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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 

 

এই শীতেি শশষভাতর্ 2022-2023 প্রশক্ষা বছতিি 3-K আতবদন শুরু হতব। 2019 সাতে জন্মগ্রহণকািী সকে শছতেতেতয় আতবদতনি শ ার্য। আপনাি সন্তাতনি 3-

K অপশনসেূহ সম্পতকগ জানা এবং অতেষণ শুরু কিাি এখনই উত্তে সেয়। 

 

 চািপ্রি প্রভন্ন শিাগ্রাতেি প্রবনযাস বা শসপ্রিংতয় 3-K শিাগ্রােসেূহ অফাি কিা হয়। সবগুতো প্রবনযাস বা শসপ্রিংশয় প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিি প্রেন বছি বয়সী শছতেতেতয়তদি 

একই োনসম্পন্ন পাঠ্যক্রে অফাি কতি: 

 প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রি আপ্রেগ এডুতকশন শসন্টাি (NYCEECs)। আপ্রেগ চাইল্ডহুড অপ্রভজ্ঞোসহ এই কপ্রেউপ্রনপ্রি প্রভপ্রত্তক সংর্ঠ্নগুতো 3-K শিাগ্রােসেূহ অফাি 

কিাি জনয DOE-এি সাতে অংশীদাপ্রিত্ব কতি। 

 ফযাপ্রেপ্রে চাইল্ড শকয়াি। এই শিাগ্রােসেূহ োইতসন্সিাপ্ত, শ ার্য চাইল্ড শকয়াি িদানকািীতদি দ্বািা একপ্রি বাপ্রি-প্রভপ্রত্তক প্রবনযাস বা শসপ্রিংতয় 3-K 

অফাি কতি। 

 প্রডপ্রিক্ট সু্কেসেূহ। প্রকছু DOE পাবপ্রেক এপ্রেতেন্টাপ্রি সু্কে শ গুতো 3-K অফাি কতি। 

 প্রি-K শসন্টািসেূহ। এগুতো হতে DOE-এি আপ্রেগ চাইল্ডহুড শসন্টািসেূহ শ গুতো শুধুোত্র প্রকন্ডাির্াতিগন পূবগবেগী শগ্রডসেূহ অফাি কতি। 

প্রবনযাস বা শসপ্রিংস -এি োতে এবং কখনও একই শিাগ্রাতেি অভযন্ততি, প্রেন ধিতণি 3-K আসন েভয িতয়তছ: 

 পূণগ প্রদবতসি আসনসেূহ প্রবনােূতেয িদত্ত এবং সু্কে বছিবযাপী, সাধািণে শসতেম্বি শেতক জুন প গন্ত, িপ্রেপ্রদন 6 ঘণ্টা এবং 6 ঘণ্টা 20 প্রেপ্রনি আপ্রেগ 
শকয়াি েো শশশবকােীন শসবা ও প্রশক্ষা িদান কতি। 2019 সাতে জন্মগ্রহণকািী NYC-ি সকে শছতেতেতয় এসব আসতনি জনয শ ার্য।  

 দীঘগাপ্রয়ে প্রদবস এবং বছতিি আসনগুপ্রে প্রবনােূতেযি প্রকংবা স্বল্পেূতেযি এবং বছিবযাপী িপ্রেপ্রদন 10 ঘণ্টা প গন্ত আপ্রেগ শকয়াি েো শশশবকােীন শসবা 
ও প্রশক্ষা িদান কতি। এই আসনসেূতহি জনয পপ্রিবাতিি আয় এবং চাপ্রহদাি প্রভপ্রত্ততে শ ার্যো প্রনধগাপ্রিে হয়। আপপ্রন  প্রদ দীঘগাপ্রয়ে প্রদবস এবং 
বছতিি আসতন শকানও অফাি পান, েতব আপনাতক একপ্রি চাইল্ড শকয়াি আতবদনপত্র পূিণ কতি আপনাি সন্তাতনি শ ার্যো প্রনপ্রিে কিতে হতব। 

 শহড স্টািগ আসনসেূহ প্রবনােূতেয িদত্ত এবং বছিবযাপী িপ্রেপ্রদন 10 ঘণ্টা প গন্ত আপ্রেগ শকয়াি েো শশশবকােীন শসবা ও প্রশক্ষা িদান কতি। 
পপ্রিবাতিি আয় এবং চাপ্রহদাি প্রভপ্রত্ততে শহড স্টািগ-এ শ ার্যো প্রনধগাপ্রিে হয়।  প্রদ আপপ্রন একপ্রি শহড স্টািগ আসতনি অফাি শপতয় োতকন, োহতে 
আপনাি সন্তাতনি অংশগ্রহতণি শ ার্যো প্রনপ্রিে কিতে শিাগ্রােপ্রি আপনাি সাতে কাজ কিতব। 

 

3-K অযাডপ্রেশন সম্পতকগ আোতদি ওতয়বসাইতি আতিা জানুন, শ খাতন আপপ্রন আোতদি প্রভপ্রডও শেপ্রেস্ট শদখতে পাতবন। এছািাও আপপ্রন শ সব 3-K বেগোতন 

অফাি কিা হতে, শসগুতো োইসু্কেস  3-K প্রডতিক্টপ্রিতে শদখতে পাতবন। আপনাি 3-K অপশনসেূহ অতেষণ কিা শুরু করুন! 

 

আতবদতনি সেয় শুরু হবাি আতর্ আেিা আবাি শ ার্াত ার্ কিতবা! ইতোেতধয, আপনাি  প্রদ সহায়ো িতয়াজন হয়, েতব আপপ্রন: 

 ESEnrollment@schools.nyc.gov -প্রঠ্কানায় ইতেইে কিতে পাতিন। 

 718-935-2009 নম্বতি শফান কিতে পাতিন। 

 একপ্রি ফযাপ্রেপ্রে ওতয়েকাে শসন্টাি পপ্রিদশগন কিতে পাতিন। 

শুতভোতন্ত, 

3-K অযাডপ্রেশনস  প্রিে 
 

https://nyc.gov/3K
https://www.myschools.nyc/en/schools/3k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
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