
বিয়ার বরভ়ার হেড স্ট়ার্ট েল ়া 

গভট িতী ন়ারী এিং প্রবতিবিত্ব 

সম্পন্ন 0-5 িছর িযসী 

বিশুলের জনয একটি  

হপ্র়াগ্র়াম। 

বপ্র-সু্ক  

আব ট হেড স্ট়ার্ট 

হে়াম হিসড স়াবভট লসস 

প্রবতটি আলিেনপলের স়ালে জন্ম এিং আয 
য়াচ়াইকরলের নবে প্রে়ান করলত েলি। 

অনয়ানয পবরবিবত হয়াগযত়ার জনয উপযুক্ত 
েলত প়ালর। 

সিট সম্প্রবত প্রক়াবিত হেড়ালর  আয 
বনলেট বিক়া হেলক আয বনলেট বিক়া িযিে়ার কর়া 
েয। 

আলর়া তলেযর জনয আম়ালের স়ালে  

হয়াগ়ালয়াগ করুন: 

95 West 100 South Suite 200 

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 
Hablamos Español 

www.brheadstart.org 

আলিেনপে স়ার়া িছর  
গেৃীত েয। 

আম়ালের  ক্ষ্য 

বিয়ার বরভ়ার হেড স্ট়ার্ট (Bear River Head 

Start) একটি প্রবতপ়া ন ও সে়াযক পবরলিলি 
বিশু, পবরি়ার, কমী এিং কবমউবনটির বিক্ষ়্া 
এিং বিক়ালির সুলয়াগ প্রে়ালন প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। 

BRHS সতত়া, সম্ম়ান এিং স়াধুত়ার স়ালে 
এটি সম্পন্ন করলি। 

বিয়ার বরভ়ার হেড স্ট়ার্ট 

বিশুলের সু্কল  হযলত ি়া সু্ক  হেলক বেরলত ি়াস 
হসি়া প্রে়ান কলর ন়া 

 

পবরিেলনর বিকল্প: 

 হে়াম হিসড হপ্র়াগ্র়াম 

 হেড স্ট়ার্ট সংবিষ্ট ি়াি়া-ম়া ক়ারপু  করলত 
প়ালরন 

 গে পবরিেন 

 বকছু এ ়াক়ার জনয সু্ক  বডবিক্ট ি়াস। 

Bengali 



আব ট হেড স্ট়ার্ট গভট িতী ন়ারী এিং 0-3 িছর 

িযসী বিশুলের পবরলেি়া প্রে়ান কলর। 

আব ট হেড স্ট়ার্ট হসন্ট়ার-হিসড হপ্র়াগ্র়াম গভট িতী 
ম়া এিং বতন িছর পযটন্ত িযসী বিশুলের জনয 
অিক়াি এিং ম়ানসম্পন্ন বিশু পবরচযট়া পবরলেি়া 
প্রে়ান কলর। এই হকন্দ্র প্রলতযক বিক্ষ্লকর সলে 
চ়ারজন বিশু - এই অনুপ়ালত ক়াজ কলর। সলিট়াচ্চ 
ম়ালনর পবরচযট়া প্রে়ালনর  লক্ষ্য প্রলতযক বিক্ষ্কলক 
প্র়ােবমক বিশু বিক়ালির উপর প্রবিক্ষ্ে হেওয়া 
েয। আব ট হেড স্ট়ার্ট বিশুর বিক়াি, 
অবভভ়ািকত্ব/সম্পৃবক্ত, পুষ্টি, স্ব়ািয, এিং 
স়াক্ষ্রত়া, বনলয়াগলয়াগযত়া এিং বিক্ষ়্াগত  ক্ষ্য 
পূরে সম্পলকট  তেয প্রে়ালনর উপর হজ়ার হেয। 

প্রবতিিী ি়া বিক়ালি বি বিত বিশু/ি়াচ্চ়া বিশুলের পবরি়ার 

খণ্ড C-এর প্রে়ানক়ারীলের ম়াধযলম সমবিত পবরলেি়া প়ায। 

বপ্র-সু্ক  হেড স্ট়ার্ট 3-5 িছর িযসী বিশুলের 

পবরলেি়া প্রে়ান কলর। 

হসন্ট়ার-হিসড েল ়া 3 এিং 4 িছর িযসী বিশুলের 
জনয ক্ল়াসরুম বভবিক িযিি়া (বিশুলক অিিযই িতট ম়ান 
সু্ক  িছলরর 1 হসলেিলরর মলধয 3 িছর িযসী ি়া 
কমপলক্ষ্ 3 িছর িযসী েলত েলি)। প্রবতটি বিশুলক 
স্বতন্ত্র বেস়ালি বিলিচন়া কর়া েয এিং ত়ার বনজ গবতলত 
হিল়ে ওঠ়ার সুলয়াগ হেওয়া েয। বিশুলের স়াে য হেখলত 
আগ্রেী যত্নিী  কমীলের ম়াধযলম উন্নত পবরলিলি ত়ার়া 
হিল়ে ওলঠ, হিলখ এিং বিক়াবিত েয। প্রবতটি হেেীকলক্ষ্ 
একজন বিক্ষ্ক ও একজন বিক্ষ্ক সেক়ারী এিং 14-
18 জন বিশু (লেেীকলক্ষ্র আক়ালরর উপর বনভট র কলর) 
ে়ালক। হস়াম-িৃেস্পবতি়ার ক্ল়াস েয। এ ়াক়ার উপর 
বনভট র কলর সক়া , বিলক  এিং িবধটত বেলনর (6.5 
ঘণ্ট়া) ক্ল়ালসর সুলয়াগ রলযলছ।  

হে়াম-হিসড হপ্র়াগ্র়াম এই বিশ্ব়ালসর উপর প্রবতবিত 
হয, সন্ত়ানলের প্রেম এিং সিলচলয গুরুত্বপূেট 
বিক্ষ্ক েল ন ত়ালের ি়াি়া-ম়া। প্রেম বিক্ষ়্া েয 
ি়াব়েলত, সিলচলয প্র়াকৃবতক পবরলিলি। ি়াি়া-ম়া সি 
সময বিক্ষ়্া বেলেন! এই েিটনলক ম়াে়ায হরলখ 
হযসি পবরি়ার ত়ালের সন্ত়ানলের হে়াম-হিসড 
হপ্র়াগ্র়ালম ভবতট  কলর, ত়ার়া ি়াি়া-ম়া-হকবন্দ্রক 
প্রবিয়ার ম়াধযলম হেড স্ট়ার্ট পবরলেি়াসমূে প়ালি 
প্র়ােবমকভ়ালি ি়াব়েলত হক়ালন়া প়াবরি়াবরক 
বিক্ষ্লকর হে়াম বভবজলর্র ম়াধযলম বিশুলের 
পবরলেি়া প্রে়ান কর়া েয। ি়াি়া-ম়া এিং বিশুলের 
স়াম়াবজক কমটক়ালণ্ড অংিগ্রেলের সুলয়াগ হেওয়া 
েয। 

 বপ্র-সু্ক  হসন্ট়ার, আব ট হেড স্ট়ার্ট হসন্ট়ার ি়া হে়াম হিসড 
বিক্ষ়্ার সুলয়াগ 

 জন্মপূিট সে়াযত়া 

 স্বতন্ত্র বিক্ষ্ে পবরকল্পন়া 

 পবরি়ালরর প্রলয়াজলন হক়ালন়া প়াবরি়াবরক উবক  সে়াযত়া 
কলর ে়ালক। 

 বিক়ািগত পরীক্ষ়্া 

 েিে এিং েষৃ্টি পরীক্ষ়্া 

 পুষ্টিকর খ়াি়ার 

 ম়ানবসক স্ব়ািয সে়াযত়া 

আর্লি হেড স্টার্ি  হেন্টার র্ির্িক র্িকল্প: 

 Logan (South Center) 

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Logan (North Center) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

EHS সময হস়াম-শুি সক়া  8:00 র়্া—হি ়া 2:00 র়্া 
 

-সু্কল হেড স্টার্ি  হেন্টার র্ির্িক র্িকল্প:  

Logan, Brigham, Hyde Park, Hyrum, Malad,  

Richmond, Smithfield, Tremonton, Preston, Paris 

হে়াম-হিসড 

আব ট হেড স্ট়ার্ট বপ্র-সু্ক  হেড স্ট়ার্ট বিয়ার বরভ়ার হেড স্ট়ালর্টর পবরলেি়াসমূলের মলধয রলযলছ: 

আব ট হেড স্ট়ার্ট এিং বপ্র-সু্ক  হেড স্ট়ার্ট উভয হপ্র়াগ্র়াম 
বনম্নব বখত ক়াউবন্টগুল ়ালত হে়াম হিসড সুবিধ়া প্রে়ান কলর 

ে়ালক: Box Elder, Cache, Rich, Bear Lake, Caribou, 

Franklin, Oneida and South Bannock 


