
EarlyLearn
আর্্ললি হেড স্টার্লি  সে DOE EarlyLearn হ্রটাগ্টামগুর্্ল একদম 
হ�টার্ র্িিু এবং একরু্ বড় র্িিুদদর ্রটাথর্মক পর্রচর্লিটা এবং 
র্িক্টা ্রদটান কদর। এই হ্রটাগ্টামগুর্্ল অস্টায়়ী আবটাসদন 
বসবটাসকটার়ী র্নর্দলিষ্ট করটা আদের-হর্টাগ্য পর্রবটাদরর জন্য 
র্বনটামূদ্ল্য।

বয়স: 0 – 2 বছর বয়সী 
প্্ররোগ্রোম: প্েন্দ্র এবং গৃহ ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘণ্রো পর্্যন্ত 

www.nyc.gov/earlylearn 

সেনের জে্য 3-K
NYC পর্রবটার সবটার জন্য র্বনটামূদ্ল্য, সটারটা র্দন, উচ্চ মটাদনর 
3-k-এর আদবদন করদে পটাদর। এই হ্রটাগ্টামগুর্্ল সমস্ত সু্্ল 
র্ডর্্রিদটে অস্টায়়ী আবটাসদন থটাকটা পর্রবটারগুর্্লর জন্য উপ্লব্ধ। 
ক্যটাদ্লন্টার ব�র অনুর্টায়়ী আপনটার সন্টান র্েন ব�র েদ্ল 
পর্রবটার 3-K-এর জন্য আদবদন করদে পটাদর।
বয়স: 3 বছর বয়সী
প্্ররোগ্রোম: প্েন্দ্র, স্কুে এবং গৃহ ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘন্রো পর্্যন্ত

www.nyc.gov/3k

সেনের জে্য Pre-K
NYC পর্রবটার সবটার জন্য র্বনটামদূ্ল্য, সটারটা র্দন, উচ্চ মটাদনর 
Pre-K-এর আদবদন করদে পটাদর। এই হ্রটাগ্টামগরু্্ল সমস্ত সু্্ল 
র্ডর্্রিদটে থটাকটা পর্রবটারগরু্্লর জন্য আে এবং ্রদেটাজন়ীেেটা 
র্নর্বলিদিদে উপ্লব্ধ। ক্যটাদ্লন্টার অনরু্টাে়ী আপনটার সন্টাদনর 
বেস চটার ব�র েদ্ল পর্রবটাদরর হ্লটাকজন Pre-K হে আদবদন 
করদে পটারদবন।
বয়স: 4 বছর বয়সী
প্্ররোগ্রোম: প্েন্দ্র এবং স্কুে ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘন্রো পর্্যন্ত

www.nyc.gov/prek 

ভিশু পভরচর্্যরোর
িরোউচরোর
র্িি ুপর্রচর্লিটা ভটাউচটারগরু্্ল িের জদু়ে িে িে গেৃ-র্ভর্তিক এবং 
হকন্দ্র-র্ভর্তিক পর্রদেবটা ্রদটানকটার়ীদদর এখটাদন র্িিরু পর্রচর্লিটার 
খরচদক কভটার করদে সেটায়েটা কদর। ভটাউচটারগরু্্ল অনদুমটার্দে 
আত়্ীয়, ্রর্েদবি়ী বটা বনু্দদর পর্রচর্লিটার অথলি ্রদটাদনর জন্যও 
ব্যবেটার করটা হর্দে পটাদর। অস্টায়়ী আবটাসদন থটাকটা 
পর্রবটারগরু্্লদক ভটাউচটার পটাওয়টার হক্দরে অগ্টার্িকটার হদওয়টা 
েদব৷

বয়স: 6 সপ্রোহ - 13 বছর বয়সী (বরো ্রভিবন্ী ভিশুনির 
প্ষেনরে 19 বছর বয়সী)
প্্ররোগ্রোম: প্েন্দ্র এবং গৃহ ভিভতিে
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 24 ঘন্রো পর্্যন্ত

nyc.gov/childcarevouchers

গহৃহীে পভরবরোনরর 
জন্য ্রটারর্ভিক পর্রচর্লিটা ও র্িক্টা সংক্টান্ হ্রটাগ্টাম  
(Early Care & Education Programs)
র্র্দ আপনটার পর্রবটার আশ্রয়দকদন্দ্র বটা অস্টায়়ী বটাসস্টাদন থটাদক েটােদ্ল আপর্ন র্বনটামদূ্ল্য ্রটাথর্মক পর্রচর্লিটা এবং র্িক্টা পর্রদেবটার জন্য হর্টাগ্য েদে পটাদরন। এর 
মদি্য হসই পর্রবটার অন্ভুলিক্ত রদেদ� র্টারটা ঘর েটারটাদনটার জন্য, অথলিননর্েকভটাদব কদষ্ট থটাকটার জন্য বটা অনরুপূ কটারদে অন্যদদর সটাদথ বটাসস্টান ভটাগটাভটার্গ করদ�ন। 
র্র্দ আপনটার পর্রবটার হর্টাগ্য েয়, আপনটার কটাদ� ্রটাথর্মক পর্রচর্লিটা এবং র্িক্টার অদনক র্বকল্প আদ� - এবং র্র্দ একটি র্সর্ উপ্লব্ধ থটাদক, আপর্ন হর্ হকটাদনটা 
সময় আপনটার সন্টানদক নর্থভুক্ত করদে পটাদরন। এ�টা়েটাও, গেৃে়ীন পর্রবটার র্টারটা নগদ অদথলির সেটায়েটা পটান র্কন্তু র্েউম্যটান র্রদসটাসলি অ্যটাডর্মর্নদ্রিিন 
(Human Resource Administration, HRA)-এর মটাি্যদম সন্টাদনর র্দনের সরু্বিটা পটান নটা েটারটাও র্ডপটার্লি দমন্ট অফ এডুদকিন (Department of 
Education, DOE) অথবটা অ্যটাডর্মর্নদ্রিিন অফ র্চ্লদরেন সটার্ভলি দসস (Administration of Children’s Services, ACS)-এর মটাি্যদম সন্টাদনর 
র্দনের সেটায়েটার জন্য আদবদন করদে পটাদরন।

ভবেল্প

অভিে িন্য্যর জে্য 
পনরর পরোিরোয় র্রোে। 



এেটি প্্ররোগ্রোম িেরোক্ত েরুে 
�  সকদ্লর জন্য EarlyLearn, 3K, এবং Pre-K হ্রটাগ্টাদমর একটি র্ডদরটের্রর জন্য 

www.MySchools.nyc/schools -এ র্টান৷

�  র্র্দ আপর্ন সটারটা ব�র িদর পর্রচর্লিটা ্রদটানকটার়ী হ্রটাগ্টামগরু্্লদে আগ্ে়ী েন (গ়্ীদমের 
মটাসগরু্্ল সে) েটােদ্ল "অর্িক র্ফল্টার" র্্যটাবটি ব্যবেটার করনু এবং "হেড স্টার্লি " বটা 
"বর্িলিে র্দন/ব�র" হবদ� র্নন

�    718-935-2009 নম্বদর হফটান করনু, ইদমই্ল: ES_Enrollment@schools.nyc.gov  
অথবটা সটােটাদর্্যর জন্য একটি DOE ফ্যটার্মর্্ল ওদে্লকটাম হসন্টটাদর র্টান

গহৃহীে পভরবরোনরর 
জন্য ্রটারর্ভিক পর্রচর্লিটা ও র্িক্টা সংক্টান্ হ্রটাগ্টাম 
(Early Care & Education Programs)

েীিরোনব আনবিে েরনবে

ভিশু পভরচর্্যরো প্্ররোগ্রোনমর 
িরোউচরোর:

এেটি প্্ররোগ্রোম িেরোক্ত েরুে 
�  র্ডদরটের্র অফ ্লটাইদসন্স আর্্ললি হকেটার এবং 
এডুদকিন হসন্টটার,-এর সু্দ্লর হ্রটাগ্টাম অনরু্টাে়ী 
এবং অনদুমটার্দে সটামটার ক্যটাম্প বটা OCFS চটাইল্ড 
হকেটার সটাচলি  রু্্ল-এর বটার্ড় হথদক হরর্জস্টার করটা 
র্ডদরটের্রর জন্য DOHMH’S চটাইল্ড হকেটার 
কটাদনটে হপটার্লি টাদ্ল র্টান।

�  আপর্ন র্র্দ নটা জটাদনন হর্ হকটান হ্রটাগ্টাদম হর্টাগ 
র্দদবন, েটােদ্ল হকটাদনটা ব্যটাপটার নটা - আপর্ন  
এই েথ্য �টাড়টাই চটাইল্ড হকয়টাদরর আদবদনটি জমটা 
র্দদে পটাদরন।

�  সটােটাদর্্যর জন্য হফটান করনু (212) 835-7610 
অথবটা ইদম্ল করনু:  
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov 

আনবিে েরুে

�  একটি আদবদন করটার ফমলি পূরে করনু (র্চর্নিে 
করনু হর্ আপর্ন অস্টাে়ী আবটাসদন আদ�ন): 
https://www1.nyc.gov/site/acs/
early-care/forms.page

�  temporaryhousingRA@acs.nyc.gov 
এ ইদমই্ল কদর অথবটা NYC Children –  
EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 
07040 এ পটাঠিদে ACS-এ আপনটার আদবদনটিদক 
জমটা করনু।

�  হর্টাগ্য েদ্ল, আপনটার জন্য একটি ভটাউচটার জটার্র 
করটা েদব হর্র্টা আপর্ন সমূ্পেলি করদবন এবং  
ACS-এ হফরৎ পটাঠটাদবন।

EARLYLEARN, সেনের জে্য 3K,  
অ্যবরো সেনের জে্য PRE-K:

এর জে্য আনবিে েরুে: 
আভে্য েরোে্য, সেনের জে্য 3K, এবং সেনের জে্য PreK বভি্যি  
ভিে/বছনরর প্্ররোগ্রোম

�   প্হড স্রোর্্য  প্্ররোগ্রোনমর জে্য: 
 �হ্রটাগ্টাদমর মটাি্যদম সরটাসর্র আদবদন করনু (র্নদদলিিটাব্ল়ীর জন্য েটাদদর ওদয়বসটাইদর্ 
র্টান বটা ক্ল করনু)। অস্টায়়ী আবটাসদন থটাকটা পর্রবটারগরু্্ল আয় বটা অর্ভবটাসন 
র্স্র্ে র্নর্বলিদিদে হেড স্টাদর্লি র জন্য হর্টাগ্য

�    অে্যরোে্য সমস্ত প্্ররোগ্রোনমর জে্য:

   একটি আদবদদনর ফমলি পূরে করনু: bit.ly/childcareeligibility

�  CCapplication@schools.nyc.gov এ ইদমই্ল কদর অথবটা Family Welcome 
Center, 333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 10001 এ পটাঠিদে আপনটার 
হ্রটাগ্টাদম বটা DOE-এ আপনটার আদবদনটিদক জমটা করনু 

এর জে্য আনবিে েরুে:
সেনের জে্য 3K অ্যবরো সেনের জে্য PreK স্কুে ভিে/বছনরর প্্ররোগ্রোম

�  অর্ব্লদম্ব হখটা্লটার র্বেদয় বটা কখন একটি র্সর্ উপ্লব্ধ েদে পটাদর হস সম্পদকলি  জটানদে 
সরটাসর্র 3K বটা Pre-K হ্রটাগ্টাদম হফটান করনু। এই হ্রটাগ্টামগরু্্লর জন্য হকটান 
হর্টাগ্যেটা র্নিলিটারদের ্রদয়টাজন হনই!

অভিে িন্য্যর জে্য 
পনরর পরোিরোয় র্রোে। 


