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EarlyLearn
Programy DOE EarlyLearn, w tym Early Head 
Start, zapewniają wczesną opiekę i kształcenie 
dla niemowląt i małych dzieci. Programy te są 
bezpłatne dla rodzin kwalifikujących się ze względu 
na wysokość dochodów, zamieszkujących  
w mieszkaniach tymczasowych.
Wiek: 0-2 lata. 
Program: w ośrodku i w domu 
Godziny pracy: przez cały rok, do 10 godzin 
dziennie  

www.nyc.gov/earlylearn 

3-K for All
Rodziny z miasta Nowy Jork roku mogą ubiegać się 
o bezpłatną, całodniową, wysokiej jakości opiekę 
w ramach programu 3-K for All. Te programy są 
dostępne dla rodzin w mieszkaniach tymczasowych 
we wszystkich okręgach szkolnych. Rodziny mogą 
ubiegać się o udział w programie 3-K w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.
Wiek: 3 lata
Program: w ośrodku, w szkole i w domu 
Godziny pracy: przez cały rok, do 10 godzin 
dziennie
 
www.nyc.gov/3k

Pre-K for All
Rodziny z miasta Nowy Jork roku mogą ubiegać się 
o bezpłatną, całodniową, wysokiej jakości opiekę 
w ramach programu Pre-K for All. Te programy są 
dostępne dla wszystkich rodzin we wszystkich okręgach 
szkolnych, niezależnie od dochodów czy potrzeb. 
Rodziny mogą ubiegać się o udział w programie Pre-K  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 4 lata.
Wiek: 4 lata
Program: w ośrodku i w szkole 
Godziny pracy: przez cały rok, do 10 godzin 
dziennie

www.nyc.gov/prek 

Bony na opiekę 
nad dzieckiem
Bony na opiekę nad dzieckiem pomagają pokryć koszty 
opieki nad dziećmi w setkach placówek świadczących 
usługi w domu i w ośrodkach na terenie całego miasta. 
Bony można też wykorzystać do opłacania opieki 
świadczonej przez zatwierdzonych krewnych, sąsiadów 
lub przyjaciół. Rodziny w mieszkaniach tymczasowych 
będą mieć pierwszeństwo w otrzymaniu bonu.
Wiek: 6 tygodni – 13 lat (lub do 19 lat dla dzieci 
niepełnosprawnych)
Program: w ośrodku i w domu
Godziny pracy: przez cały rok, do 24 godzin 
dziennie
 
nyc.gov/childcarevouchers

Programy wczesnej opieki i kształcenia  
dla rodzin doświadczających bezdomności
Jeśli Twoja rodzina przebywa w schronisku lub tymczasowym mieszkaniu, możesz kwalifikować się do bezpłatnych 
usług w zakresie wczesnej opieki i kształcenia. Obejmuje to rodziny, które mogą współdzielić mieszkanie z powodu 
utraty mieszkania, trudności ekonomicznych lub podobnych powodów. Jeśli Twoja rodzina kwalifikuje się do programu, 
dostępnych jest wiele opcji w zakresie wczesnej opieki i kształcenia – a jeśli jest wolne miejsce, możesz zapisać swoje 
dziecko w dowolnym momencie. Ponadto rodziny doświadczające bezdomności, które otrzymują wsparcie finansowe 
(Cash Assistance, CA), ale nie kwalifikują się do zasiłków na opiekę nad dzieckiem za pośrednictwem Human Resources 
Administration Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA), mogą teraz ubiegać się o pomoc na 
opiekę nad dzieckiem za pośrednictwem Department of Education Wydziału Edukacji (Department of Education, DOE) lub 
Administration for Children’s Services Wydziału ds. Usług na rzecz Dzieci (Administration of Children’s Services, ACS).

Możliwości



ZIDENTYFIKUJ PROGRAM 
�  Odwiedź stronę www.MySchools.nyc/schools, aby znaleźć 

katalog programów EarlyLearn, 3K oraz Pre-K For All.

�  Skorzystaj z zakładki „More Filters” (Więcej filtrów) i wybierz „Head 
Start” lub „Extended Day/Year”, jeśli interesują Cię programy 
zapewniające całoroczną opiekę (również w miesiącach letnich)

�  Zadzwoń pod numer 718-935-2009, wyślij e-mail na adres:  
ES_Enrollment@schools.nyc.gov lub odwiedź biuro ośrodka DOE 
Family Welcome Center, aby otrzymać pomoc

Programy wczesnej opieki i kształcenia  
dla rodzin doświadczających bezdomności

Jak złożyć wniosek

BONY NA OPIEKĘ NAD 
DZIECKIEM:

ZIDENTYFIKUJ PROGRAM 
�  Odwiedź portal Child Care Connect 

wydziału DOHMH, aby zapoznać się  
z katalogiem licencjonowanych ośrodków 
wczesnej opieki i edukacji, programów 
szkolnych i dozwolonych obozów letnich, 
lub wyszukiwarkę opieki nad dzieckiem 
Child Care Search Tool, aby zapoznać się 
z katalogiem zarejestrowanych placówek 
świadczących usługi w domu. 

�  Jeśli nie wiesz, w którym programie wziąć 
udział, nie przejmuj się – możesz złożyć 
wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem  
bez tej informacji.

�  Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod 
numer (212) 835-7610 lub wyślij e-mail: 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov.

ZAREJESTRUJ SIĘ
�  Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

(zaznacz, że zamieszkujesz w mieszkaniu 
tymczasowym): https://www1.nyc.gov/
site/acs/early-care/forms.page

�  Prześlij formularz zgłoszeniowy do 
ACS, wysyłając go e-mailem na adres 
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov lub 
pocztą na adres NYC Children – EDU, PO 
Box 40, Maplewood, N.J., 07040.

�  Jeśli się kwalifikujesz, otrzymasz bon, który 
należy wypełnić i odesłać do ACS.

DO PROGRAMU EARLYLEARN, 3K FOR  
ALL, LUB PRE-K FOR ALL:

ZŁÓŻ WNIOSEK O:  
uczestnictwo w rozszerzonych programach dziennych/rocznych 
Early Learn, 3K for All lub PreK for All

�   W przypadku programów Head Start:  
  �Aplikuj bezpośrednio poprzez program (odwiedź jego stronę 

internetową lub zadzwoń w celu uzyskania instrukcji). Rodziny 
mieszkające w mieszkaniach tymczasowych kwalifikują się do 
udziału w programie Head Start niezależnie od dochodu lub  
statusu imigracyjnego

�    Dla pozostałych programów:  
   Wypełnij formularz zgłoszeniowy: bit.ly/childcareeligibility 

  �Złóż wniosek do swojego programu lub do DOE, wysyłając go 
pocztą elektroniczną na adres CCapplication@schools.nyc.gov  
lub przesyłając pocztą na adres Family Welcome Center,  
333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 10001 

UBIEGAJ SIĘ O: 
uczestnictwo w dziennych/całorocznych szkolnych programach 
3K for All lub PreK for All

�  Zadzwoń bezpośrednio do administracji programu 3K lub Pre-K, 
aby dowiedzieć się o natychmiastowych otwarciach lub kiedy 
miejsce może być dostępne. Programy te nie wymagają określania 
kwalifikowalności!
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