
EarlyLearn
আর ল্ি হেড স্টারলি  সে DOE EarlyLearn হ্টাগ্টামগুর্ একদম 
হ�টার রিশু এবং একরু বড় রিশুদদর ্টাথরমক পররচরলিটা এবং রিক্টা 
্দটান কদর। এই হ্টাগ্টামগুর্ অস্টায়ী আবটাসদন বসবটাসকটার়ী 
রনরদলিষ্ট করটা আদযর-হরটাগ্য পররবটাদরর জন্য রবনটামদূ্্য।

বয়স: 0 – 2 বছর বয়স্ক 
প্রোগ্রোম: পেন্দ্র এবং গহৃ ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘন্রো পর্যন্ত 
www.nyc.gov/earlylearn 

সেনের জে্য 3-K
2018 সটাদ্ জন্মগ্েণকটার়ী বটাচ্টা থটাকটা NYC এর পররবটারগুর্ 
সকদ্র জন্য রবনটামদূ্্যর, সমূ্ণলি রদদনর, উচ্-মটাদনর 3-K-এর 
আদবদন করদে পটাদর৷ এই হ্টাগ্টামগুর্ সমস্ত সু্্ রডর্রিদটে 
অস্টায়ী আবটাসদন থটাকটা পররবটারগুর্র জন্য উপ্ব্ধ।
বয়স: 2018 সরোনে জন্মগ্হেেরোরী
প্রোগ্রোম: পেন্দ্র, স্ককুে এবং গহৃ ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘন্রো পর্যন্ত
 
www.nyc.gov/3k

সেনের জে্য ভ্-K
2017 সটাদ্ জন্মগ্েণকটার়ী বটাচ্টা থটাকটা NYC এর পররবটারগুর্ 
সকদ্র জন্য রবনটামদূ্্যর, সমূ্ণলি রদদনর, উচ্-মটাদনর র্-K-এর 
আদবদন করদে পটাদর৷ এই হ্টাগ্টামগুর্ সমস্ত সু্্ রডর্রিদটে 
থটাকটা পররবটারগুর্র জন্য আয এবং ্দযটাজন়ীযেটা রনরবলিদিদে 
উপ্ব্ধ।
বয়স: 2017 সরোনে জন্মগ্হেেরোরী
প্রোগ্রোম: পেন্দ্র এবং স্ককুে ভিভতিে 
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 10 ঘন্রো পর্যন্ত

www.nyc.gov/prek 

ভিশু পভরচর্যরোর 
িরোউচরোর
রিশু পররচরলিটা ভটাউচটারগুর্ িের জদুড় িে িে গৃে-রভরতিক এবং 
হকন্দ্র-রভরতিক পররদেবটা ্দটানকটার়ীদদর এখটাদন রিশুর পররচরলিটার 
খরচদক কভটার করদে সেটাযেটা কদর। ভটাউচটারগুর্ অনদুমটারদে 
আত়্ীয, ্রেদবি়ী বটা বনু্দদর পররচরলিটার অথলি ্দটাদনর জন্যও 
ব্যবেটার করটা হরদে পটাদর। অস্টায়ী আবটাসদন থটাকটা পররবটারগুর্দক 
ভটাউচটার পটাওযটার হক্দরে অগ্টারিকটার হদওযটা েদব৷
বয়স: 6 সপ্রোহ - 13 বছর বয়সী (বরো ্ভিবন্ী ভিশুনির 
পষেনরে 19 বছর বয়সী)
প্রোগ্রোম: পেন্দ্র এবং গহৃ ভিভতিে
সময়: সরোররো বছর, ভিনে 24 ঘন্রো পর্যন্ত
 
nyc.gov/childcarevouchers

অভিে িন্্যর জে্য পনরর পরোিরোয় ররোে

গহৃহীেিরোর সম্কুখীে হওয়রো পভরবরোরনির 
জন্য ্টাররভিক পররচরলিটা ও রিক্টা কটারলিক্রম
ররদ আপনটার পররবটার আশ্রযদকদন্দ্র বটা অস্টায়ী বটাসস্টাদন থটাদক েদব আপরন রবনটামদূ্্য ্টাথরমক পররচরলিটা এবং রিক্টা পররদেবটার জন্য 
হরটাগ্য েদে পটাদরন। এর মদি্য হসই পররবটারগুর্ অন্তভুলি ক্ত রদযদ� রটারটা ঘর েটারটাদনটার জন্য, অথলিননরেকভটাদব কদষ্ট থটাকটার জন্য বটা অনরুূপ 
কটারদণ অন্যদদর সটাদথ বটাসস্টান হিযটার করদ�ন। ররদ আপনটার পররবটার হরটাগ্য েয, আপনটার কটাদ� ্টাথরমক পররচরলিটা এবং রিক্টার অদনক 
রবকল্প আদ� - এবং ররদ একটি রসর উপ্ব্ধ থটাদক, আপরন হর হকটাদনটা সময আপনটার সন্তটানদক নরথভুক্ত করদে পটাদরন।

ভবেল্পগুভে

http://nyc.gov/childcarevouchers


এেটি প্রোগ্রোম সেরোক্ত েরুে 
�  EarlyLearn, 3K, এবং সকদ্র জন্য র্-K হ্টাগ্টাদমর একটি রডদরটেররর 
জন্য www.MySchools.nyc/schools -এ রটান৷

�  ররদ আপরন সটারটা ব�র িদর পররচরলিটা ্দটানকটার়ী হ্টাগ্টামগুর্দে আগ্ে়ী েন 
(গ়্ীদমের মটাসগুর্ সে) েটােদ্ "অরিক রিল্টার" র্যটাবটি ব্যবেটার করুন এবং 
"হেড স্টারলি " বটা "বরিলিে রদন/ব�র" হবদ� রনন

�  718-935-2009 নম্বদর ক্ করুন, ইদমই্: ESEnrollment@schools.nyc.
gov অথবটা সটােটাদর্যর জন্য একটি DOE ি্যটারমর্ ওদয্কটাম হসন্টাদর রটান

গহৃহীেিরোর সম্কুখীে হওয়রো পভরবরোরনির 
জন্য ্টাররভিক পররচরলিটা ও রিক্টা কটারলিক্রম

ভেিরোনব আনবিে েরনবে

দ্রষ্টব্য: অস্টায়ী আবটাসদন থটাকটা পররবটারগুর্ রটারটা HRA-এর মটাি্যদম নগদ সেটাযেটা গ্েণ করদ� রকন্তু রিশু পররচরলিটার সুরবিটা পটাওযটার জন্য হরটাগ্য নয েটারটা এখন DOE বটা 
ACS-এর কটা� হথদক রিশু পররচরলিটার সেটাযেটার জন্য আদবদন করদে পটাদর৷

ভিশু পভরচর্যরো প্রোগ্রোনমর 
িরোউচরোর:

এেটি প্রোগ্রোম সেরোক্ত েরুে 
�  ্ টাইদসন্স্টাপ্ত ্টাথরমক পররচরলিটা এবং রিক্টা 
হ্টাগ্টাদমর একটি রডদরটেরর হদখদে DOHMH-এর 
চটাইল্ড হকযটার কটাদনটে হপটারলি টাদ্ রটান। 

�  আপরন ররদ নটা জটাদনন হর হকটান হ্টাগ্টাদম হরটাগ 
রদদবন, েটােদ্ হকটাদনটা ব্যটাপটার নটা - আপরন এই 
েথ্য �টাড়টাই চটাইল্ড হকযটাদরর আদবদনটি জমটা 
রদদে পটাদরন।

�  সটােটাদর্যর জন্য ক্ করুন (212) 835-7610 
নম্বদর অথবটা একটি ACS পটাররবটাররক সম্দদর 
এ্টাকটায রটান

আনবিে েরুে

�  একটি আদবদন করটার িমলি পূরণ করুন (রচরনিে 
করুন হর আপরন অস্টায়ী আবটাসদন আদ�ন): 
https://www1.nyc.gov/site/acs/early-
care/forms.page

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

�  হরটাগ্য েদ্, আপনটার জন্য একটি ভটাউচটার জটারর 
করটা েদব হররটা আপরন সমূ্ণলি করদবন এবং ACS-এ 
হিরৎ পটাঠটাদবন।

EARLYLEARN, সেনের জে্য 3K,  
অ্বরো সেনের জে্য ভ্-K:

এর জে্য আনবিে েরুে: 
আভে্য েরোে্য, সেনের জে্য 3K, এবং সেনের জে্য ভ্-K বভি্যি ভিে/বছনরর 
প্রোগ্রোম

�   পহড স্রোর্য  প্রোগ্রোনমর জে্য: 
�হ্টাগ্টাদমর মটাি্যদম সরটাসরর আদবদন করুন (রনদদলিিটাব়্ীর জন্য েটাদদর 
ওদযবসটাইদর রটান বটা ক্ করুন)। অস্টায়ী আবটাসদন থটাকটা পররবটারগুর্ আয বটা 
অরভবটাসন রস্রে রনরবলিদিদে হেড স্টাদরলি র জন্য হরটাগ্য

�    অে্যরোে্য সমস্ত প্রোগ্রোনমর জে্য:  
 একটি আদবদদনর িমলি পূরণ করুন: bit.ly/childcareeligibility 
 
�CCapplication@schools.nyc.gov এ ইদমই্ কদর অথবটা NYC DOE – 

Office of Student Enrollment, P.O. Box 377, Maplewood, NJ, 
07040 এ পটাঠিদয আপনটার হ্টাগ্টাদম বটা DOE-এ আপনটার আদবদনটিদক জমটা 
করুন 

এর জে্য আনবিে েরুে:
সেনের জে্য 3K অ্বরো সেনের জে্য ভ্-K স্ককুে ভিে/বছনরর প্রোগ্রোম

�  অরব্দম্ব হখটা্টার রবেদয বটা কখন একটি রসর উপ্ব্ধ েদে পটাদর হস সম্দকলি  
জটানদে সরটাসরর 3K বটা র্-K হ্টাগ্টাদম ক্ করুন। এই হ্টাগ্টামগুর্র জন্য হকটানও 
হরটাগ্যেটা রনিলিটারদণর ্দযটাজন হনই!

অভিে িন্্যর জে্য পনরর পরোিরোয় ররোে
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