
আপনার কু্ষদ্র শিক্ষার্থীকে 3-K এবং শি-K ফর অল-এর জনয িস্তুত েরুন 
- শিিযা পপার্থার (Meisha Porter), শনউ ইয়েথ শিশর্ সু্কলস  চ্যাকেলর 
 
শিক্ষাশবদ শিকিকব, আিাকদর েতথবয িকে আিাকদর শিক্ষার্থীকদর তাকদর স্বপ্ন পূরকে তাকদর িকয়াজন অনুযায়ী 
দক্ষতায় ক্ষিতাশয়ত েকর এেশর্ িফল, ফলিিূ জীবকনর জনয িস্তুত েরা—এবং আশলথ চ্াইল্ডহুড পিাগ্রাি বা 
শিিকবর েিথিূশচ্গুকলাকতই এর িূত্রপাত িয়। পিজনয পিয়র শড ব্লাশিও এবং আশি অতযন্ত আনকের িাকর্ প াষো 
েরশি পয পিকেম্বকরর িকযয 3-K িেল সু্কল শডশিকে িম্প্রিারে েরা িকব, যা 40,000 শতন-বির বয়িীকদর শিশর্ 
জুকে শবনািূকলয পূেথ শদবকির উচ্চ-িানিম্পন্ন শিক্ষা িদান েরকব।  
 
এই পিাগ্রািগুকলা এেশর্ শিশুর শিক্ষা জীবন ও এর পরবতথী িিকয়র িফলতার ির্ি পদকক্ষপ, এবং িেল 
পশরবারকদর আিরা তাকদর েশিউশনশর্কত অবশিত 3-K এবং শি-K ফর অল অপিনগুকলা অকেষে েরকত 
উৎিাশিত েরশি। 2021-22 শিক্ষা বিকরর জনয আকবদন শুরু িকয়কি। 
 
শপতািাতা ও অশিিাবে শিকিকব, আপনারা জাকনন েত দ্রুত পিার্ পিকলকিকয়রা পিকে—জন্ম পর্কে পাাঁচ্ বির 
িকে পবকে উঠার অতযন্ত গুরুত্বপূেথ িিয় এবং এই িিকয়র িকযয িশিকস্কর 90 িতাংি গকে উকঠ। আিাকদর 3-K 
এবং শি-K ফর অল পেেীেক্ষগুকলা আনে ও আশবষ্কাকর িরপুর, এবং পিগুকলা পিকলকিকয়কদর পবকে উঠার িাকর্ 
িাকর্ িিিযা িিাযান, িশ্ন শজজ্ঞািা, এবং তাকদর চ্াশরপাকির শবশ্ব অকেষে েরার জনয যর্াযর্ পশরকবি িদান 
েকর। অশতশরক্তিাকব, আিাকদর পিাগ্রািগুকলা শবনািূকলয অর্বা স্বল্প িূকলয িদান েরা িয়, যা পশরবারকদর চ্াইল্ড 
পেয়ার েরচ্ িশত বির গকে $10,000 িােয় েকর। 
 
আিার িকন পকে যেন 2018 িাকল িবথির্ি 3-K ফর অল অফার েরা িকয়কি এিন শেিু শডশিকের িকযয এেশর্ 
শিল িাউর্ ব্রংক্স শডশিে 7 এবং পিকলকিকয়কদর জনয শবনা িূকলয পদয়া পূেথশদবকির উচ্চ-িানিম্পন্ন আশলথ চ্াইল্ডহুড 
এডুকেিকনর িকয়াজন শিল এিন বহু পশরবাকরর জনয এর্া েত অর্থবি শিল। 
 
িশতশর্ পশরবার ঐ যরকের িিায়তা পাকব আশি তা চ্াই, এবং গত শতন বির যাবত িশতশর্ বকরাকত আশলথ 
চ্াইল্ডহুড এডুকেিন িম্প্রিারে েরায় আিরা অকনে অগ্রগশত অজথন েকরশি। বতথিাকন, িেল NYC সু্কল শডশিে 
শি-K পিাগ্রািগুকলা অফার েকর, এবং িশতশর্ চ্ার-বির বয়িী পিকলকিকয়র জনয শবনা িূকলয পদয়া পূেথ শদবকির 
এেশর্ শি-K আিন রকয়কি। এর অর্থ িকে 2017 িাকল জন্মগ্রিেোরী শিশু রকয়কি এিন পযকোকনা শনউ ইয়েথ 
শিশর্ পশরবার নতুন যাযথেৃত িিয়িীিা 19 এশিল-এর িকযয, আিন্ন শিক্ষা বিকরর জনয শি-K-পত আকবদন েরকত 
পারকবন। 
 
অশতশরক্তিাকব, শিশর্জুকে িশতশর্ সু্কল শডশিকে আিরা এেন 3-K পিাগ্রািিিূি অফার েরকত পপকর আনশেত। 
2018 িাকল জন্মগ্রিেোরী শিশু রকয়কি এিন িেল শনউ ইয়েথ শিশর্ পশরবার, 28 পি তাশরকের িিয়িীিার িকযয 
আিন্ন শিক্ষা বিকরর জনয 3-K-পত আকবদন েরকত পারকবন। সু্কল শডশিে 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 23, 27, 
31, এবং 32-এ িশতশর্ শতন বির বয়িী শিশুর জনয এেশর্ 3-K আিন রকয়কি; এবং নতুন শডশিেগুকলাকত যত 
পবিী িম্ভব পশরবারকদর আিরা 3-K আিন অফার েরকবা। পশরবাকররা এেনও শিশর্বযাপী পযকোকনা শডশিকের 
পিাগ্রাকি আকবদন েরকত পাকর, এবং আপনার িন্তাকনর আপনার বাশের শডশিকের 3-K ফর অল পিাগ্রািগুকলাকত 
পযাগ পদয়ায় অগ্রাশযোর আকি। আপশন 311 নম্বকর পফান েকর অর্বা schools.nyc.gov/Find-a-School -

https://schoolsearch.schools.nyc/


ওকয়বিাইর্শর্কত আপনার সু্কল শডশিে েুাঁকজ পপকত পাকরন। পুকরা এশিল ও পি িাি জুকে নতুন শডশিকের 
পিাগ্রািিিূি আকবদনপকত্র পযাগ েরা িকব।  
 
িেল সু্কল শডশিকে, পশরবাকররা তাকদর েশিউশনশর্কত শবনািূকলয 3-K এবং শি-K পিাগ্রািগুকলার পািাপাশি, আয় 
ও চ্াশিদা অনুযায়ী পযাগয িকল তারা পিড স্টার্থ িি, শবনািূকলযর বা স্বল্প িূকলযর বশযথত সু্কল শদবি ও বিকরর 
পিাগ্রাকির জকনযও আকবদন েরার পযাগয িকত পাকর।  
 
পশরবাকররা 2021–22 শিক্ষা বিকরর জকনযও 3-K অর্বা শি-K ফর অল-এ আকবদন েরকত পাকরন 
MySchools.nyc -ওকয়বিাইকর্ অর্বা পফাকন 718-935-2009 নম্বকর। অনলাইকন আকবদনপত্রশর্ দিশর্ িাষায় 
(ইংকরশজ, স্প্যাশনি, চ্ায়শনজ, রাশিয়ান, আরশব, পোশরয়ান, পিশিয়ান শিওল, বাংলা, উদুথ, এবং পেঞ্চ) পাওয়া যায়, 
এবং পশরবাকররা পফাকন 200-শর্র পবশি িাষায় এেশর্ আকবদনপত্র জিা শদকত পাকরন। আরও তকর্যর জনয 
nyc.gov/3K এবং  nyc.gov/prek পদেুন। 
 
যশদ আপশন আপনার িন্তাকনর জনয বতথিাকন পশরকষবা েুাঁজকিন, তকব আপনাকে আিাকদর িাকর্ পযাগাকযাগ েরার 
জনয উৎিাশিত েরশি পযন আিরা আপনাকে আপনার েশিউশনশর্র এেশর্ পিাগ্রাকির িাকর্ িংকযাগ েকর শদকত 
পাশর। পযিব পশরবার এই বতথিান শিক্ষা বিকরর জনয এেশর্ উনু্মক্ত 3-K অর্বা শি-K আিন েুাঁজকিন, তারা 718-
935-2009 নম্বকর পফান অর্বা ES_Enrollment@schools.nyc.gov শঠোনায় ইকিইল েরকত পাকরন। 
 
পযিব পিকলকিকয় 3-K এবং শি-K ফর অল পিাগ্রাকি অংিগ্রিে েকর তারা সু্কল ও জীবন দৃঢ়িাকব শুরু েকর, 
এবং আিাকদর শিক্ষার্থীরা যারা শনিথকয় স্বপ্ন দেকত ও শিেকত চ্ায় তাকদর জনয িদযাগত সু্কলস  চ্যাকেলর শিকিকব 
এই যরকের িুকযাগিিূকির উপর শিশি েকর আকরা গকে তুলকত ও শতশর েরকত চ্াই। পশরশিশত যাই পিাে না 
পেন, শনউ ইয়েথ শিশর্ জুকে িেল পিকলকিকয়কদর িশতশর্ শদন এেশর্ শনরাপদ, যত্নিীল শিক্ষা েশিউশনশর্ িদান 
েরার জনয আিরা রকয়শি। 

https://www.myschools.nyc/en/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k

