 NYC 3-K 2018پروگرام کی فہرست | ضلع 7
 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 یا اسکول پر مبنی فراہم کنندگان  3-Kفراہم
کرنے کے لیے  DOEاور/یا 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۔  3-Kترتیبات :ضلعی اسکول ،NYCEECs ،اور
درج ذیل ہیں۔
پری کنڈرگارٹن مراکز کی تین اقسام کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ِ
تجویز

یہ ضلع  7کے 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  7میں ضلعی اسکولوں کے لیے داخلوں کی ترجیحات
ضلع  7میں ضلعی اسکولوں میں  3-Kپروگرام مندرجہ ذیل ترتیب سے طلباء و طالبات کو پیشکشیں کرتے ہیں:
زیر
1.1ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7میں ترجیحی عالقے کے اندر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تعلیم ہوں گے
زیر
2.2ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7میں ترجیحی عالقے سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تعلیم ہوں گے
زیر تعلیم ہوں گے
3.3ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
زیر
4.4ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7میں ترجیحی عالقے کے اندر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تعلیم نہیں ہوں گے
زیر
5.5ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7میں ترجیحی عالقے سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تعلیم نہیں ہوں گے
زیر تعلیم نہیں ہوں گے
6.6ایسے طلباء و طالبات جو ضلع  7سے باہر رہتے ہیں جن کے بہن بھائی اسکول میں ِ
تجویز

ضلع  7ایک پسند کا ضلع ہے ،جس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی زون شدہ اسکول نہیں ہیں۔ ضلع  7کا ایک شمالی اور جنوبی حصہ ،یا
ترجیحی عالقہ ہے۔ ضلع  7میں رہنے والے بچوں کو ضلع کے اس حصے میں ضلعی اسکول کے  3-Kپروگراموں میں تعلیم حاصل
کرنے کے لیے ترجیح حاصل ہے جس حصے میں وہ رہتے ہیں۔ اپنے ضلع کے متعلق مزید جاننے 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۔

07XAZD | A House on Beekman Preschool

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
07XAZDFD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر5:30 :دیر سے لے کر جانا

390 Jackson Avenue, Bronx NY 10454 :پتہ
Bx4A ,Bx33 ,Bx19 ,Bx17 : | بس6 :سب وے
sloan@ahouseonbeekman.org | Sloan Hedrick
917-801-3884 | www.ahouseonbeekman.org

07XAHR | Concord Head Start/Early Learn Center

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
07XAHRFD3K :کوڈ

NYCEECS

Full-Day Program

560 Concord Avenue, Bronx NY 10455 :پتہ
Bx4A ,Bx46 ,Bx41 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بس6 5 2 :سب وے
ltaylor@cmcs.org | Sandra Lay
718-292-8566 | cmcs.org

07XAMT | East Side House

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
07XAMTFD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر5:45 :دیر سے لے کر جانا

اہلیت کے لیے آمدن یا دیگر تقاضے ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔J J
نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

Full-Day Program

اہلیت کے لیے آمدن یا دیگر تقاضے ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔J J

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program

اہلیت کے لیے آمدن یا دیگر تقاضے ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔J J

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

WCarter@hacfs.com | Wanda Carter
718-992-1321 | HACFS.org

425 E 159th Street, Bronx NY 10451 :پتہ
Bx6-SBS ,Bx6 ,Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx15 ,Bx13 :بس
novie.walker@use.salvationarmy.org | Angela Rosario
718-742-2346

07XAEU | St. Peter and Paul Parochial Elementary School
پیش کردہ پروگرام

07XAEUFD3K :کوڈ

800 Concourse Village East, Bronx NY 10451 :پتہ
Bx6 ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بسB D 4 :سب وے

07XANC | Salvation Army - Bronx Citadel

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(
07XANCFD3K :کوڈ

dheyward@eastsidehouse.org | Miriam Perez-Colon
718-292-5335 | eastsidehouse.org

07XANX | Highbridge Advisory Council Marshall England ELC
پیش کردہ پروگرام

07XANXFD3K :کوڈ

375 East 143rd Street, Bronx NY 10454 :پتہ
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 5 4 2 :سب وے
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41

Full-Day Program

838 Brook Avenue, Bronx NY 10451 :پتہ
,Bx46 ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx13 : | بس5 2 :سب وے
Bx6 ,Bx4A
Principal@ssppschoolsite.org | Lynee Lopez
718-665-2056 | ssppschoolsite.org

07XATI | Sunshine Day Care

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
07XATIFD3K :کوڈ

Full-Day Program

416 Willis Avenue, Bronx NY 10454 :پتہ
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 5 2 :سب وے
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41
718-989-9804 | sunshinenewyork.com

07XBAS | Sunshine LC of Morris Ave LLC

نیو یارک شہر ابتدائی طفلی مراکز
)NYCEEC(

پیش کردہ پروگرام
07XBASFD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام
 دوپہر5:45 :دیر سے لے کر جانا

253 East 142nd Street, Bronx NY 10451 :پتہ
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بس6 5 4 2 :سب وے
Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41
jeff@sunshinenewyork.com | Karyn Alston
718-989-9807 | www.sunshinenewyork.com

سرکاری ایلیمنٹری اسکولوں کے اندر واقع پروگرام۔

07X001 | P.S. 1 Courtlandt School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X001FD3K :کوڈ

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

335 East 152nd Street, Bronx NY 10451 :پتہ
,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بس5 4 2 :سب وے
BxM4 ,Bx6 ,Bx4A ,Bx41-SBS ,Bx41
jperdom@schools.nyc.gov | Jorge Perdomo
718-292-9191 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x001

07X005 | P.S. 5 Port Morris

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X005FD3K :کوڈ

ضلع کے اسکول

Full-Day Program

564 Jackson Avenue, Bronx NY 10455 :پتہ
,Bx46 ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx21 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بس6 5 2 :سب وے
Bx4A
TCozzocrea@schools.nyc.gov | Thomas Cozzocrea
718-292-2683 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x005

07X025 | P.S. 25 Bilingual School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X025FD3K :کوڈ

Full-Day Program

811 East 149th Street, Bronx NY 10455 :پتہ
Bx4A ,Bx46 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 : | بس6 5 2 :سب وے
CToledo@schools.nyc.gov | Carmen Toledo-Guerrero
718-292-2995 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x025

07X029 | P.S./M.S. 29 Melrose School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X029FD3K :کوڈ

Full-Day Program

758 Courtlandt Avenue, Bronx NY 10451 :پتہ
Bx41- ,Bx41 ,Bx4 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بس5 2 :سب وے
BxM4 ,Bx6 ,Bx4A ,SBS
MGotlin@schools.nyc.gov | Meredith Gotlin
718-292-3785 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x029

07X030 | P.S. 30 Wilton

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X030FD3K :کوڈ

Full-Day Program

510 East 141st Street, Bronx NY 10454 :پتہ
Bx4A ,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بس6 5 2 :سب وے
DMichau@schools.nyc.gov | Debra Michaux
718-292-8817 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x030

07X031 a | P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X031FD3K :کوڈ

Full-Day Program

250 East 156th Street, Bronx NY 10451 :پتہ
,Bx41 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx15 ,Bx13 ,Bx1 : | بسB D 5 4 2 :سب وے
BxM4 ,Bx6 ,Bx41-SBS
WHewlet@schools.nyc.gov | William Hewlett
718-292-4397 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x031

07X043 | P.S. 43 Jonas Bronck

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X043FD3K :کوڈ

Full-Day Program

165 Brown Place, Bronx NY 10454 :پتہ
M35 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 :سب وے
GDelucc@schools.nyc.gov | Dr. Giovanna Delucchi
718-292-4502 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x043

07X049 | P.S. 49 Willis Avenue

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X049FD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:40- صبح8:20 :ساعات الدوام

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

پیش کردہ پروگرام
Full-Day Program
 دوپہر2:20- صبح8 :ساعات الدوام
 صبح7:40 :جلدی چھوڑ کر جانا

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

468 East 140th Street, Bronx NY 10454 :پتہ
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 5 2 :سب وے
Bx4A
swillia4@schools.nyc.gov | Sherry Font Williams
718-292-2237 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x179

07X277 | P.S. 277

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X277FD3K :کوڈ

628 Tinton Avenue, Bronx NY 10455 :پتہ
Bx4A ,Bx46 ,Bx4 ,Bx19 ,Bx17 : | بس6 5 2 :سب وے

07X179 a | P.S. 179

ضلعی اسکول

07X179FD3K :کوڈ

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

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

ضلعی اسکول

07X161FD3K :کوڈ

383 East 139th Street, Bronx NY 10454 :پتہ
Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 5 4 2 :سب وے

Full-Day Program

519 Saint Anns Avenue, Bronx NY 10455 :پتہ
,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx4 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 : | بس6 5 2 :سب وے
Bx4A
RHoyte@schools.nyc.gov | Rosalind Hoyte
718-292-3594 | ps277x.com

07X359 a | Concourse Village Elementary School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X359FD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر3:05- صبح8:45 :ساعات الدوام

asorden@schools.nyc.gov | Alexa Sorden
718-402-7503 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x359

07X369 a | Young Leaders Elementary School

ضلعی اسکول

پیش کردہ پروگرام
07X369FD3K :کوڈ

750 Concourse Village West, Bronx NY 10451 :پتہ
,Bx6 ,Bx41-SBS ,Bx41 ,Bx32 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx13 ,Bx1 : | بسB D 5 4 2 :سب وے
BxM4

Full-Day Program

468 East 140th Street, Bronx NY 10454 :پتہ
,Bx4 ,Bx33 ,Bx32 ,Bx21 ,Bx2 ,Bx19 ,Bx17 ,Bx15 ,Bx1 : | بس6 5 2 :سب وے
Bx4A
JCooke@schools.nyc.gov | Jaleelah Cooke
718-292-7391 | schools.nyc.gov/schoolportals/07/x369

پری کنڈر گارٹن مراکز اس ضلع میں رہائش پذیر طلباء و طالبات کو ترجیح دیتے ہیں جس ضلع میں پری کنڈر گارٹن مرکز واقع ہے۔

کے مرکز-پری

07Z028 | Learning Through Play Pre-K Center at 105 Willis Avenue
پیش کردہ پروگرام

07Z028FD3K :کوڈ

Full-Day Program
 دوپہر2:30- صبح8:10 :ساعات الدوام

کے مرکز-پری

105 Willis Avenue, Bronx NY 10454 :پتہ
Bx15 : | بس6 :سب وے
crahyne2@schools.nyc.gov | Carlyn Rahynes
718-401-0510 | schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC

07Z029 | Learning Through Play Pre-K Center at 535 Union Avenue
پیش کردہ پروگرام

07Z029FD3K :کوڈ

پری کنڈرگارٹن مراکز

Full-Day Program
 دوپہر2:30- صبح8:10 :ساعات الدوام

535 Union Avenue, Bronx NY 10455 :پتہ
Bx19 ,Bx17 : | بس6 :سب وے
crahyne2@schools.nyc.gov | Carlyn Rahynes
|
718-292-4120 schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/District7PKC

