পরিবাি জন্য বাড়রি রিসর্ার্স
আমাসেি পরিবািবসগসি প্ররি:
আমিা জারন্ আপন্াসেি অসন্সেই এই েু স্সাসগি র্মসে অরি দ্রুি আপন্াসেি দেন্রিন্ রুরিন্ পরিবিসসন্ি রবশাল
োজরি েিসেন্, এবং আপন্াসেি রপ্রেজন্সেিসে এেরি শরিশালী র্হােে রর্সেম রহসর্সব পরিসেবা রেসেন্।
আমিা আপন্াসেিসে বলসি চাই য্, আপন্ািা এেরি মহৎ োজ েিসেন্ এবং এরি ্সেষ্ঠ। ্রেও আপন্াি
দেন্রিন্ পারিবারিে জীবসন্ি এই পরিবিসন্রি র্ামরেে হসি পাসি, এবং ্া র্ম্ভবি যোিসেি জন্য র্মসেি
ঝলোরন্ি মসিা লাগসি পাসি, রেন্তু বস্তুি এরি এেরি রবিাি পরিবিসন্। আপরন্ ্খন্ এই র্মসে োসজি
অগ্রারিোি রন্র্সসে এবং প্ররিরি মূ হুসিসি র্দ্ব্যাবহাসি বযস্ত, িখন্ আপন্াি র্ন্তান্ ও পরিবাসিি জন্য এখন্ আপরন্
য্ অরবশ্বার্য োজরি েিসেন্ িাি জন্য রন্সজসে বাহবা যেবাি েোরি ভুলসবন্ ন্া।
র্েল মা, বাবা, আন্টস্, আংসেল, ফোি পযাসিন্ট, গ্রযান্ডপযাসিন্ট ও িত্ত্বাবিান্োিীসে বলরে, এই র্মসে আপন্াি
র্ন্তাসন্ি যবসড় ওঠা, র্াফলয, এবং উন্নরিি জন্য য্িুেু র্হােিা েিোি, আপন্ািা যর্রি েিসেন্, এবং আমিাও
পাসশ আরে আপন্াি র্হােিাে।
র্ন্তাসন্ি র্াসে আপরন্ য্র্ব র্ু স্াগ গ্রহসর্ি যচষ্টা েিসি পাসিন্, আমিা যর্গুরল আপন্াি র্াসে যশোি েিরে।
এইর্ব েমসোণ্ড রবসন্ােন্ ও রশক্ষাি উন্নরিি জন্য েিা হসেসে।
আপন্াি পরিবাি এবং আপন্াি র্ন্তাসন্ি জন্য ো্সেি য্র্ব েমসোণ্ড ও প্ল্যািফমস যর্গুরল যেসে অন্ু গ্রহ েসি
যবসে রন্ন্, এবং যর্গুরল িীসি েিাি েোরি মসন্ িাখসবন্। র্বসচসে গুরুত্বপূ র্স রবেেরি হসলা আপন্াি পরিবাি
য্ন্ ন্িুন্ পরিবিসন্গুরল র্হজভাসব রন্সি এবং িাি র্াসে মারন্সে চলসি পাসি, এবং এি অেস হসি পাসি রন্সচি
যোন্ এেরি েমসোণ্ড েিা অেবা শুিু এসে অপসিি র্াসে র্মে োিাসন্া। র্মে ্াবাি র্াসে র্াসে আপরন্ ্খন্
ন্িুন্ স্বাভারবেিাে আিও অভযস্ত হসবন্, িখন্ আপরন্ রন্সজসে এবং আপন্াি র্ন্তান্সে ন্িুন্ েমসোণ্ড ও
অরভজ্ঞিাে র্হজ েিসি র্ক্ষম হসি োেসবন্।

যন্াি: এইর্ব ওসেবর্াইি এবং অযাপস্ DOE অেবা রর্রি অভ রন্উ ইেেস েিতসে যগাপন্ীেিা অেবা ড্যািা
রর্রেউরিরি যপ্রাসিােসলি জন্য পিীক্ষা েিা হসেসে

NYC যপ্রাগ্রাম এবং র্ারভসর্
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রন্সচি যর্েশন্রি রর্রিি যপ্রাগ্রামগুরল র্ম্পরেসি িেয যেে ্া পরিবাি এবং রশক্ষােসীি েলযাসর্ র্হােিা, রিসর্ার্স,
এবং যপ্রাগ্রাম যপ্রাগ্রাম প্রোন্ েসি।


যগ্রারেং আপ NYC: যগ্রারেং আপ NYC এেরি যমাবাইল-বান্ধব ওসেবর্াইি ্া ইংসিরজ এবং স্প্যারন্সশ
র্িোরি এসজরির্মূ হ এবং েমুযরন্রি পািসন্ািসেি মাসিযসম লভয পরিসেবা এবং েমসোসণ্ডি র্ু রবিা লাসভি
পাশাপারশ পরিবািগুরলি জন্য রর্রিি যপ্রাগ্রাম র্ম্পসেস জান্া এবং যর্গুরলসি অংশগ্রহর্সে র্হজ েসি
যিাসল।



অরফর্ অভ রচলসেন্ অযান্ড ফযারমরল র্ারভসসর্র্: য্র্ব পরিবাি এই র্মসে প্ররিসিাি, র্হােিা, এবং
পারিবারিে র্হােিা র্ম্পসেস আিও জান্সি আগ্রহী িাসেিসে র্হােে িেয এবং রিসর্ার্স প্রোন্ েসি।



রর্রিওোইড্ গাইড্ িু র্ারভসসর্র্ অযান্ড রিসর্াসর্সি ইন্ NYC: 'উইসমন্ রিসেরিং যচঞ্জ' এই রিসর্ার্স গাইড্রি
দিরি েসিসে ্াসি ঐর্ব বযরি এবং প্ররিষ্ঠান্ ্াসেি রন্উ ইেেস রর্রি বযাপী পাাঁচরি বসিাসি লভয রন্ম্ন
অেবা রবন্া খিসচি র্ামারজে পরিসেবা, যপ্রাগ্রাম, এবং রিসর্াসর্সি চারহো আসে, িাসেি র্হােিাি
উসেসশয।

রশক্ষােসীসেি জন্য রড্রজিযাল এবং হাসি-েলসম েিাি েমসোণ্ড
রন্সচি রিসর্ার্সগুরল অন্ন্য অরভজ্ঞিা প্রোন্ েসি য্গুসলাসি আপরন্ বারড় যেসে, এড্ুসেশন্াল অন্লাইন্ যগম এবং
রবরভন্ন েমসোসণ্ডি মািযসম অংশ রন্সি পাসিন্, এবং েমসোসণ্ডি পিামশস ্া আপন্াসে রশখসি এবং প্ররি মূ হুসিস ও
প্ররিরেসন্ি রুরিসন্ আপন্াি র্ন্তাসন্ি র্াসে বন্ধন্ দিরিসি র্হােিা প্রোন্ েসি।


PBS পযাসিন্টস্ ব্লগ: দশশব র্ম্পরেসি রবরভন্ন রবেসেি ব্লগ যপাে এবং িেয, এি অন্তভুি
স বারড় যেসে
আপরন্ য্র্ব হাসি েলসমি েমসোণ্ড েিসি পাসিন্ িাি পাশাপারশ, আপন্াি যোি যোি যেসলসমসেসেি
র্াসে েীভাসব ভাইিার্ রন্সে আসলাচন্া েিসি পাসিন্ যর্ রবেেও।



PBS রেড্স্ অযাপস্: PBS যেসে বাচ্চাসেি জন্য রি পুিস্কাি রবজেী এড্ুসেশন্াল অযাপস্ এগুসলা
অসন্েরি ইংসিরজ এবং স্প্যারন্সশ।
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রচলসেন্স্ রমউরজোম অভ আিসস্: বারড়সি DIY অযারিরভরিজ রবেসে 52রি রভরড্ও, হাউ-িু-রভরড্ও এে
রমরন্সিিও েম র্মসেি, এগুরলসি িসেসে রভজুযোল ইন্স্ট্রােশন্, রমউরজে রমরিি র্ু িিাং ভাোগি
যোসন্া বািা যন্ই।



যপ্ল্ যিরর্রপজ িম ব্রুেরলন্ পাবরলে লাইসেরি: 0-3 বেি বের্ী রশশুসেি জন্য দেন্রিন্ জীবন্ রবেসে
এর্ব ন্ািসেি েমসোণ্ড উপসভাগ েরুন্।



PBS রেড্স্ যপ্ল্ অযান্ড লান্স র্াসেি অযাপ: অন্লাইন্ র্াসেি যগম এবং অন্ু র্ন্ধান্র্হ দেন্রিন্ রবেে রন্সে
হাসি েলসমি র্াসেি যপ্রাসজি।



Noggin App: ইবুেস্, লারন্সং যগম, ইন্টািঅযারিভ এরপসর্াড্, অযারিরভরিজ, এবং 1,000+ রবজ্ঞাপন্
োড়া রপ্রস্কুল যশা-এি পূ র্স এরপসর্াড্ ্া দিরি েসিসেন্ পাঠযিম রবেসেি যস্প্শারলেগর্ - এর্সবি র্বসো
র্ম্প্রর্ারিি এেরি লাইসেরিসি 90 রেসন্ি জন্য অবারিি রি র্ু রবিা। Noggin-এ প্রসবশ েিসি:
o

আপন্াি োউজাসি এই অন্ন্য URL বযবহাি েরুন্: www.noggin.com/noggin-cares-nycdoe/

o

এেরি রি অযাোউন্ট দিরি েিসি িাপগুরল অন্ু র্ির্ েরুন্

o

এেরি যভরিসফসেশন্ (্াচাই) ইসমইল এসর্সে রে ন্া, ইন্বসে যখাাঁজ েরুন্ ( এবং আপন্াি
অযাোউন্ট ্াচাই েরুন্)

o

iOS অযাপ যোি, গুগল্ যপ্ল্ যোি, অযামাজন্ অযাপ যোি এবং/অেবা িেুি মািযসম আপন্াি
রড্ভাইসর্ Noggin অযাপরি ড্াউন্সলাড্ েরুন্



o

Noggin অযাপরি খুলুন্ এবং র্াইন্ ইন্-এ িযাপ েরুন্

o

আপন্াি Noggin অযাোউন্ট ইসমইল এবং পার্ওোড্স বযবহাি েসি র্াইন্ ইন্ েরুন্

লাঞ্চ ড্ুড্লস্ উইে যমা উইসলমস্: যলখে যমা উইসলমস্ িাি েুরড্ও-সি প্ররিরেন্ আপন্াসে আমন্ত্রর্
জান্ান্ িাি লাঞ্চ ড্ুড্ুল- এি জসন্য। রবশ্ববযাপী রশক্ষােসীিা আাঁেসি, ড্ুড্ল েিসি এবং পিবিসী েসেে
র্প্তাসহি জন্য রেসন্ এেবাি ভাচুসেযারল যমা-এি েুরড্ওসি রগসে িাইরিংসেি ন্িুন্ পের্মূ হ অন্ু র্ন্ধান্
েিসি পাসি।



ন্যাশন্াল রজওগ্রারফে রেড্স্: এই র্াইিরি প্রেতরি এবং প্রার্ী জগসিি রবরভন্ন এড্ুসেশন্াল যগম ও
েমসোসণ্ড র্ংরিষ্ট হসি পরিবািগুরলি জন্য র্ু স্াগ র্ত রষ্ট েসি। প্রার্ী-র্ম্পরেসি র্েল রজরন্সর্ি অরভজ্ঞিা
রন্সি রন্সচি র্াইসি ্ান্!
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R-র্ােসর্র্: এই র্াইসি আপরন্ পাসবন্ গসেি অরড্ও যিেরড্সং ্া অন্ু প্রার্ীি লযারিসন্া এবং আরিোন্
ঐরিসহযি পরিবাি েিতসে যমৌরখে রববিসর্ি িািা এবং এি পাশাপারশ গসেি র্াসে ন্ান্ান্ েমসোণ্ড।



রর্ন্রর্ন্ারি রচরড়োখান্া এবং যবািারন্েযাল গাসড্সন্: রর্ন্রর্ন্ারি রচরড়োখান্া এবং যবািারন্েযাল গাসড্সসন্
এেরি রফল্ড রিসপ ্ান্। রচরড়োখান্াি েমসীসেি র্াসে যিালা রভরড্ওগুসলা প্রার্ীসেি র্ম্পসেস আপন্াসেি
রশক্ষাোন্ েিসব - এি পরির্ি হসব গালাপযাসগার্ িািসল যেসে লাল পযান্ডা প্সন্ত। এসি অসন্ে
েমসোণ্ডও আসে ্া বারড়সি েিসি পাসিন্।



লাইভ েযাসমিা যেখুন্: এইর্ব লাইভ অযােশন্ েযাসমিা রেসে রবসশ্বি রবরভন্ন প্রার্ী এবং িাসেি রেন্
্াপন্ যেখুন্। আপরন্ স্থল, আোশ অেবা র্মুসেি অর্ংখয প্রার্ী যেসে যবসে রন্সি পাসিন্।



ওোইড্ ওসপন্ স্কুল: েমন্ যর্ি রমরড্োি এরড্িিসেি বযবস্থাপন্াে 25 র্ংগঠন্ যেসে যেসলসমসেসেি
রশক্ষর্ অরভজ্ঞিাি এেরি রি যর্িা অন্লাইন্ র্ংগ্রহশালা 'ওোইড্ ওসপন্ স্কুল' ।



ের্রমে রেড্স্ ইসোগা: এই অন্ন্য গসেি ফিমযাসি আপন্াি র্ন্তাসন্ি র্সে য্াগবযাোম, িযান্, এবং
মান্রর্ে চাপমুরিি চচসা েরুন্!



যগান্ু ড্ল্: 5-রমরন্সিি রভরড্ওগুরল আপন্াসে এেরি র্ংরক্ষপ্ত ড্াি পারিস এবং জড়িা োিান্ি বরিরিসি
আপন্াি ্া রেেু েিোি যর্গুরল প্রোন্ েসি।



যিাম রমউরজে লযাব: আপন্াি রন্জস্ব রমউরজে অরভজ্ঞিা দিরি েরুন্! এইর্ব ইন্টািঅযারিভ অরভজ্ঞিা
আপন্াসে রবরভন্ন যচাখ-িাাঁিাাঁসন্া উপাসে আপন্াি রন্জস্ব েি দিরিসি র্হােিা যেসব।

র্ন্তান্ লালন্-পালন্ রবেেে িেয/ রশক্ষােসীসেি রশক্ষসর্ র্হােিাোন্
রন্সচি রিসর্ার্সগুরল রন্সজি ্ত্ন যন্ওো রবেসে পিামশস এবং িাির্া প্রোন্ েসি এবং এই র্মসে রশক্ষােসী রশক্ষসর্
এবং িাসেিসে যবাঝাি বযাপাসি র্হােিা যেে।


যর্র্ারম রস্ট্রি ইন্ েমুযরন্রিজ: 'সর্র্ারম ওোেসশপ' স্বাস্থয, র্াক্ষিিা, STEM, এবং অন্যান্য রবেসেি বত হৎ
পরির্সি ইংসিরজ এবং স্প্যারন্সশ িেয, রভরড্ও, োলাি েিাি রশি, এবং েমসোণ্ড রেসে োসে। িাসেি
রিসর্ার্সর্মূ হ যহলে ইমািসজরির্, অফারিং েমসফািস, িমযারিে এেসপরিসেি , এবং যহরেং রেড্স্ রগ্রভ
র্াইসি যচে েিাি রবেেরি রবসবচন্া েরুন্, ্া এই র্মসে যোিসেি র্হােিাে রবসশেভাসব প্রার্রেে হসি
পাসি। রর্সর্রম ওোেসশপ যেোরিং ফি ইচ আোি ইরন্রশসেরিভও দিরি েসিসে ্া এমন্ র্ব রবেসে পূ র্স
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য্গুরল যখলােসল রশক্ষর্ র্মসে আপরন্ বযবহাি েিসি পাসিন্, বাচ্চাসেি আিাম প্রোসন্, এবং আপন্াি
রন্সজি উপিও মসন্ারন্সবশ েিসি পাসিন্।


যিরড্4K এেরি প্রমার্-রভরিে পারিবাি র্ংরিষ্টিাি পাঠযিম ্া যিেি যমসর্সজি মািযসম পাঠাসন্া হে।
প্ররি র্প্তাসহ, আপরন্ রবেযমান্ পারিবারিে রুরিসন্ি উপি রভরি েসি েীভাসব আপন্াি র্ন্তান্সে গসড়
যিালা ্াে যর্রবেসে হারর্-সেৌিুসেি ঘিন্ার্হ র্ংরক্ষপ্ত যিেি যমসর্জ এবং র্ািাির্ পিামশস পাসবন্ য্মন্ যগার্সলি র্মে শযাম্পু ি যবািসল যলখা হিসফি রেসে পসেন্ট েসি এবং যর্গুরলি ধ্বরন্ যেমন্ িা
রশসখ। র্াইন্ আপ েিাি জন্য যিেি েরুন্ "NYC”, 70138 ন্ম্বি। ্রেও এন্সিাল েিাি জন্য যোন্
খিচ যন্ই, ড্যািা এবং যমসর্সজি চাজস হসি পাসি - প্ররি র্প্তাসহ 3রি যমসর্জ পাবাি োিসর্। 70138
ন্ম্বসি STOP যিেি েসি আপরন্ য্সোন্ র্মে যিেি যমসর্জ বারিল েিসি পাসিন্।



স্মল যমাসমন্টস্, রবগ ইমপযাি অযাপ ফি রন্উ মাোর্স: স্মল যমাসমন্টস্, রবগ ইমপযাি (SMBI) এেরি রি
স্মািসসফান্ অযাপ ্া স্বাস্থয যর্বা প্রোন্োিীগর্, পাবরলে রমরড্ো প্ররড্উর্াি, এবং মাসেসেি দিরি। এরি
আপন্াি র্ন্তাসন্ি প্রেম েে মাসর্ বযবহাসিি জন্য দিরি, এবং যফাোর্ েসি আপন্াি র্ন্তাসন্ি র্াসে
আপন্াি র্ম্পেস, ভালবার্াি অন্ু ভূরি, মান্রর্ে চাপ, ক্লারন্ত, হিাশা এবং আশাি উপি— এি র্বই
এেজন্ রপিা বা মািাি অংশ। অযাপরিসি অন্তভুসি আসে অন্য মাসেসেি গে, িাসেি র্ন্তান্াসেি র্াসে
ইন্টািঅযাি েিাি র্মসেি রভরড্ও, রন্সজসেি বযাপাসি ভাববাি র্ু স্াগ, এবং আিও অসন্ে রেেু ।



স্প্ােসলাি এেরি অযাপ ্া যখলা-রভরিে রশক্ষর্ েমসোণ্ড প্রোন্ েসি ্া আপরন্ আপন্াি র্ন্তাসন্ি র্াসে
েিসি পাসিন্। অযাপ যোিঅেবা গুগল্ যপ্ল্ যেসে অযাপরি ড্াউন্সলাড্ েরুন্। আপরন্ ্খন্ প্রেম
বাসিি মসিা 'স্প্ােসলাি' অযাপরি ড্াউন্সলাড্ েসিন্, এেরি ন্িুন্ অযাোউন্ট খুলুন্। পিবিসী র্মসে,
আপরন্ য্ পদ্ধরিরি বযবহাি েসিসেন্ যর্রি বযবহাি েসি র্াইন্ ইন্ েরুন্। যিরজোি েিাি জন্য 2-12-1 যোড্ বযবহাি েরুন্, ্া আপন্াসে 90 রেসন্ি জন্য রি স্প্ােসলাি বযবহাসিি র্ু স্াগ যেসব। েপড্াউন্ যমন্ু য যেসে “ফযারমরল” যবসে রন্ন্। আপন্াি র্ন্তাসন্ি হৃে্ন্ত্র, মন্, শিীি, এবং শব্দ-ভাণ্ডাি গসড়
যিালাি জন্য রড্ভাইর্ োড়া যখলাি িাির্া যপসি “যপ্ল্”-সি ্ান্।



INCLUDEnyc েমসশালা রেসে এবং আপরন্ িাসেি আরলস ইন্টািসভন্সশন্ি উপি লাইভ রস্ট্রসম এখাসন্
যর্গুরল যেখসি পাসিন্।



িরেং ইজ রিরচং এে িেম গর্র্সচিন্িা এবং েমসোণ্ডর্হস্াসগ প্রচাির্া ্া রপিামািা এবং যর্বা
প্রোন্োিীসেিসে র্হজ, দেন্রিন্ েমসোসণ্ডি মািযসম রচন্সি রশখাে েীভাসব িাসেি র্ন্তান্সেি প্রােরমে
প্সাসেি মরস্তষ্ক এবং শব্দ-ভাণ্ডাি বত রদ্ধ েিা ্াে - য্মন্ বাইসি হাাঁিাোসল রবরভন্ন রজরন্সর্ি রববির্ রেসে,
যগার্সলি র্মে এের্াসে গান্ েসি। িাসেি ইন্সড্াি অযারিরভরি রেি বারড়সি ইসিামসিয য্র্ব রজরন্র্
আসে যর্গুরল বযবহাি েসি িাির্া দিরি েসি।

T&I 31353 (Bangla/Bengali)

o


স্প্যারন্শ র্াইি-এ র্েল ন্িুন্ রবেে ন্াও োেসি পাসি রেন্তু যর্গুরল যচে েিা মূ লযবান্!

র্াক্ষিিাি পািসন্াি: ইউরন্রভশসন্ লা ফু সেিজা ড্ু যিি , ইরিবাচে পযাসিরন্টং যমসর্জর্হ এেরি
যিরলসন্াসভলা। বারড়সি রিরড্ং এবং অন্যান্য েমসোসণ্ডি মািযসম এের্াসে র্মে োিাসন্াি উপােগুরল যবি
েিসি আপন্াি পরিবাসিি র্াসে রভরড্ও যেখা এবং িািপি েো বলাি রবেেগুরল রবসবচন্া েরুন্।



রেড্ রবল্ডার্স রিসর্ার্স: র্হসজ-েিা-্াে এমন্ েমসোণ্ডগুরল আপন্াি র্ন্তাসন্ েেরি গুরুত্বপূ র্স রেসেি
উন্নরিসি র্হােে হসি পাসি: শিীি, স্বাস্থয, মন্, র্ম্পেস, র্ু িক্ষা, এবং শব্দভাণ্ডাি গসড় যিালা। অযাপরি
ড্াউন্সলাড্ েরুন্ অেবা ইংসিরজ বা স্প্যারন্শ PDF-এ রিসর্ার্স যেখুন্।



রজসিা িু রি র্াইসি রবরভন্ন রিসর্ার্স িসেসে রবসশেভাসব য্গুরল যোরভড্-19 দবরশ্বে মহামারিি জন্য
রড্জাইন্েতি, এি মসিয আসে রন্সজি ্ত্ন যন্ওোি যেৌশল, রভরড্ও েোবািসা যেসে উিম িাির্া লাভ,
রশশু এবং ্ািা র্েয হাাঁিসি রশসখসে িাসেি জন্য েমসোসণ্ডি পিামশস, যোিসেি র্াসে যোরভড্-19 রন্সে
েোি ভাো, এবং আিও অসন্ে রেেু ।



ভ্রুম খাবাসিি র্মে, যগার্সলি র্মে, ঘুমসন্াি র্মে, অেবা য্সোন্ র্মে আপন্াি রশক্ষসর্ি উন্নরিসি
র্হােিা রেসি ন্ান্ান্ পিামশস, র্াজ-র্িঞ্জাম, এবং 1000+ েমসোণ্ড প্রোন্ েসি। পিামশস যপসি
Vroom.org র্াইসি ্ান্ এবং অযাপ যোি অেবা গুগল্ যপ্ল্সেসে অযাপরি ড্াউন্সলাড্ েরুন্।



রক্লে স্কুরলং রবসন্ােসন্ি ওসেবর্াইির্মূ হ ্া আপন্াি র্ন্তান্সে রশক্ষসর্ র্হােিা প্রোন্ েসি যর্গুরলি
জন্য ইসমইসলি মািযসম এই র্াইিরি আপন্াসে প্ররিরেন্ পিামশস যেে।
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