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EarlyLearn
 DOE  کے  EarlyLearn  پروگرام، بشمول ارلی ہیڈ اسٹارٹ

 )Early Head Start(، شیر خوار اور نونہالوں کے لیے ابتدائی 
نگہداشت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام عارضی رہائش میں 

رہنے والی آمدنی کے لحاظ سے اہل خاندان کے لیے مفت ہیں۔
عمریں: 2 – 0 سال کی عمر 

پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی 
 اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک   

 www.nyc.gov/earlylearn

K-3  فار آل
NYC خاندان مفت، پورے دن، اعلٰی معیار کے Pre-K  فار آل کے 

لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں 
عارضی رہائش میں رہنے والےخاندانکو دستیاب ہیں۔ اپنے بچے کے 

تین سال کے ہونے والے تقویمی سال میں خاندان K-3 کے لیے 
درخواست دے سکتی ہیں۔

عمریں: 3 سال
پروگرام: مرکز، اسکول، اور گھر پر مبنی 
اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/3k

 Pre-K  فار آل
)Pre-K for All( 

NYC خاندان مفت، پورے دن، اعلٰی معیار کے Pre-K  فار آل کے لیے 
درخواست دے سکتے ہیں۔ آمدنی یا ضروریات سے قطع نظر، یہ 

پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں تمام خاندانوںکو دستیاب ہیں۔ آپ 
کے بچے کے چار سال کے ہونے والے تقویمی سال میں خاندان 

Pre-K کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔
عمریں: 4 سال

پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی 
اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

 www.nyc.gov/prek

چائلڈ کیئر واؤچرز
چائلڈ کیئر واؤچرز پورے شہر میں گھر اور مرکز پر مبنی سیکڑوں 

فراہم کنندگان کے پاس نگہداشت اطفالکےاخراجات کی ادائیگی 
کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ واؤچرز کو نگہداشت کے مدنظر منظور شدہ 

رشتہ داروں، پڑوسیوں، یا دوستوں کو ادائیگی کرنے کے لیے بھی 
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واؤچر موصول کرنے کے لیے عارضی 

رہائش میں رہنے والےخاندانوں کو ترجیح دی جائے گی۔
 عمریں: 6  ہفتے  –  13   سال کی عمر )یا معذور بچوں کے 

لیے 19 سال کی عمر تک(
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی

اوقات: پورے سال، روزانہ 24 گھنٹے تک

nyc.gov/childcarevouchers

 ابتدائی نگہداشت و تعلیم کے پروگرام
بے گھری   کا سامنا کرنے والےخاندانوں کے لیے

اگر آپ کاخاندان پناہ گاہ یا عارضی رہائش میں ہے تو آپ مفت ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کی خدمات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ خاندان شامل ہیں جو 
ہو سکتا ہے رہائش سے محرومی، معاشی دشواری، یا ایسیہیکسی سببسے دوسروں کی رہائش میں اشتراک کر رہے ہوں۔ اگر آپ کاخاندان اہل ہے تو، 

آپ کے پاس ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے کئیمتبادالت ہیں – اور اگر جگہ دستیاب ہے تو آپ کبھی بھی اپنے بچے کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس کے 
عالوہ،نقدامدادپانےوالےلیکن انسانیوسائلکیانتظامیہ )Human Resource Administration, HRA( کے ذریعے نگہداشت اطفال کی مراعات 

 Administration of( یا بچوںکیخدماتکیانتظامیہ )Department of Education, DOE( کےلیےغیر اہل خاندان اب محکمہتعلیم
Children’s Services, ACS( کے ذریعے نگہداشت اطفال کی مراعات کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

مبتادالت



کسی پروگرام کی نشاندہی کریں 
 �  EarlyLearn، 3K ، اور  Pre-K  فار آل پروگراموں کی ڈائریکٹری کے لیے

 www.MySchools.nyc/schools مالحظہ کریں۔

�  “More Filters”  )مزید فلٹرز( واال ٹیب استعمال کریں اور  “Head Start”  )ہیڈ 
اسٹارٹ( یا“Extended Day/Year”  )توسیعی دن/سال( منتخب کریں اگر آپ کو 
پورے سال )بشمول موسم گرما کے مہینوں کے دوران( نگہداشت فراہم کرنے والے 

پروگراموں میں دلچسپی ہو

 �  2009-935-718  پر فون کریں، ای میل کریں:
ES_Enrollment@schools.nyc.gov  یا مدد کے لیے  DOE  فیملی ویلکم سنٹر 

 )DOE Family Welcome Center(  پر تشریف لے جائیں

 ابتدائی نگہداشت و تعلیم کے پروگرام
بے گھری   کا سامنا کرنے والےخاندانوں کے لیے

درخواست کیسے دیں

چائلڈ کیئر واؤچرز کے لیے:

کسی پروگرام کی نشاندہی کریں 
�  رجسٹرڈ ہوم بیسڈ فراہم کنندگان کی ڈائرکٹری دیکھنے 
کے لیے DOHMH کے چائلڈ کیئر کنیکٹ پورٹل پر 

الئسنس یافتہ ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے مراکز، 
اسکول پر مبنی پروگرامز، اور اجازت یافتہ سمر 

کیمپس یا OCFS کے چائلڈ کیئر سرچ ٹول پر جائیں۔

�  اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس پروگرام میں شریک
ہونا ہے تو ٹھیک ہے  –  آپ یہ معلومات شامل کیے 

بغیر نگہداشت اطفال کی درخواست جمع کروا سکتے 
ہیں۔

�  مدد کے لیے 7610-835 )212(  پر فون کریں یا اس 
 پتہ پر ای میل کریں:

temporaryhousingRA@acs.nyc.gov 

درخواست دیں
 �  ایک درخواست فارم ُپر کریں)نشان زد کریں 

 کہ آپ عارضی رہائش میں ہیں(:
https://www1.nyc.gov/site/acs/ 

early-care/forms.page

�  اپنا درخواست فارم  ACS  میں اسے 
 temporaryhousingRA@acs.nyc.gov  پر 
 NYC Children – EDU,  ای میل کر کے یا اسے

  PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040
کے پتے پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرائیں۔

�  اگر اہل ہیں تو، آپ کو ایک واؤچر جاری کیا جائے گا 
جسے آپ مکمل کر کے  ACS  کو واپس بھیجیں گے۔

3K ، EARLYLEARN   فار آل، یا  PRE-K  فار آل کے لیے:

 درخواست دیں: 
3K ، Early Learn   فار آل یا  PreK  فار آل کے توسیعی دن/سال کے پروگرام کے لیے

 �   ہیڈ اسٹارٹ پروگراموں کے لیے: 
�  براہ راست پروگرام کی معرفت درخواست دیں )ہدایات کے لیے ان کی ویب سائٹ 

مالحظہ کریں یا کال کریں(۔ عارضی رہائش میں مقیمخاندان آمدنی یا ترک تارک کی 
حیثیت سے قطع نظر ہیڈ اسٹارٹ کے لیے اہل ہیں

 �    دیگر تمام پروگراموں کے لیے:  
 bit.ly/childcareeligibility  :ایک ایپلیکیشن فارم ُپر کریں  �

��  اپنی ایپلیکیشن اپنے پروگرام کے پاس  یا  DOE  کے پاس
  CCapplication@schools.nyc.gov  پر اسے ای میل کر کے 
 Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor  یا 

New York, NY, 10001  پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرائیں 

 درخواست دیں:
3K   فار آل یا  PreK  فار آل کے اسکول دن/سال پروگراموں کے لیے

 �  براہ راست 3K   یا  Pre-K  پروگرام کو فون کر کے فوری جگہوں یا نشست کب 
 دستیاب ہو سکتی ہے اس بارے میں جانیں۔ انپروگراموںکےلیے اہلیت کاتعین

الزمینہیںہے۔ 
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