বযজক্তগে িেো়েেো পোও়েো য্ো়ে। িত়েোজতন, অনুগ্রে েতর dhsppreschools@cambridgema.gov বো 617-349-

6254 এই নম্বতর কফোতন কয্োগোতয্োগ েরুন। এটি গুরুত্বপণূ ে কয্ আপসন আতবদতনর িমস্ত েিয িম্পূণ ে েরুন 

য্োতে আমোতদর েোতছ িব েতশষ, িটিে েিয িোতে এবং আমরো সিতিম্বতর লিোসরর ফলোফতলর সবষত়ে 

আপনোর িোতি কয্োগোতয্োগ েরতে পোসর।  

অনলোইন আতবদন িম্পূণ ে েরোর পোশোপোসশ, আপনোর আতবদনতে িম্পূণ েরূতপ সবতবচনো েরোর জনয 

আপনোতে অনযোনয িেুতমতেশন িদোন েরতে েতব (িত়েোজনী়ে নসিগুসল DHSP সিসু্কল লিোসর িজি়েো 

পৃষ্ঠো়ে েোসলেোভুক্ত েরো েত়েতছ)। DHSP সি-সু্কতলর সশক্ষোর েোর আত়ের উপর সভসি েতর স্লোইসিং কস্কতল 

সনধ েোসরে ে়ে। আমরো আপনোর টিউশন করি গণনো েরতে এবং আমোতদর কেণীেতক্ষর এেটিতে আতদৌ 

পসরবোরগুসল অগ্রোসধেোর আিতনর জনয কয্োগয সেনো েো সনধ েোরণ েরতে নসিগুসল বযবেোর েরব।  

সিপোিেতমে অফ সেউমযোন িোসভেি কিোগ্রোতম, আমরো আমোতদর কিোগ্রোমগুসলতে িমস্ত কেমসিজ-বোিী 

পসরবোতরর েোতছ অযোতেিতয্োগয েরোর কচষ্টো েতর িোসে। আমরো ভোউচোর গ্রেণ েসর এবং আমরো টিউশন 

িেো়েেোর জনয কয্োগয পসরবোরগুসলর জনয বসৃি িদোন েসর। এই পযোতেতি, আপসন আমোতদর বেেমোন 

টিউশন করি পোতবন। কয্ কেোতনো পসরবোর য্োর আ়ে HUD এলোেোর মধয আত়ের 100% ($126,200) বো েোর 

সনতচ, েোরো টিউশন িেো়েেোর জনয কয্োগয েতব। টিউশন িেো়েেোর পসরমোণ কমোি পোসরবোসরে আ়ে, 

পসরবোতরর আেোর এবং বযজক্তগে পসরেতমর উপর সভসি েতর েরো েতব। এিো আমোতদর সবশ্বোি কয্ 

পসরবোতরর িম্পদগুসল কেমসিতজর সশশুতদর মোনিম্পন্ন সি-সু্কল সশক্ষো গ্রেতণ বোধো কদতব নো। 

অনলোইন আতবদতন, আপনোতে আপনোর িন্তোতনর জনয য্েগুসল আপনোর পছতের, কিই িবগুসল সি-সু্কল 

সনব েোচন েরতে বলো েতব। আপসন পছে অনুিোতর আপনোর পছেগুসলতে রয্োঙ্ক েরতবন। অনুগ্রে েতর 

শুধুমোত্র কিই কিোগ্রোমগুসল সনব েোচন েরুন কয্গুসলতে আপসন আপনোর িন্তোনতে নসিভুক্ত েরতবন আর 

য্সদ আপসন এেটি সি-সু্কল আিন িম্পতেে অবসেে েত়ে িোতেন। শের জতু়ে আমোতদর 7টি সিসু্কল কিোগ্রোম 

রত়েতছ এবং কিগুসলর িবেটিই উচ্চমোতনর। আমোতদর কিোগ্রোমগুসল রোতজযর সবচোর অনুিোতর িতব েোচ্চ 

মোতনর করটিং কপত়েতছ এবং এটি NAEYC (National Association for the Education of Young Children) এর 

মোধযতম স্বীেৃে।  
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লিোসর বো আমোতদর সি-সু্কল িম্পতেে আপনোর কেোতনো িশ্ন িোেতল, অনুগ্রে েতর আমোতদর িোতি 

dhsppreschools@cambridgema.gov বো 617-349-6200 নম্বতর কয্োগোতয্োগ েরুন। লিোসর আতবদন 

িজি়েোিংিোন্ত সবষত়ে আপনোর ভোষো়ে জোনতে চোইতল এবং এতে িেো়েেোর দরেোর েতল, অনুগ্রে েতর 

617-349-6385 নম্বতর ‘কিেোর ফর ফযোসমসলজ’-এর িতে কয্োগোতয্োগ েরুন। আবোরও, আমোতদর সি-সু্কল 

কিোগ্রোমগুসলতে আপনোর আগ্রতের জনয আপনোতে ধনযবোদ। আমরো আপনোর এবং আপনোর পসরবোতরর 

িোতি েোজ েরোর জনয উন্মুখ। 

আন্তসরেভোতব, 

কমগোন এম. কেো়েোইি, সবভোগী়ে িধোন 

িেো়েেোচোইল্ডতে়েোর অযোন্ড ফযোসমসল িোতপোিে 
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