
আরও তথ্্যযের জন্যে পথ্রর 
পাতায় যান্

EarlyLearn
DOE-এর আর্্ললি হেড স্টার্লি (Early Head Start) সে 
EarlyLearn হ্রটাগ্টামগুর্্ল র্িশু এবং বটাচ্টাদের জন্্য 
্রটাথর্মক যত্ন এবং র্িক্টা ্রেটান্ কদর।

বয়স: বয়স 0-2 বছর।
প্্রাগ্াম: প্েন্দ্র এবং গৃহ  ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথ্ন্ 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/earlylearn 

সবার জন্যে 3-K
NYC পর্রবটারগুর্্লর সবটাই র্বন্টামূদ্ল্য, সটারটা র্েন্ ব্যটাপী, উচ্ 
মটাদন্র 3-K-এর আদবেন্ করদে পটাদর। এই হ্রটাগ্টামগুর্্ল 
সমস্ত স্কু ্ল র্ডর্্রিদটের পর্রবটারগুর্্লর জন্্য উপ্লভ্্য, েদব 
র্কছু র্ডর্্রিদটে আসন্ সংখ্্যটা সীর্মে। পর্রবটারগুর্্ল হসই 
ক্যটাদ্লন্টার বছদর 3-K-এদে আদবেন্ করদে পটাদর হয বছদর 
আপন্টার সন্টাদন্র বয়স র্েন্ বছর েয়।
বয়স: 3 বছর
প্্রাগ্াম: প্েন্দ্র, স্কু ল এবং গৃহ ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথ্ন্ 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/3k

সবার জন্যে Pre-K
NYC পর্রবটারগুর্্লর সবটাই র্বন্টামূদ্ল্য, সটারটা র্েন্ ব্যটাপী, উচ্ 
মটাদন্র Pre-K-হে আদবেন্ করদে পটাদর। এই হ্রটাগ্টামগুর্্ল  
আয় বটা ্রদয়টাজন্ র্ন্র্বলিদিদে সমস্ত স্কু ্ল র্ডর্্রিদটে সমস্ত 
পর্রবটাদরর জন্্য উপ্লভ্্য। পর্রবটারগুর্্ল হসই ক্যটাদ্লন্টার বছদর 
Pre-K-হে আদবেন্ করদে পটাদর হয বছদর আপন্টার সন্টাদন্র 
বয়স চটার বছর েয়।
বয়স: 4 বছর
প্্রাগ্াম: প্েন্দ্র এবং স্কু ল ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথ্ন্ 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/prek 

দিশু পদরচয্যারভাউচার
র্িশু পর্রচযলিটা ভ্টাউচটারগুর্্ল িের জদু়ে িে িে গেৃ-  
ভিভতিক এবং হকন্দ্র-ভিভতিক পর্রদেবটা ্রেটান্কটারীদের কটাদছ র্িশুর 
পর্রচযলিটার খ্রচদক কভ্টার করদে সেটায়েটা কদর। ভ্টাউচটারগুর্্ল 
অন্দুমটার্েে আত্ীয়, ্রর্েদবিী বটা বনু্দেরদক যত্নের জন্্য অথলি 
্রেটান্ করদেও ব্যবেটার করটা হযদে পটাদর।
বয়স: 6 সপ্াহ - 13 বছর (বা ্রদতবন্ধী দিশুথ্ির  
জন্যে 19 বছর)
প্্রাগ্াম: প্েন্দ্র এবং গৃহ ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথ্ন্ 24 ঘন্া পয্যন্ত

nyc.gov/childcarevouchers

্রারদভিে পদরচয্যা ও দিক্া সংক্ান্ত প্্রাগ্াম 
(Early Care & Education Programs)
র্ন্উ ইয়কলি  র্সটির পর্রবটারগুর্্লর জন্্য
(New York City Families)
র্ন্উ ইয়কলি  র্সটি হযটাগ্য বদ্ল র্বদবর্চে পর্রবটারগুর্্লর জন্্য র্বন্টামদূ্ল্য বটা কম খ্রদচ অদন্কগুর্্ল চটাইল্ড হকয়টার এবং এডুদকিন্টা্ল হ্রটাগ্টাম 
্রেটান্ কদর। এই হ্রটাগ্টামগুর্্ল সটারটা বছর ধদর জন্ম হথদক হেদরটা বছর বয়স পযলিন্ (বটা ্রর্েবন্ী র্িশুদের জন্্য 19 বছর বয়স পযলিন্) 
র্িশুদের যত্ন এবং র্িক্টা ্রেটান্ কদর। আপন্টার পর্রবটাদরর আয় এবং যত্নের কটারদের উপর ভিভতি কদর হযটাগ্যেটা র্ন্ধলিটারন্ করটা েয়। আপর্ন্ 
যর্ে হযটাগ্য বদ্ল র্বদবর্চে েন্ এবং যর্ে একটি র্সর্ উপ্লভ্্য থটাদক েদব আপন্টার র্িশু হয হকটান্ও সময় এটিদে অংিগ্েে করদে পটাদর।

বিকল্পসমহূ





এেটি প্্রাগ্াম িন্াক্ত েরুন্

�  সকদ্লর জন্্য EarlyLearn, 3K, এবং Pre-K হ্রটাগ্টাদমর একটি র্ডদরটের্রর  
জন্্য www. MySchools.nyc/schools -এ যটান্৷

�   যর্ে আপর্ন্ সটারটা বছর ধদর পর্রচযলিটা ্রেটান্কটারী হ্রটাগ্টামগুর্্লদে আগ্েী েন্ (গ্ীদমের 
মটাসগুর্্ল সে) েটােদ্ল “অর্ধক র্িল্টার” (“More Filters”) র্্যটাবটি ব্যবেটার করুন্ এবং 
“হেড স্টার্লি” (“Head Start”) বটা “বর্ধলিে র্েন্/বছর” (“Extended Day/Year”) হবদছ র্ন্ন্

�   718-935-2009 ন্ম্বদর ক্ল করুন্, ES_Enrollment@schools.nyc.gov -এদে 
ইদমই্ল করুন্ বটা সটােটাদয্যর জন্্য একটি DOE Family Welcome Center -এ যটান্

্রারদভিে পদরচয্যা ও দিক্া সংক্ান্ত প্্রাগ্াম 
(Early Care & Education Programs)
র্ন্উ ইয়কলি  র্সটির পর্রবটারগুর্্লর জন্্য
(New York City Families)

চাইল্ড প্েয়ার ভাউচাথ্রর জন্যে 
(Child Care Vouchers):

এেটি প্্রাগ্াম িন্াক্ত েরুন্

�   র্ডদরটের্র অি ্লটাইদসন্সড আর্্ললি হকয়টার 
এবং এডুদকিন্ হসন্টারস, স্কু ্ল র্ভ্ে্র্েক 
হ্রটাগ্টামগুর্্ল, এবং অন্দুমটার্েে সটামটার 
ক্যটাম্পগুর্্ল বটা হরর্জস্টার করটা গেৃ ভিভতিকভিভতিক 
্রেটান্কটারীদের র্ডদরটের্রর জন্্য বটা OCFS-এর 
চটাইল্ড হকয়টার সটাচলি  রু্্ল হপদে DOHMH এর 
চটাইল্ড হকয়টার কটাদন্টে হপটার্লিটা্ল র্ভ্র্জর্ করুন্।

�   হকটান্ হ্রটাগ্টাদম অংি র্ন্দে েদব েটা যর্ে আপর্ন্ 
ন্টা জটাদন্ন্, েদব - আপর্ন্ এই েথ্য অন্ভু্লি ক্ত 
ন্টা কদরই চটাইল্ড হকয়টার আদবেন্ পত্রটি জমটা 
র্েদে পটাদরন্।

�  সটােটাদয্যর জন্্য (212) 835-7610 ন্ম্বদর  
ক্ল করুন্।

আথ্বিন্ েরুন্

�  https://www1.nyc.gov/site/acs/early-
care/forms.page -এদে একটি আদবেন্  
পত্র পরূে করুন্ 

�   আপন্টার আদবেন্ পত্রটি ডটাকদযটাদগ 
NYC Children - EDU, PO Box 40, 
Maplewood, N.J., 07040 -এদে  
ACS-এ জমটা র্েন্।

�   যর্ে হযটাগ্য বদ্ল র্বদবর্চে েন্, েদব আপন্টাদক 
একটি ভ্টাউচটার ্রেটান্ করটা েদব যটা আপর্ন্  
পরূে করদবন্ এবং ACS-এদে জমটা র্েদবন্।

EarlyLearn -এর জন্যে, সবার জন্যে 3K অ্যবা  
সবার জন্যে Pre-K:

আথ্বিন্ েরুন্: 
Early Learn, সেথ্লর জন্যে 3K, এবং সেথ্লর জন্যে Pre-K বদ্ধ্যত দিন্/বছথ্রর 
প্্রাগ্াথ্মর জন্যে

প্হড স্ার্্য(Head Start) প্্রাগ্াথ্মর জন্যে: 
   হ্রটাগ্টাদমর মটাধ্যদম সরটাসর্র আদবেন্ করুন্ (র্ন্দেলিিটাব্লীর জন্্য েটাদের ওদয়বসটাইদর্  

যটান্ বটা ক্ল করুন্)।
অন্যোন্যে সমস্ত প্্রাগ্াথ্মর জন্যে: 
   bit.ly/childcareeligibility –এদে একটি আদবেন্ পত্র পরূে করুন্

   CCapplication@schools.nyc.gov এ ইদমই্ল কদর অথবটা ডটাকদযটাদগ  
Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor, New York, NY, 
100010 –এদে পটাঠিদয় আপন্টার হ্রটাগ্টাদম বটা DOE-এদে আপন্টার আদবেন্টিদক  
জমটা করুন্

আথ্বিন্ েরুন্:
সেথ্লর জন্যে 3K বা সেথ্লর জন্যে Pre-K স্কু ল দিন্/বছথ্রর প্্রাগ্াথ্মর জন্যে

�    অর্ব্লদম্ব হখ্টা্লটার র্বেদয় বটা কখ্ন্ একটি আসন্ উপ্লভ্্য েদে পটাদর হস সম্পদকলি  জটান্দে 
সরটাসর্র 3K বটা Pre-K হ্রটাগ্টাদম ক্ল করুন্। এই হ্রটাগ্টামগুর্্লর জন্্য হকটান্ও হযটাগ্যেটা 
র্ন্ধলিটারদের ্রদয়টাজন্ েয় ন্টা!

আপন্টার পর্রবটার একটি ACS চটাইল্ড হকয়টার ভ্টাউচটার বটা একটি DOE হেড স্টার্লি (Head Start), EarlyLearn বটা এক্সদর্দন্ড হড/ইয়টার (Extended 
Day/Year) হ্রটাগ্টাদমর জন্্য হযটাগ্যেটা অজলিন্ করদে পটাদর যর্ে 1) আপন্টার পর্রবটাদরর আয় যকু্তরটাষ্ট্রীয় েটার্রদ্র্য সীমটার 300% বটা েটার র্ন্দচ েয় এবং 
2) আপন্টার সন্টাদন্র যত্ন হন্ওয়টার জন্্য র্ন্ম্নর্্লর্খ্ে কটারেগুর্্লর মদধ্য একটি ে্ল: আপর্ন্ ্রর্ে সপ্টাদে 10+ ঘন্টা কটাজ কদরন্, এক র্িক্টাম্ূলক বটা 
বভৃতিমলূকবভৃতিমলূক ্রর্িক্ে হ্রটাগ্টাদম আদছন্, কটাজ খ্ুঁজদছন্, অস্টায়ী আবটাসদন্ বটাস করদছন্, বটা গটােলিস্্য সর্েংসেটার জন্্য পর্রদেবটাগুর্্লদে অংি র্ন্দছেন্। 
access.nyc.gov -এদে আপন্টার হযটাগ্যেটা পরীক্টা করদে আপর্ন্ একটি সংর্ক্প্ সমীক্টা করদে পটাদরন্

কীভাবি আবিদন করবিন

যো�াগ্্যতা

আরও তথ্্যযের জন্যে পথ্রর 
পাতায় যান্ 


