 NYC 3-K 2018پروگرام کی فہرست | ضلع 27
 5فروری 2018
 3-Kفار آل نیویارک شہر میں تین سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے ایک مفت ،پورے دن ،اور ٰ
اعلی معیار کی تعلیم التا ہے۔
 3-Kپروگرام بچوں کے لیے بڑھنے ،سیکھنے ،اور اپنے اردگرد کی دنیا کی تحقیق کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں۔
اس موسم خزاں میں ،ہم نیو یارک شہر کے ہر ایک اسکولی ضلع میں  3-Kفار آل کو فراہم کرنے کے ہدف کے ساتھ مندرجہ ذیل
اضالع میں  3-Kپروگراموں کی پیشکش کریں گے۔
JJ

ضلع )East Harlem( 4

ضلع  :)Harlem( 5اپریل کے وسط میں پروگراموں کا اضافہ کیا جائے گا۔

JJ

ضلع )South Bronx( 7

JJ

ضلع  :)Bedford-Stuyvesant( 16اپریل کے وسط میں پروگراموں کا اضافہ کیا جائے گا۔

JJ

ضلع )Brownsville, East New York, Ocean Hill( 23

JJ

ضلع )Broad Channel, Howard Beach, Ozone Park, Rockaways( 27

JJ

تجویز

 3-Kکی معلومات کو معمول میں تازہ ترین بنایا جاتا ہے۔  3-Kپروگراموں کی تازہ ترین فہرست ،ضلع  5اور  16میں  3-Kفار آل کے بارے
میں مزید معلومات کے لیے  maps.nyc.gov/3kپر  3-Kفائنڈر مالحظہ کریں۔

کون درخواست دے سکتا ہے؟
نیویارک شہر کے ایسے خاندان جن کے بچے  2015میں پیدا ہوئے تھے وہ  3-Kپروگراموں میں درخواست دینے کے اہل ہیں جو
موسم خزاں میں شروع ہو گا۔ اگر آپ کا بچہ  3-Kفار آل کی پیشکش کرنے والے اسکولی ضلع میں رہتا ہے تو ان کو
کہ  2018کے
ِ
ان کے ضلع کے کچھ  3-Kمیں شرکت کرنے کے لیے ترجیح حاصل ہو گی ،لیکن نیو یارک شہر میں رہنے والے ہر ایک اہل خانہ کا
درخواست دینے کے لیے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔
تجویز

اپنا ضلعی اسکول تالش کرنے کے لیے  311پر کال کریں یا  schools.nyc.gov/SchoolSearchپر جائیں

 3-Kپروگرام تالش کریں
خاندان  3-Kپروگراموں کے مختلف ماحول کی تین اقسام منتخب کر سکتے ہیں۔
ضلعی اسکول۔ کچھ پبلک الیمنٹری اسکول  3-Kپروگراموں کی پیشکش کرتے ہیں۔

JJ

پری کنڈرگارٹن مراکز۔ کچھ پری کنڈرگارٹن مراکز پری کنڈرگارٹن کے عالوہ  3-Kکی پیشکش کرتے ہیں۔ ضلعی اسکولوں
کے برعکس ،پری کنڈرگارٹن مراکز صرف کنڈرگارٹن سے پہلے گریڈز کو پیشکش کرتے ہیں۔

JJ

 NYCابتدائی تعلیمی مراکز ()NYCEECs۔ کچھ برادری پر مبنی تنظیمیں  3-Kفراہم کرنے کے لیے  DOEیا انتظامیہ
برائے بچوں کی خدمات کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں ۔

JJ

 3-Kپروگراموں کی تحقیق کرنے کے لیے ذیل میں دیئے گئے وسائل استعمال کریں۔
maps.nyc.gov/3k | 3-K Finder
 3-Kپروگراموں کی تازہ ترین فہرستیں اور معلومات کے لیے اپنے ڈیسک ٹاپ یا موبائل پر  3-K Finderدیکھیں۔ سب وے یا بس
کے ذریعے گھر سے کسی بھی پروگرام تک بہترین راستہ تالش کریں۔
 3-Kپروگرام کی فہرستیں | nyc.gov/3K
اپنے  3-Kانتخابات پر تحقیق کرنے کے لیے اضالع  ،4 ،7 ،23اور  27کے لیے پروگرام کی فہرستیں استعمال کریں۔ مکمل اور
قابل رسائی پروگراموں کی نشاندہی  aآئیکون کے ساتھ کی گئی ہے۔ اپریل کے وسط میں ضلع  5اور  16میں
جزوی طور پر ِ
پروگراموں کی تازہ ترین معلومات کے لیے  3-Kفائنڈر مالحظہ کریں۔

 3-Kپروگراموں میں درخواست دیں
اپنی درخواست جمع کروائیں  5فروری اور  11مئی  2018کے درمیان۔ آپ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے
درخواست دے سکتے ہیں:
JJ

آن الئن schools.nyc.gov/ApplyOnline

بذریعہ فون 718-935-2009

JJ

خاندانی استقبالیہ مرکز پر ذاتی طور پر تشریف لے جا کر— مقامات اور اوقات کے لیے
 schools.nyc.gov/WelcomeCentersمالحظہ کریں

JJ

 3-Kداخلے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر نہیں ہوتے ،اور آپ اپنی درخواست میں  11مئی کی آخری تاریخ سے قبل کسی بھی وقت
تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آخری تاریخ تک درخواست جمع کروانے والے تمام اہل خانہ مئی  2018کے اواخر میں اپنے نتائج کے خط کو
موصول کریں گے۔ اگر آپ ایک پیشکش موصول کرتے ہیں ،قبول کرنے کے لیے جون  2018کی آخری تاریخ تک پری رجسٹر کریں۔

مدد حاصل کریں
 3-Kداخلوں کی ویب سائٹ | nyc.gov/3K
 3-Kداخلوں کی تقریبات کے لیے تازہ ترین خبریں ،اضافی وسائل ،اور تاریخیں حاصل کریں۔
 3-Kداخلوں کی ای میل فہرست | schools.nyc.gov/Subscribe
داخلوں کے مشورے اور اہم تاریخ کی یاد دہانیاں حاصل کرنے کے لیے سائن اپ کریں۔

 3-Kفار آل :داخلوں کی ترجیحات
جہاں درخواست دینے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک پروگرام میں کافی جگہ نہ ہو ،پیشکشیں داخلوں کی ترجیحات کی
بنیاد پر کی جاتی ہیں۔  3-Kپروگرام کی ہر قسم کے لیے داخلوں کی ترجیحات الگ ہیں۔ ضلعی اسکولوں ،NYCEECs ،اور پری
درج ذیل ہیں۔
کنڈرگارٹن مراکز کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ِ
تجویز

یہ ضلع  27کے پروگراموں کی فہرست ہے۔ دیگر اضالع میں ضلعی اسکول  3-Kپروگراموں کی پیشکش کر رہے ضلعی اسکولوں کی داخلوں
کی مختلف ترجیحات ہو سکتی ہیں — دیگر اضالع کے لیے  3-Kپروگراموں کی فہرستیں  nyc.gov/3Kپر دیکھیں۔

ضلع  27میں ضلعی اسکولوں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ضلع  27میں ضلعی اسکولوں رعایتی  3-Kپروگرام مندرجہ ذیل ترتیب سے طلباء و طالبات کو پیشکشیں کرتے ہیں:
زیر تعلیم ہوں گے
1.1ایسے طلباء و طالبات جو زون میں رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر تعلیم نہیں ہوں گے
2.2ایسے طلباء و طالبات جو زون میں رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر تعلیم ہوں گے
3.3ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  27میں رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر تعلیم ہوں گے
4.4ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  27سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر تعلیم نہیں ہوں گے
5.5ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  27میں رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر تعلیم نہیں ہوں گے
6.6ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  27سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تجویز

ضلع  27ایک زون شدہ ضلع ہے ،جس کا مطلب ہے کہ ضلع میں رہنے والے زیادہ تر خاندانوں کا ایک زون شدہ اسکول ہے۔
تمام زون شدہ اسکولوں میں  3-Kکی کالسیں نہیں ہوں گی۔ اپنا زون شدہ اسکول تالش کرنے کے لیے  311پر کال کریں یا
 schools.nyc.gov/SchoolSearchپر جائیں۔

نیویارک شہر کے ابتدائی تعلیمی مراکز ( )NYCEECsکے لیے داخلوں کی ترجیحات
 NYCEECsمیں  3-Kپروگرام مندرجہ ذیل ترتیب سے طلباء و طالبات کو پیشکشیں کرتے ہیں:
 NYCEEC1.1میں داخل موجودہ طلباء و طالبات
 NYCEEC2.2میں داخل موجودہ طلباء و طالبات کے بہن بھائی
3.3ایسے طلباء و طالبات جن کے خاندان  NYCEECکا  3-Kپروگرام چال رہی تنظیم سے مفت یا رعایتی سماجی
خدمات وصول کر رہے ہیں۔
4.4ایسے طلباء و طالبات جو انگریزی کے عالوہ کوئی مادری زبان بولتے ہیں جس میں خدمات مہیا کرنے میں
 NYCEECخصوصی مہارت رکھتا ہے۔
5.5ضلع میں مقیم دیگر تمام طلباء و طالبات
6.6ضلع سے باہر مقیم دیگر تمام طلباء و طالبات

اہلیت کے اضافی تقاضوں کے حامل NYCEECs
اہلیت کے اضافی تقاضوں کے حامل  NYCEECsمیں  3-Kپروگرام مندرجہ ذیل ترتیب سے طلباء و طالبات کو پیشکشیں کرتے ہیں:
 NYCEEC1.1میں داخل موجودہ طلباء و طالبات
 NYCEEC2.2میں داخل موجودہ طلباء و طالبات کے بہن بھائی
3.3ایسے طلباء و طالبات جن کے خاندان  NYCEECکا  3-Kپروگرام چال رہی تنظیم سے مفت یا رعایتی سماجی
خدمات وصول کر رہے ہیں۔
4.4دیگر تمام طلباء و طالبات۔
تجویز

کچھ  NYCEECپروگراموں کا گھرانے کی آمدن ،رہائش کے پتے ،وصول کردہ سرکاری خدمات ،اور/یا بچے کی دیکھ بھال کی ضروریات
سے متعلقہ اہلیت کا معیار ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون سے  NYCEECsکے اہلیت کے اضافی تقاضے ہیں  3-K Finderاستعمال
کریں یا اس پروگرام کی فہرست میں اندراجات استعمال کریں—ایسے پروگرام جن کے تقاضے ہوں وہ ایک نوٹ شامل کریں گے۔ اہلیت کے
اضافی تقاضوں کے بارے میں مزید معلوم کرنے کے لیے ،اپنی درخواست مکمل کرنے سے قبل ،برا ِہ کرم براہ راست ان پروگراموں سے
رابطہ کریں۔

پری کنڈرگارٹن مراکز
پری کنڈرگارٹن مراکز جو  3-Kپروگراموں کی پیشکش کرتے ہیں طلباء و طالبات کو مندرجہ ذیل ترتیب سے  3-Kکی پیشکش
کرتے ہیں:
1.1ایسے طلباء و طالبات جو ضلع میں رہتے ہیں جن کا کوئی بہن بھائی تعلیمی سال  2018-2019کے لیے پری
کنڈرگارٹن مرکز میں پری کنڈرگارٹن میں ہو گا
2.2ایسے طلباء و طالبات جو ضلع سے باہر رہتے ہیں جن کا کوئی بہن بھائی تعلیمی سال  2018-2019کے لیے
پری کنڈرگارٹن مرکز میں پری کنڈرگارٹن میں ہو گا
زیر
3.3ایسے طلباء و طالبات جو پری کنڈرگارٹن مرکز کے ہی ضلع میں رہتے ہیں جن کے بہن بھائی مرکز میں ِ
تعلیم نہیں ہوں گے
زیر تعلیم نہیں ہوں گے
4.4ایسے طلباء و طالبات جو ضلع سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی مرکز میں ِ

نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم یا انتظامیہ برائے بچوں کی خدمات سے معاہدہ کرنے والی برادری پر مبنی تنظیم کے ذریعے فراہم کردہ پروگرام۔

27QAQC | Howard Beach Judea Center

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
27QAQCFD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:50- صبح8:30 :ساعات الدوام
 صبح8 :جلدی چھوڑ کر جانا

16205 90th Street, Queens NY 11414 :پتہ
Q52 ,Q41 ,Q11 :بس
fantasyrich@aol.com | Lisa Pearlman-Mason
718-848-1111

27QAVW | West End Temple Nursery School

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
27QAVWFD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:50- صبح8:30 :ساعات الدوام

14702 Newport Avenue, Queens NY 11694 :پتہ
QM16 ,Q35 ,Q22 :بس
westendupk@westendtemple.org | Alice Anolic
718-318-0030 | westendtemple.org

سرکاری ایلیمنٹری اسکولوں کے اندر واقع پروگرام۔

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:30- صبح8:10 :ساعات الدوام

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:30- صبح8:10 :ساعات الدوام

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام
 صبح7:30 :جلدی چھوڑ کر جانا
ضلعی اسکول

cgomillion@schools.nyc.gov | Cathy Gomillion
718-480-2500 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q045

9 Power Road, Queens NY 11693 :پتہ
QM17 ,QM16 ,Q53 ,Q52 : | بسA S :سب وے
hlorenz@schools.nyc.gov | Heather Lorenz
718-634-7167 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q047

91-02 88th Avenue, Queens NY 11421 :پتہ
QM15 ,Q56 ,Q53 ,Q52 ,Q24 ,Q21 ,Q11 : | بسJ Z :سب وے
fdesari@schools.nyc.gov | Frank Desario
|
718-441-5046 schools.nyc.gov/schoolportals/27/q060

27Q065 a | P.S. 65 - The Raymond York Elementary School
پیش کردہ پروگرام

27Q065FD3K :کوڈ

126-28 150th Street, Queens NY 11436 :پتہ
Q7 ,Q6 ,Q40 ,Q111 :بس

27Q060 a | P.S. 60 Woodhaven

ضلعی اسکول

27Q060FD3K :کوڈ

snicholas3@schools.nyc.gov | Simone A. Nicholas
718-327-5860 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q043

27Q047 a | P.S. 47 Chris Galas

ضلعی اسکول

27Q047FD3K :کوڈ

160 Beach 29th Street, Queens NY 11691 :پتہ
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 : | بسA :سب وے

27Q045 | P.S. 45 Clarence Witherspoon

ضلعی اسکول

27Q045FD3K :کوڈ

ضلع کے اسکول

27Q043 a | P.S. 43

ضلعی اسکول

27Q043FD3K :کوڈ

NYCEECS

Full-Day Program

103-22 99th Street, Queens NY 11417 :پتہ
QM15 ,Q8 ,Q7 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q37 ,Q24 ,Q21 ,Q112 ,Q11 : | بسA :سب وے
rmorale@schools.nyc.gov | Rafael Morales
718-323-1685 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q065

27Q100 a | P.S. 100 Glen Morris

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q100FD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:35- صبح8:15 :ساعات الدوام

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام

2-45 Beach 79th Street, Queens NY 11693 :پتہ
QM17 ,Q52 ,Q22 : | بسA S :سب وے
jromero6@schools.nyc.gov | Jessica Romero
718-634-9459 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q183

27Q197 | P.S. 197 The Ocean School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q197FD3K :کوڈ

lfrombe@schools.nyc.gov | Laureen Fromberg
718-558-1510 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q100

27Q183 | P.S. 183 Dr. Richard R. Green

ضلعی اسکول

27Q183FD3K :کوڈ

111-11 118th Street, Queens NY 11420 :پتہ
QM18 ,Q7 ,Q41 ,Q37 ,Q112 ,Q10 : | بسA :سب وے

Full-Day Program

825 Hicksville Road, Queens NY 11691 :پتہ
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 :بس
cvillav@schools.nyc.gov | Christina Villavicencio
718-327-1083 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q197

27Q207 a | P.S. 207 Rockwood Park

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q207FD3K :کوڈ

Full-Day Program

 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام
 دوپہر5:30 : صبح | دیر سے لے کر جانا7:45 :جلدی چھوڑ کر جانا

Califieris@schools.nyc.gov | Chrysanthi Alifieris
718-848-2700 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q207

27Q223 a | P.S. 223 Lyndon B. Johnson

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q223FD3K :کوڈ

159-15 88th Street, Queens NY 11414 :پتہ
QM17 ,QM16 ,QM15 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q21 :بس

Full-Day Program

125-20 Sutphin Boulevard, Queens NY 11434 :پتہ
Q7 ,Q6 ,Q40 ,Q111 :بس
dotto@schools.nyc.gov | Deborah Otto
|
718-558-2900 schools.nyc.gov/schoolportals/27/q223

27Q232 a | P.S. 232 Lindenwood

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q232FD3K :کوڈ

Full-Day Program

153-23 83rd Street, Queens NY 11414 :پتہ
QM15 ,Q7 ,Q41 ,Q21 ,Q11 ,BM5 ,B15 :بس
ljoseph3@schools.nyc.gov | Lisa Josephson
718-848-9247 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q232

27Q253 a | P.S. 253

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q253FD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام

jfougere@schools.nyc.gov | Phoebe Grant Robinson
718-327-0895 | ps253q.org

27Q316 a | Queens Explorers Elementary School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q316FD3K :کوڈ

1307 Central Avenue, Queens NY 11691 :پتہ
QM17 ,Q22 ,Q114 ,Q113 : | بسA :سب وے

Full-Day Program

90-07 101st Avenue, Queens NY 11416 :پتہ
QM15 ,Q8 ,Q7 ,Q53 ,Q52 ,Q41 ,Q24 ,Q21 ,Q112 ,Q11 : | بسA :سب وے
MCompso@schools.nyc.gov | Melissa Compson
718-558-7088 | schools.nyc.gov/schoolportals/27/q316

27Q377 a | P.S. 377

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
27Q377FD3K :کوڈ

Full-Day Program

150-15 Raleigh Street, Queens NY 11417 :پتہ
BM5 ,QM15 ,Q41 ,Q21 ,B15 ,Q11 :بس
tkeane@schools.nyc.gov | Tracy Keane
|
917-848-8753 schools.nyc.gov/schoolportals/27/Q377

