2018 NYC 3-K প্রোগ্রামসমূহের তালিকা | ডিস্ট্রিক্ট 7
ফেব্রুয়ারি 5, 2018
3-K ফর অল নিউ ইয়র্ক সিটির সকল তিন বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ফ্রি, পূর্ণ দিবস, উচ্চ-মানসম্পন্ন শিক্ষার
ব্যবস্থা করে। 3-K প্রোগ্রামসমূহ ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষার্জন করা ও তাদের চারপাশের বিশ্বকে জানার জন্য একটি
শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।
নিউ ইয়র্ক সিটির প্রত্যেক স্কুল ডিস্ট্রিক্টে 3‑K ফর অল চালু করার লক্ষ্যে এই হেমন্তে আমরা উল্লিখিত ডিস্ট্রিক্টগুল�োয় 3‑K
কর্মসূচি চালু করব।
ডিস্ট্রিক্ট 4 (East Harlem)

JJ

ডিস্ট্রিক্ট 5 (Harlem): কর্মসূচি মধ্য-এপ্রিলে য�োগ করা হবে।

JJ

ডিস্ট্রিক্ট 7 (South Bronx)

JJ

ডিস্ট্রিক্ট 16 (Bedford-Stuyvesant): কর্মসূচি মধ্য-এপ্রিলে য�োগ করা হবে।

JJ

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

JJ

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

JJ

্শ

পরামর

3‑K তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট 5 ও 16 এর 3‑K ফর অল সম্পর্বে আরও তথ্য সবচেয়ে হালনাগাদ 3‑K কর্মসূচির
তালিকা জানতে maps.nyc.gov/3k ঠিকানায় 3‑K ফাইন্ডার দেখুন।

কে আবেদন করতে পারবে?
নিউ ইয়র্ক সিটির যে সকল পরিবারে 2015 সালে জন্মগ্রহণ করা ছেলেমেয়ে রয়েছে তারা এখন 3-K প্রোগ্রামসমূহের জন্য
আবেদন করতে পারবে যা 2018 এর হেমন্তে শুরু হবে। আপনার সন্তান যদি এমন ক�োনও স্কুল ডিস্ট্রিক্টে বসবাস করে
যেখানে 3‑K ফর অল রয়েছে, তারা তাদের ডিস্ট্রিক্টে কিছু 3‑K কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার লাভ করবে, তবে নিউইয়র্ক সিটির
সকল পরিবার আবেদন করতে পারবে।
পরামর

্শ

আপনার স্কুল ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য 311–এ ফ�োন করুন বা schools.nyc.gov/schoolsearch ওয়েবসাইট দেখুন।

3-K প্রোগ্রামসমূহ খ�োঁজ করুন
পরিবারবর্গ 3-K প্রোগ্রামসমূহের জন্য তিন ধরনের কাঠাম�ো পছন্দ করতে পারবেন।
JJ

JJ

ডিস্ট্রিক্ট স্কুলসমূহ। কিছু পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুল 3-K প্রোগ্রামের সুয�োগ দেয়।
প্রি‑K সেন্টারসমূহ। কিছু প্রি-কে সেন্টার প্রি-কে এর সাথে 3-K পরিচালনা করে। ডিস্ট্রিক্ট স্কুল থেকে ব্যতিক্রম হল�ো
প্রি-কে সেন্টারসমূহ শুধুমাত্র কিন্ডারগার্টেন পূর্ববর্তী গ্রেডসমূহ পরিচালনা করে।

JJ

NYC আর্লি এডুকেশন সেন্টারসমূহ (NYCEECs)। কিছু কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থা বা স্কুল-ভিত্তিক
সরবরাহকারীগণ 3-K পরিচালনার জন্য DOE বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিলড্রেন’স সার্ভিস এর সাথে চুক্তি করে।

3-K প্রোগ্রামসমূহ খুঁজে বের করার জন্য নিচের রিস�োর্সসমূহ ব্যবহার করুন।
3-K ফাইন্ডার | maps.nyc.gov/3k
সর্বশেষ হালনাগাদকৃত 3-K প্রোগ্রামসমূহের তালিকা ও তথ্য পেতে আপনার ডেস্কটপ বা ম�োবাইল ডিভাইসে 3-K ফাইন্ডার
দেখুন। সাবওয়ে বা বাসের মাধ্যমে বাড়ি থেকে প্রোগ্রাম পর্যন্ত আসার জন্য সবচেয়ে ভাল�ো পথটি জেনে নিন।
3-K প্রোগ্রামসমূহের তালিকা | nyc.gov/3K
আপনার 3-K অপশনসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট 4, 7, 23 এবং 27 এর প্রোগ্রামসমূহের তালিকা
ব্যবহার করুন। সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অভিগম্য প্রোগ্রামসমূহকে a আইকন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট 5 ও 16-এর
হালনাগাদ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে 3‑K ফাইন্ডার দেখুন।

3-K প্রোগ্রামসমূহে আবেদন করুন
আপনার আবেদন ফেব্রুয়ারি 5 থেকে মে 11, 2018 এর মধ্যে জমা দিন। আপনি তিনটির যেক�োন�ো একটি পদ্ধতিতে
আবেদন করতে পারেন:
JJ

অনলাইনে এখানে schools.nyc.gov/ApplyOnline

JJ

JJ

ফ�োনের মাধ্যমে এই নম্বরে 718-935-2009
স্থান এবং সময় জানতে সরাসরি যেক�োন�ো একটি ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে যান —
schools.nyc.gov/WelcomeCenters ভিজিট করুন।

3-K ভর্তিসমূহ আগে আসলে আগে পাবেন এমন ভিত্তিতে হয় না এবং আপনি 11 মে সময়সীমার পূর্বে যেক�োন�ো সময়
আপনার আবেদন হালনাগাদ করতে পারবেন। সময়সীমার মধ্যে আবেদন জমা দেওয়া সকল পরিবার তাদের ফলাফলের
চিঠি 2018 মে মাসের শেষাশেষি পাবেন। আপনি যদি প্রস্তাব পান, তাহলে তা গ্রহণ করার জন্য জুন 2018 সময়সীমার
মধ্যে প্রি-রেজিস্টার করুন।

সহায়তা নিন
3-K ভর্তির ওয়েবসাইটসমূহ | nyc.gov/3K
3-K ভর্তি ইভেন্টসমূহের অতি-সাম্প্রতিক আপডেট, সহায়ক রিস�োর্স এবং তারিখসমূহ সম্পর্কে জানুন।
3-K ভর্তিসমূহের ইমেইল তালিকা | schools.nyc.gov/Subscribe
ভর্তির পরামর্শ ও মূল তারিখ সংক্রান্ত ঘ�োষণাগুল�ো পেতে নাম লিখান।

3-K ফর অল: ভর্তির অগ্রাধিকার
যখন ক�োন�ো প্রোগ্রামে যে সকল শিক্ষার্থী আবেদন করে তাদের সবার জায়গা প্রদান করার মত�ো পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না
তখন অফারসমূহ ভর্তি অগ্রাধিকারসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। প্রতিটি আলাদা 3-K প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ভর্তি
অগ্রাধিকারসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তিন ধরনের 3-K সেটিংসের ভর্তির অগ্রাধিকারসমূহ নিম্নে দেওয়া হল�ো, যেগুল�ো
হল�ো: ডিস্ট্রিক্ট স্কুল, NYCEEC এবং প্রি-K সেন্টারসমূহ।
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পরামর

এটি ডিস্ট্রিক্ট 7 এর প্রোগ্রাম তালিকা। অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের 3-K প্রোগ্রামসমূহ পরিচালনাকারী ডিস্ট্রিক্ট স্কুলসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভর্তি
অগ্রাধিকার থাকতে পারে—অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের 3-K প্রোগ্রামের তালিকাসমূহ দেখুন এখানে nyc.gov/3K.

ডিস্ট্রিক্ট 7 এর ডিস্ট্রিক্ট স্কুলসমূহের ভর্তি অগ্রাধিকারসমূহ
ডিস্ট্রিক্ট 7 ডিস্ট্রিক্ট স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী 3-K প্রোগ্রামসমূহ পরিচালনা করে:
1. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর অগ্রাধিকার এলাকায় বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে
2. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর অগ্রাধিকার এলাকার বাইরে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন
থাকবে
3. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর বাইরে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে
4. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর অগ্রাধিকার এলাকায় বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে না
5. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর অগ্রাধিকার এলাকার বাইরে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন
থাকবে না
6. ডিস্ট্রিক্ট 7 -এর বাইরে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র স্কুলে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে না
পরামর

্শ

ডিস্ট্রিক্ট 7 হল�ো একটি চয়েস ডিস্ট্রিক্ট, যার অর্থ হল�ো এই ডিস্ট্রিক্টে ক�োন�ো জ�োনভু ক্ত স্কুল নেই। ডিস্ট্রিক্ট 7 এর নর্দার্ন বা সাদার্ন
অংশ বা অগ্রাধিকার এলাকা রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট 7 এ বসবাসকারী ছেলেমেয়েরা তারা ডিস্ট্রিক্টের যে অংশে বাস করে সেখানেই ডিস্ট্রিক্ট
স্কুল 3-K প্রোগ্রামসমূহে ভর্তি হওয়ার অগ্রাধিকার পাবে। আপনার জ�োনভু ক্ত স্কুল খুঁজে পাওয়ার জন্য 311–এ ফ�োন করুন বা
schools.nyc.gov/schoolsearch ওয়েবসাইট দেখুন।

নিউ ইয়র্ক সিটি আর্লি এডুকেশন সেন্টার (NYCEECs) এর ভর্তি অগ্রাধিকারসমূহ
NYCEEC এর 3-K প্রোগ্রামসমূহ শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী অফার প্রদান করে:
1. NYCEEC এ ভর্তিকৃত বর্তমান শিক্ষার্থী গণ
2. NYCEEC এ ভর্তিকৃত বর্তমান শিক্ষার্থীদের ভাইব�োন
3. NYCEEC 3-K প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সংস্থা থেকে যে সকল শিক্ষার্থী র পরিবার বর্তমানে ফ্রি বা ভর্তুকি প্রাপ্ত
সামাজিক সেবাসমূহ গ্রহণ করে
4. যে সকল শিক্ষার্থী ইংরেজি ব্যতীত NYCEEC কর্তৃক পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত অন্য ক�োন�ো ভাষায় কথা বলে
5. ডিস্ট্রিক্টে বসবাসকারী অন্যান্য শিক্ষার্থী
6. ডিস্ট্রিক্টের বাইরে বসবাসকারী অন্যান্য সকল শিক্ষার্থী

য�োগ্যতার বাড়তি শর্তাবলী বিশিষ্ট NYCEEC
সহায়ক য�োগ্যতার শর্তাবলী বিশিষ্ট NYCEEC এ 3-K প্রোগ্রামসমূহ শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী অফার প্রদান
করে:
1. NYCEEC এ ভর্তিকৃত বর্তমান শিক্ষার্থী গণ
2. NYCEEC এ ভর্তিকৃত বর্তমান শিক্ষার্থীদের ভাইব�োন
3. NYCEEC 3-K প্রোগ্রাম পরিচালনাকারী সংস্থা থেকে যে সকল শিক্ষার্থী র পরিবার ফ্রি বা ভর্তুকি প্রাপ্ত সামাজিক
সেবাসমূহ গ্রহণ করে
4. অন্যান্য সমস্ত শিক্ষার্থী

পরামর

্শ

কিছু NYCEEC প্রোগ্রামের পরিবারের আয়, বাড়ির ঠিকানা, সরকারি সেবা প্রাপ্তি বা শিশুদের যত্ন সম্পর্কিত চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট
য�োগ্যতার মানদন্ড রয়েছে। ক�োন ক�োন NYCEEC এর বাড়তি য�োগ্যতার মানদণ্ড রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে 3-K ফাইন্ডার বা এই
প্রোগ্রামের তালিকার এন্ট্রিসমূহ ব্যবহার করুন—যে সকল প্রোগ্রামের এগুল�ো প্রয়�োজন তারা একটি ন�োট সংযু ক্ত করবে। অতিরিক্ত
য�োগ্যতার শর্তাবলী জানার আবেদন সম্পন্ন করার পূর্বে অনুগ্রহপূর্বক সরাসরি এই সকল প্রোগ্রামের সাথে য�োগায�োগ করুন।

প্রি-K সেন্টার
3-K প্রোগ্রামসমূহ পরিচালনাকারী প্রি-K সেন্টারসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নোক্ত ক্রমানুযায়ী 3-K অফার প্রদান করে:
1. ডিস্ট্রিক্টে বসবসকারী শিক্ষার্থীদের যাদের 2018-2019 স্কুল বছরে প্রি-K সেন্টারে প্রি-K -তে একজন ভাইব�োন
থাকবে
2. ডিস্ট্রিক্টের বাইরে বসবসকারী শিক্ষার্থীদের যাদের 2018-2019 স্কুল বছরে প্রি-K সেন্টারে প্রি-K -তে একজন
ভাইব�োন থাকবে
3. প্রি-K সেন্টারের একই ডিস্ট্রিক্টে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র সেন্টারে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে না
4. ডিস্ট্রিক্টের বাইরে বসবাসকারী সেই সকল শিক্ষার্থী র সেন্টারে যাদের ক�োন�ো ভাইব�োন থাকবে না

NYCEECS

NYCDOE অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিলড্রেনস্ সার্ভিসেস(ACS)-এর সাথে চুক্তিভুক্ত কম্যুনিটি-ভিত্তিক সংগঠনসমূহ কর্ তৃক কর্মসূচি প্রদান করা হয়।

A House on Beekman Preschool | 07XAZD

NYCEEC

ঠিকানা: 390 Jackson Avenue, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 6 | বাস: Bx17, Bx19, Bx33, Bx4A

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Sloan Hedrick | sloan@ahouseonbeekman.org
www.ahouseonbeekman.org | 917-801-3884

দেরিতে নেয়া: দুপর
ু 5:30

Full-Day Program

Concord Head Start/Early Learn Center | 07XAHR
ঠিকানা: 560 Concord Avenue, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx15, Bx17, Bx19, Bx4, Bx41, Bx46, Bx4A

ক�োড: 07XAZDFD3K

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07XAHRFD3K

Sandra Lay | ltaylor@cmcs.org
cmcs.org | 718-292-8566

East Side House | 07XAMT
ঠিকানা: 375 East 143rd Street, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 4 5 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4,
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A
Miriam Perez-Colon | dheyward@eastsidehouse.org
eastsidehouse.org | 718-292-5335

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program
দেরিতে নেয়া: দুপর
ু 5:45
আয় অথবা অন্যান্য য�োগ্যতার প্রয়�োজন হতে পারে। আর�ো তথ্যের জন্য
য�োগায�োগ করুন।

JJ

Highbridge Advisory Council Marshall England ELC | 07XANX
ঠিকানা: 800 Concourse Village East, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 4 B D | বাস: Bx1, Bx13, Bx15, Bx2, Bx21, Bx32, Bx41, Bx41-SBS,
Bx6
Wanda Carter | WCarter@hacfs.com
HACFS.org | 718-992-1321

Angela Rosario | novie.walker@use.salvationarmy.org
718-742-2346

Full-Day Program

ক�োড: 07XANXFD3K

আয় অথবা অন্যান্য য�োগ্যতার প্রয়�োজন হতে পারে। আর�ো তথ্যের জন্য
য�োগায�োগ করুন।

JJ

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07XANCFD3K

আয় অথবা অন্যান্য য�োগ্যতার প্রয়�োজন হতে পারে। আর�ো তথ্যের জন্য
য�োগায�োগ করুন।

JJ

St. Peter and Paul Parochial Elementary School | 07XAEU
ঠিকানা: 838 Brook Avenue, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 5 | বাস: Bx13, Bx15, Bx17, Bx21, Bx32, Bx4, Bx41, Bx41-SBS,
Bx46, Bx4A, Bx6

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Salvation Army - Bronx Citadel | 07XANC
ঠিকানা: 425 E 159th Street, Bronx NY 10451
বাস: Bx13, Bx15, Bx21, Bx32, Bx4, Bx41, Bx41-SBS, Bx4A, Bx6, Bx6-SBS

ক�োড: 07XAMTFD3K

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07XAEUFD3K

Lynee Lopez | Principal@ssppschoolsite.org
ssppschoolsite.org | 718-665-2056

Sunshine Day Care | 07XATI
ঠিকানা: 416 Willis Avenue, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4,
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A
sunshinenewyork.com | 718-989-9804

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07XATIFD3K

Sunshine LC of Morris Ave LLC | 07XBAS
ঠিকানা: 253 East 142nd Street, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 4 5 6 | বাস: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4,
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A
Karyn Alston | jeff@sunshinenewyork.com
www.sunshinenewyork.com | 718-989-9807

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

NYCEEC

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07XBASFD3K

সময়: সকাল 8-দুপর
ু 2:20
দেরিতে নেয়া: দুপর
ু 5:45

পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলগুলিতে যেসব কর্মসূচি অবস্থিত।

P.S. 1 Courtlandt School | 07X001
ঠিকানা: 335 East 152nd Street, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 4 5 | বাস: Bx1, Bx13, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx4,
Bx41, Bx41-SBS, Bx4A, Bx6, BxM4
Jorge Perdomo | jperdom@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x001 | 718-292-9191

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

P.S. 5 Port Morris | 07X005
ঠিকানা: 564 Jackson Avenue, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx15, Bx17, Bx19, Bx21, Bx4, Bx41, Bx41-SBS, Bx46,
Bx4A

ক�োড: 07X001FD3K

সময়: সকাল 8-দুপর
ু 2:20

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X005FD3K

Thomas Cozzocrea | TCozzocrea@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x005 | 718-292-2683

P.S. 25 Bilingual School | 07X025
ঠিকানা: 811 East 149th Street, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx17, Bx19, Bx4, Bx46, Bx4A

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X025FD3K

Carmen Toledo-Guerrero | CToledo@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x025 | 718-292-2995

P.S./M.S. 29 Melrose School | 07X029
ঠিকানা: 758 Courtlandt Avenue, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 5 | বাস: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx4, Bx41, Bx41SBS, Bx4A, Bx6, BxM4

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X029FD3K

Meredith Gotlin | MGotlin@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x029 | 718-292-3785

P.S. 30 Wilton | 07X030
ঠিকানা: 510 East 141st Street, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4, Bx4A

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X030FD3K

Debra Michaux | DMichau@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x030 | 718-292-8817

P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison | 07X031 a
ঠিকানা: 250 East 156th Street, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 4 5 B D | বাস: Bx1, Bx13, Bx15, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx41,
Bx41-SBS, Bx6, BxM4
William Hewlett | WHewlet@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x031 | 718-292-4397

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X031FD3K

P.S. 43 Jonas Bronck | 07X043
ঠিকানা: 165 Brown Place, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, M35

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X043FD3K

Dr. Giovanna Delucchi | GDelucc@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x043 | 718-292-4502

P.S. 49 Willis Avenue | 07X049

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

ঠিকানা: 383 East 139th Street, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 4 5 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Frank Hernandez | fhernandez2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x049 | 718-292-4623

সময়: সকাল 8:20-দুপর
ু 2:40

Full-Day Program

P.S. 161 Juan Ponce De Leon School | 07X161

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

ঠিকানা: 628 Tinton Avenue, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx17, Bx19, Bx4, Bx46, Bx4A

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Eliamarie Soto | esoto2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x161 | 718-292-5478

সময়: সকাল 8-দুপর
ু 2:20

Full-Day Program

P.S. 179 | 07X179 a
ঠিকানা: 468 East 140th Street, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4,
Bx4A
Sherry Font Williams | swillia4@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x179 | 718-292-2237

ক�োড: 07X161FD3K

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X179FD3K

সময়: সকাল 8-দুপর
ু 2:20
আগে আনা: সকাল 7:40

P.S. 277 | 07X277
ঠিকানা: 519 Saint Anns Avenue, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx4, Bx41, Bx41-SBS,
Bx4A

ক�োড: 07X049FD3K

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X277FD3K

Rosalind Hoyte | RHoyte@schools.nyc.gov
ps277x.com | 718-292-3594

Concourse Village Elementary School | 07X359 a
ঠিকানা: 750 Concourse Village West, Bronx NY 10451
সাবওয়ে: 2 4 5 B D | বাস: Bx1, Bx13, Bx19, Bx2, Bx32, Bx41, Bx41-SBS,
Bx6, BxM4
Alexa Sorden | asorden@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x359 | 718-402-7503

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

Young Leaders Elementary School | 07X369 a
ঠিকানা: 468 East 140th Street, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 2 5 6 | বাস: Bx1, Bx15, Bx17, Bx19, Bx2, Bx21, Bx32, Bx33, Bx4,
Bx4A
Jaleelah Cooke | JCooke@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/schoolportals/07/x369 | 718-292-7391

ক�োড: 07X359FD3K

সময়: সকাল 8:45-দুপর
ু 3:05

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল

যেসব কর্মসূ চ ি আছে
Full-Day Program

ক�োড: 07X369FD3K

প্রি-কে সেন্টারসমূহ

প্রি-কে সেন্টার যে ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা প্রি-কে সেন্টারে অগ্রাধিকার পায়।

Learning Through Play Pre-K Center at 105 Willis Avenue | 07Z028
ঠিকানা: 105 Willis Avenue, Bronx NY 10454
সাবওয়ে: 6 | বাস: Bx15

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Carlyn Rahynes | crahyne2@schools.nyc.gov
schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC | 718-401-0510

সময়: সকাল 8:10-দুপর
ু 2:30

Full-Day Program

Learning Through Play Pre-K Center at 535 Union Avenue | 07Z029
ঠিকানা: 535 Union Avenue, Bronx NY 10455
সাবওয়ে: 6 | বাস: Bx17, Bx19

যেসব কর্মসূ চ ি আছে

Carlyn Rahynes | crahyne2@schools.nyc.gov

সময়: সকাল 8:10-দুপর
ু 2:30

schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC | 718-292-4120

Full-Day Program

প্রি-কে সেন্টার
ক�োড: 07Z028FD3K

প্রি-কে সেন্টার
ক�োড: 07Z029FD3K

