
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 فیملیز کے لیے مفت ہیں۔
عمریں:  2 – 0 سال کی عمر۔ 

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

 www.nyc.gov/earlylearn

K-3  فار آل
2018  میں پیدا شدہ بچوں والی  NYC  کی فیملیز مفت میں، پورے 

دن، اعلی معیار کے K-3   فار آل کے لیے درخواست دے سکتی 
ہیں۔ یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں عارضی رہائش میں 

رہنے والی فیملیز کے لیے دستیاب ہیں۔
عمریں: 2018  میں پیدا شدہ

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

 
www.nyc.gov/3k

 (Pre-K  فار آل  Pre-K
for All)

2017  میں پیدا شدہ بچوں والی  NYC  کی فیملیز مفت میں، پورے 
دن، اعلی معیار کے  Pre-K  فار آل کے لیے درخواست دے سکتی 

ہیں۔ آمدنی یا ضروریات سے قطع نظر، یہ پروگرام تمام اسکول 
ڈسٹرکٹس میں تمام فیملیز کے لیے دستیاب ہیں۔

عمریں: 2017  میں پیدا شدہ
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی 

گھنٹے: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/prek 

 چائلڈ کیئر
واؤچرز

چائلڈ کیئر واؤچرز پورے شہر میں گھر پر مبنی اور مرکز پر مبنی 
سیکڑوں فراہم کنندگان کے پاس نگہداشت طفل کی الگتوں کی تالفی 
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 والی فیملیز 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

گھنٹے: پورے سال، روزانہ 24 گھنٹے تک
 

nyc.gov/childcarevouchers

مزید معلومات کے لیے پلٹیں

 ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے پروگرام
بے گھری   کا سامنا کرنے والی فیملیز کے لیے

اگر آپ کی فیملی پناہ گاہ یا عارضی رہائش میں ہے تو آپ مفت ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کی خدمات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ فیملیز 
شامل ہیں جو ہو سکتا ہے رہائش سے محرومی، معاشی تنگدستی، یا ملتی جلتی وجہ کے سبب دوسروں کی رہائش میں اشتراک کر رہی ہوں۔ اگر 
آپ کی فیملی اہل ہے تو، آپ کے پاس ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے بہت سارے اختیارات ہیں – اور اگر سیٹ دستیاب ہے تو آپ کبھی بھی اپنے 

بچے کا اندراج کروا سکتے ہیں۔

اختیارات

http://nyc.gov/childcarevouchers


ایک پروگرام شناخت 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 کال کریں، ای میل کریں:
ESEnrollment@schools.nyc.gov  یا مدد کے لیے  DOE  فیملی ویلکم 

سنٹر  )DOE Family Welcome Center(  پر تشریف لے جائیں

 ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے پروگرام
بے گھری   کا سامنا کرنے والی فیملیز کے لیے

درخواست کیسے دیں

  ACS  یا  DOE  کی معرفت نگہداشت طفل کی مراعات کے لیے اہل نہیں ہیں وہ اب یا تو  HRA  نوٹ:  عارضی رہائش میں رہنے والی جن فیملیز کو نقد اعانت موصول ہوتی ہے لیکن وہ
سے نگہداشت طفل میں اعانت کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

چائلڈ کیئر واؤچرز کے لیے:

ایک پروگرام شناخت کریں 
�  DOHMH  کا چائلڈ کیئر کنیکٹ کا پورٹل مالحظہ 
کر کے الئسنس یافتہ ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے 

پروگراموں کی ڈائریکٹری دیکھیں۔  

�  اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس پروگرام میں جانا 
ہے تو ٹھیک ہے  –  آپ یہ معلومات شامل کیے بغیر 
نگہداشت طفل کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔

�  مدد کے لیے 7610-835 )212(   پر کال کریں یا 
 ACS  فیملی ریسورس ایریا میں تشریف الئیں

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

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

care/forms.page

�  اپنی درخواست فارم  ACS  کے پاس اسے 
  temporaryhousingRA@acs.nyc.gov 

 NYC Children –  پر ای میل کر کے یا اسے
 ,EDU, 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۔

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

 درخواست دیں برائے: 
 Early Learn، 3K   فار آل یا  PreK  فار آل کے توسیعی 

دن/سال کے پروگرام

 �   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 رہنے والی فیملیز آمدنی یا ترک وطن 
کی حیثیت سے قطع نظر ہیڈ اسٹارٹ کے لیے اہل ہیں

 �    دیگر تمام پروگراموں کے لیے:  
 bit.ly/childcareeligibility  :ایک درخواست فارم پُر کریں   

� �اپنی درخواست اپنے پروگرام کے پاس  یا  DOE  کے پاس
 CCapplication@schools.nyc.gov  پر اسے ای میل کر کے یا 

 NYC DOE – Office of Student Enrollment, P.O. Box 377, 
Maplewood, NJ, 07040  کے پتے پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرائیں 

 درخواست دیں برائے:
3K   فار آل یا  PreK  فار آل کے اسکول دن/سال پروگرامز

�  براہ راست 3K   یا  Pre-K  پروگرام کو کال کر کے فوری شروعات یا سیٹ کب دستیاب ہو 
سکتی ہے اس بارے میں جانیں۔ یہ پروگرام اہلیت کی کسی غور و خوض کے طالب نہیں ہیں۔

مزید معلومات کے لیے پلٹیں

mailto:ESEnrollment%40schools.nyc.gov?subject=
http://bit.ly/childcareeligibility

