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আপনার কো�ান প্রশ্ন থা�লে বা সাহাল্যযের প্রল়াজন হলে, অনুগ্রহ �লর আমালের সালথ কো্যাগাল্যাগ 

�রুন dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200.

1. অক্্টটোবর 1, 2022 - অক্্টটোবর 31, 2022 তটোররক্ের মক্্যযে অনলটোইক্ন আক্বদন করুন

কো�াথা় আলবেন �রলে হলব

এলে অনোইলন আলবেন �রুন:www.cambridgema.gov/preschoollottery

অনুলরাধ সালপলষে আলবেনপত্র ছাপালনা ও সশরীলর গগল় সহা়ো পাও়া ্যালব। প্রল়াজলন dhsppreschools@cambridgema.gov বা 617-
349-6254 নম্বলর ে়া �লর কো্যাগাল্যাগ �রুন।

2. DHSP ররি-স্কু ল লটটোররক্ত রিক্বশ করক্ত রনম্নরলরেত নরি রিদটোন করটো আবশযেক:
ড�ুলমলটের ধরণ ড�ুলমলটের উোহরণ

অনলাইন লটারিি আবেদন • DHSP েটাগরর আলবেন

আয় ও পরিোবিি আকাবিি প্রমাণ

(কো্য স�ে পগরবালরর সব্বলমাট আ় $252,401 এর কোবগশ োলের 

আল়র প্রমাণ োগলব না �ারণ োরা সলব্বাচ্চ হালর টিউশন গি পগরলশাধ 

�রলব।)

• �লরর গরটান্ব এেং

•  পরপর 4টি কোপ স্াব (বা গে 30 গেলনর) 

অথো

•  আপনার প্রাপ্ত কো্য কো�ালনা সুগবধার জনযে বে্ব মান পুরস্ালরর পত্র (TANF, 

SSI, SNAP, WIC ইেযোগে।)

রিশুি েয়বেি প্রমাণ

(জন্ম োগরখ 4/1/19 – 12/5/20 এর মলধযে)

• গশশুর বাথ্ব সাটি্বগিল�ট অথো

• গশশুর পাসলপাট্ব

ঠিকানাি প্রমাণ* নিম্ননিনিতগুনির মধ্্যযে একটি:
• নিজ

• মর্্টধ্েজ

•  আবাসি প্রদািকারীর থেধ্ক 

নিঠি

•  েত 2 মাধ্সর ইউটিনিটি নবি 

অথো

• ডবনিং আধ্ের ফরম

*  কো�মগরিজ গসটি ও কো�মগরিজ পাবগে� স্কু লের �মমীরা ্যারা কো�মগরিলজর বাগসন্া নন োলেরল� বাগ্ষ্ব�ভালব �ালজর প্রমাণ গেলে হলব। কো�মগরিলজর গসটি এবং কো�মগরিজ পাবগে� স্কু লের কো্য স�ে 
�মমী কো�মগরিলজর বাগসন্া ন় োলের েটাগরলে প্রলবলশর জনযে প্রগে বছর কো্যাগযেোর মূেযো়ন �রা হলব।

3. 2022 সটোক্লর রিক্সম্বক্রর মক্্যযে পররবটোরগুরলক্ক লটটোররর ফলটোফল জটোনটোক্নটো হক্ব।

4.  যরদ কোকটোক্নটো আসন কোদওয়টো হয়, তটোহক্ল আপনটোক্ক অবশযেই জটোনুয়টোরী 31, 2023 এর মক্্যযে আসনটি স্ীকটোর বটো  
রিতযেটোেযেটোন করক্ত হক্ব।

5.  কোয সকল পররবটোরক্ক আমটোক্দর কোয কোকটোক্নটো একটি ররিস্কু ক্ল রসট কোদওয়টো হয় নটো তটোক্দর ওক্য়টিিং পুক্ল রটোেটো হক্ব যটো অক্্টটোবর 2023 
পয্যন্ত স্টোয়ী হক্ব। যরদ তটোরটো পরবততী রশক্টোবক্্ষ্যর জনযে এেনও DHSP ররিস্কু লগুরলক্ত আগ্রহী হক্ল, পররবটোরগুরলক্ক অক্্টটোবর 
2023 তটোররক্ের ররিস্কু ল লটটোররর জনযে আবটোর আক্বদন রিররিয়টো সম্পূর্্য করক্ত হক্ব ।

কোকমররিজ রসটি
DHSP Childcare 
ররি-স্কু ল লটটোররর 
আক্বদন রিররিয়টো

আরও জটোনুন এবং আলবেন �রুন!


