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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে প্রম্বেেজুম্বে প্রাক-বকন্ডারগাম্বটনর্ ঘপ্রাগ্রাম (PREKINDERGARTEN PROGRAMS) সমর্ন র্ করার জর্ে 15 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ঘেওয়া হম্বি

তহবিলটি 2,000 এরও ঘিবে বেশুম্বক উচ্চমাম্বর্র প্রাক-বকন্ডারগাম্বটনর্ ঘপ্রাগ্রাম্বম ভবতন করম্বত
সাহােে করম্বি
ফলস্বরূপ জরুবর প্রম্বয়াজর্ আম্বে এমর্ র্য়টি স্কু ল বডসবিম্বে প্রর্মিাম্বরর মম্বতা প্রাকবকন্ডারগাম্বটনর্ সুবিধা ঘেওয়া হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন জুম়ে 2,000-এর ঘেনি নির্ ঘেমক চার
েেমরর নিশুমের জর্য উচ্চমামর্র প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ েযেস্থা করার জর্য 32 টি জরুনর প্রময়াজর্ আমে এমর্
স্কু ল নিসনিমে 15 নমনলয়র্ িলার প্রোর্ করা হময়মে। এই অ্েনায়র্ খুে কম েয়স ঘেমকই নিক্ষাগ্রহণ প্রচার
করমি এেং সকল নিক্ষােীর নিক্ষামূলক ভনেষযৎ উন্নি করমি প্রমেমির চলমার্ প্রমচষ্টার অ্ংি নহমসমে জরুনর
প্রময়াজর্ আমে এমর্ ো স্বল্প সুনেধা প্রাপ্ত নিসনিমে প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ সম্প্রসারণ সমেনর্ করমে।
“সে নিশু োমি উচ্চমামর্র নিক্ষা পাওয়ার সমার্ সুমোগ পায় িা নর্নিি করমি নর্উ ইয়কন অ্ঙ্গীকারেদ্ধ”,
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই অ্েনায়র্ স্বল্প সুনেধা প্রাপ্ত কনমউনর্টির নিশুমের নিক্ষার ঘক্ষমে সমার্ সুমোগ
তিনর করমি সাহােয করমে এেং নিক্ষােীমের সুমোগ এেং সফলিার পে ঘেখামে।”
“সামমেনযর মমধয উন্নি মামর্র নিক্ষার সুমোগ পাওয়া গুরুত্বপূণন, নেমিষ কমর কম েয়মস”, ঘলফম্বটর্োন্ট
গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলম্বের্। “পুমরা প্রমেমি প্রাক-ঘক-ঘপ্রাগ্রাম িহনেল জরুনর প্রময়াজর্ আমে এমর্ স্কু ল
নিসনিমে এই সুনেধার েযেস্থা করমে এেং প্রনিটি নিশু োমি সমার্ সুমোগ পায় িা নর্নিি করমে। সে নিশু
এেং পনরোমরর জর্য কম েয়মসই নিক্ষার েযেস্থা কমর িামেরমক ভনেষযৎ সাফমলযর পমে নর্ময় আসার জর্য
অ্ঙ্গীকারেদ্ধ।”
স্কু ল নিসনিেগুনলমক িহনেল প্রোর্ করা হময়মে িামের আমেেমর্র মার্ এেং নিসনিে এেং নিক্ষােীর
প্রময়াজর্, সমেনাচ্চ প্রময়াজর্ োমের এমর্ নিক্ষােী নচনিি করার প্রমচষ্টা, প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ ঘপ্রাগ্রামম নিশুর
সংখযা সমেনাচ্চ করার প্রমচষ্টাসহ অ্র্যার্য নেষময়র উপর নভনি কমর। এই অ্নিনরক্ত 15 নমনলয়র্ মানকন র্ িলার
নর্নিি করমে ঘে জরুনর প্রময়াজর্ আমে এমর্ নিসনিেসমূমহ, োর মমধয েিন মামর্ ঘকামর্া প্রাক-নকন্ডারগামটনর্

নিসনিে অ্ন্তভুন ক্ত, প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ সম্প্রসানরি করা সমেনর্ করার মাধযমম নর্উ ইয়কন িার সেনকনর্ষ্ঠ
নিক্ষােীমের সমেনর্ ঘেওয়া চানলময় ঘেমি পামর।
2011 সাল ঘেমক গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র কমেয়সীমের নিক্ষার ভনেষযৎ উন্নি করার জর্য িামের
কমেয়সীমের নিক্ষার েযেস্থা করমি প্রমেমির ঘে অ্ঙ্গীকার িা নিগুমণর অ্নধক েৃনদ্ধ কমরমের্। 2013 সামল
গভর্নর কুওমমা প্রমেমির পূণন-নেেস প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ আসর্ তিনর কমরর্ এেং 2015 সামল নর্উ ইয়কন
প্রেমোমরর মমিা নির্ েের েয়সীমের জর্য প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ সম্প্রসানরি কমর। এখর্ প্রাকনকন্ডারগামটনমর্র জর্য নর্উ ইয়মকন র োনষনক খরচ 800 নমনলয়র্ মানকন র্ িলামরর ঘেনি, ো প্রনিেের
120,000 নির্-চার েের েয়সী নিক্ষােীমের নের্ামূমলয সানেনক প্রাক-নকন্ডারগামটনর্ সুনেধা নেমে।
বরম্বজন্টস ঘিাম্বডনর (Board of Regents) চোম্বেলর ঘিটি এ. ঘরাজা িম্বলর্, “আমামের সেনকনর্ষ্ঠ
নিক্ষােীমের জর্য আমামের অ্েিযই উচ্চমামর্র প্রারনিক নিক্ষার সুমোগ নেমি পরেিী জীেমর্ সাফলয োকমি
পামর। নরমজন্টস ঘোিন এেং আনম নর্মজও অ্মর্ক আমগই কম েয়মস নিক্ষামক িীষন অ্গ্রানধকার নেময়নে। আমরা
গভর্নর কুওমমার প্রনি কৃ িজ্ঞ ঘে নিনর্ আনলন চাইল্ডহুি ওয়াকন গ্ৰুমপর ব্লু নরের্ কনমটির এই গুরুত্বপূণন সুপানরি
অ্গ্রসর কমরমের্, এটি নর্উ ইয়মকন র সকল নিশুমক জীের্ভর নিক্ষাগি ও সামানজক মার্নসক সাফমলযর
সরঞ্জাম ও সুমোগ ঘেওয়ার জর্য আমামের ঘে প্রমচষ্টা িার মুখয অ্ংি।”
প্রম্বেম্বের বেক্ষা অবধেপ্তম্বরর কবমের্ার (Education Department Commissioner)
মোবরএম্বলর্ এবলয়া িম্বলম্বের্, “প্রাক-নকন্ডারগামটনমর্ নর্উ ইয়মকন র নেনর্ময়াগ উমেখমোগয পনরমাণ ঘেম়েমে
এেং কম েয়মসই উচ্চমামর্র নিক্ষা পাওয়ার সুমোগ তিনর করা এই অ্নধেপ্তর ও নরমজন্টস েিনার জর্য এখমর্া
একটি অ্গ্রানধকার। আমামের সেনকনর্ষ্ঠ নিক্ষােী এেং িামের পনরোর োমি জীেমর্র প্রময়াজর্ীয় ঘসো এেং
সুমোগ ঘপমি পামর িা নর্নিি করমি গভর্নর ও নেধার্সভার সামে করা আমামের কাজ প্রমেমির নিশুমের
ভনেষযমির জর্য অ্নি গুরুত্বপূণন। প্রমেমির নিশু, পনরোর, স্কু ল নিসনিে ও কম েয়সীমের ঘসো
প্রোর্কারীমের প্রময়াজর্ আমরা ভামলাভামে ঘমটামি আমামের ঘচষ্টা চানলময় ঘেমি হমে।”
নিসনিে কিৃন ক প্রেি িহনেল নর্মে অ্ন্তগনি করা হময়মেেঃ
BROCTON CSD
CANDOR CSD
COHOES CITY SD
COPENHAGEN CSD
DERUYTER CSD
DRYDEN CSD
DUANESBURG CSD
DUNKIRK CITY SD
FORESTVILLE CSD
GANANDA CSD
GENESEO CSD
KINGSTON CITY SD
LIBERTY CSD
MONTICELLO CSD

$297,951
$322,938
$137,761
$167,702
$313,099
$114,624
$146,640
$1,097,829
$111,105
$370,597
$97,200
$686,572
$213,414
$204,486

MOUNT VERNON CITY SD
NIAGARA FALLS CITY SD
NIAGARA-WHEATFIELD CSD
NYC PUBLIC SCHOOLS
ROCHESTER CITY SD
ROMULUS CSD
RONDOUT VALLEY CSD
ROOSEVELT UFSD
SACKETS HARBOR CSD
SAUGERTIES CSD
SCHENECTADY CITY SD
SODUS CSD
SPENCER-VAN ETTEN CSD
SYRACUSE CITY SD
TROY CITY SD
WATERVLIET CITY SD
WESTPORT CSD
YORK CSD

$1,113,289
$662,502
$830,208
$2,289,646
$2,088,179
$52,632
$280,800
$968,150
$113,616
$183,328
$407,435
$176,625
$162,826
$644,637
$337,845
$130,919
$151,200
$124,245

প্রাক-নকন্ডারগামটনমর্র মাধযমম কম েয়মস প্রাপ্ত নিক্ষা অ্জনমর্র নেমভে মুমে নেমি পামর এেং একেম অ্ল্প েয়স
হটামক প্রাপ্তেয়স্ক হওয়া পেনন্ত সুনেধা প্রোর্ করমি পামর। জািীয় কমেয়সী নিক্ষা গমেষণা ইর্নিটিউট
(National Institute for Early Education Research) এর গমেষণায় ঘেখা ঘগমে ঘে ঘে সে নিশু কম
েয়মস উচ্চমামর্র নিক্ষা ঘপ্রাগ্রামম অ্ংিগ্রহণ কমর, তিিে ঘেমক 21 েের পেনন্ত িামের কগনর্টিভ পরীক্ষার
ঘস্কার অ্মপক্ষাকৃ ি ঘেনি হয়, পাঠ এেং গনণি উভয় ঘক্ষমে িামের নিক্ষাগি অ্জনর্ িু লর্ামূলকভামে ঘেনি হয়,
এেং িামের চার-েের ঘময়ােী কমলমজ োওয়া ও সফলভামে চাকনর পাওয়ার সিাের্া ঘেনি হয়।
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