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নিউ ইয়র্ক রাজ্য
নিশু ও পনরবার পনরষেবা অনিস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)

শিশু পশিচর্য া সুশিধাগুশি এিং ফ্যাশিশি শিয়াি শপমিন্টগুশি পশিির্যন কিাি অশিপ্রাময়ি শিজ্ঞশি
নবজ্ঞনির তানরখ

সুনবধা পনরবতক ি র্ার্কর্র হওয়ার তানরখ

কর্স িম্বর

CIN িম্বর

এষজ্নি/কর্ন্দ্র বা নিনিষের দিষরর িাম এবং ঠির্ািা

কর্ষসর িাম (এবং প্রর্ষে িাম, র্নদ থাষর্) ও ঠির্ািা
প্রশ্ন বা সহায়তার জ্িয সাধারণ কেনিষিাি িং
অথিা

এষজ্নি র্িিাষরি
িযার্য শুিানির তথয

1-800-342-3334

এবং সহায়তা
করর্িক অযাষেস
আইনি সহায়তার তথয
অনিস িং.

ইউনিে িং.

র্মী িং.

ইউনিে বা র্মীর িাম

এই এষজ্নি আপিার নিশু পনরচর্কা সুনবধা পনরবতক ি র্রষত চায়।
বতক মাি সুনবধা
বধাসমূহ অন্তর্ুক ক্ত হষব
মাধযষম

র্মীর কেনিষিাি িং.

আপিার বতক মাি সুনবধা কিে হষয় র্াষব এবং এর্টি িতু ি সুনবধা শুরু হষব। আপিার
এর মাধযষম প্রদত্ত পনরষেবাসমূহ।

তানরষখ প্রদত্ত নিশু পনরচর্কা পনরষেবাগুনির মাধযষম িতু ি সুনবধাটি শুরু হষব।

পনরবতক িগুনি হষিা:
মন্তবযসমূহ:
এই শসদ্ধামেি শিরুমদ্ধ কনফ্ামিন্স এিং/অথিা আশপি কিাি অশধকাি আপনাি আমে
কীিামি এই শসদ্ধামেি শিরুমদ্ধ কনফ্ামিন্স এিং/অথিা আশপি কিমর্ হয় র্া জানমর্ শিজ্ঞশিি উমটা শিকটি শনশির্িামি পডুন

সুশিধাগুশি:
শিশু(শিি):

এই প্রিানকািীি জনয:

এই অথয িাশিি জনয:*

পূর্য সিয় িা আংশিক সিয়:

*আপনাি অনুমিাশির্ কার্য কিাপ এিং/অথিা অনুপশিশর্ি র্াির্মিযি শিশিমর্ শপমিমন্টি পশিিার্ শিন্ন হমর্ পামি।
ফ্যাশিশি শিয়াি। শনম্নশিশির্ শফ্গুশি প্রিান কিাি িাশয়ত্ব আপনাি:
র্ার্কর্র
অথকরানি হি

, এর্টি সািাশহক ফ্যাশিশি শিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব
প্রনত সিাষহ।

$

র্ার্কর্র
অথকরানি হি

, এর্টি সািাশহক ফ্যাশিশি শিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব

কর্

প্রনত সিাষহ।

$

র্ার্কর্র
অথকরানি হি

কর্

, এর্টি সািাশহক ফ্যাশিশি শিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব

কর্

প্রনত সিাষহ, নিশু(কদর) জ্িয

$

।

শনম্নশিশির্ র্থয হি আপনাি সািাশহক ফ্যাশিশি শিয়াি কীিামি শনধয াির্ কিা হময়মে র্াি িযািযা।
পনরবাষরর বানেকর্ কমাে আয়
St

আর্াষরর পনরবাষরর জ্িয কেষের বানেকর্ উপাজ্ক ি মাষির 100%
নবষয়াগ র্রুি

$

$
$

অবনিষ্ট উপাজ্ক ি

$

অবনিষ্ট উপাজ্ক ি

$

X িযানমনি কিয়ার %

/ 52 সিাহ =

$

সািানহর্ িযানমনি কিয়ার।

সমস্ত িযানমনি কিয়ার অথকরানিগুনিষর্ নির্েস্থ $0.50-কত রাউন্ড র্রা হয়। প্রনত সিাষহ িূযিতম $1 িযানমনি কিয়ার প্রষয়াজ্ি।
জ্িয র্ারা সামনয়র্ সহায়তা পাষেি, গৃহহীিতায় র্ু গষছি বা পানিত সন্তাষির জ্িয নিশু পনরচর্কা পাষেি।
এই পদষেপগুনি কিওয়ার র্ারণগুনি নিম্নরূপ:
কর্ আইি(গুনি) ও প্রনবধাি(গুনি) আমাষদর এটি র্রার অিুমনত কদয় কসগুনি হি:
গ্রাহর্/িযার্য শুিানির র্নপ

%

= $

এই ছাড় কসই বযনক্তষদর
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আপশন র্শি আপনাি িানীয় সািাশজক পশিমেিা শিিামেি শসদ্ধামেি সামথ অসম্মর্ হন র্াহমি আপশন একটি কনফ্ামিন্স এিং/অথিা নযার্য শুনাশনি অনুমিাধ কিমর্ পামিন।
1.

কনফ্ামিন্স: নিধকারণ পর্কাষিাচিা র্রার জ্িয আপিার স্থািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবর্াষগর সাষথ র্িিাষরি র্রার অনধর্ার আপিার আষছ। আপনি এর্টি র্িিাষরি
চাইষি, র্ত দ্রুত সম্ভব আপিাষর্ তার জ্িয আষবদি র্রষত হষব, র্ারণ র্িিাষরষির িিািি আপিার িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ র্রার নসদ্ধান্তষর্ প্রর্ানবত র্রষত
পাষর। শুিানির নসদ্ধান্ত জ্ানর িা হওয়া পর্কন্ত আপনি র্নদ এর্টি িযার্য শুিানি চাি এবং র্নদ চাি কর্ আপিার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি অপনরবনতক ত (সহায়তা জ্ানর
থার্া) থাকুর্ তাহষি আপিাষর্ এই নবজ্ঞনির প্রথম পৃষ্ঠায় উনিনখত সুনবধা পনরবতক ি র্ার্কর্র হওয়ার তানরষখর আষগ অবিযই এর্টি িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্রষত
হষব। কর্বিমাত্র র্িিাষরষির অিুষরাধ র্রষিই আপিার সুনবধাগুনি পাওয়া জ্ানর থার্ষব িা। র্িিাষরষি, এষজ্নির কিওয়া পদষেপ কর্ি সঠির্ িয় বষি আপনি মষি
র্ষরি তা প্রদিকি র্রার জ্িয আপনি তথয উপস্থানপত র্রষত পাষরি।
আপশন এগুশিি িাধযমি একটি কনফ্ামিমন্সি জনয অনুমিাধ কিমর্ পামিন:
(1)

শফ্ান কমি:

(2)

শিিা: নিষচর বেটিষত টির্ নচহ্ন নদি এবং কমি র্রুি

(কিাি র্রার সময় অিুগ্রহ র্ষর এই নবজ্ঞনিটি সষে রাখুি।)

অিুগ্রহ র্ষর আপিার র্াষছ এর্টি অিুনিনপ করষখ নদি।
আনম এর্টি র্িিাষরি চাই। আনম এষজ্নির কিওয়া পদষেষপর সাষথ সম্মত িই। আপনি কর্ি সম্মত িি তার বযাখযা আপনি এর্টি আিাদা র্াগষজ্ নদষত পাষরি নর্ন্তু
আপিাষর্ নিনখত বযাখযা নদষত হষব িা।
2.

নযার্য শুনাশন: স্থািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবর্াষগর নিধকারষণর
িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ র্রষত চাি তাহষি প্রথম পাতায়
পর্কন্ত আপনি র্নদ চাি কর্ আপিার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি
হওয়ার তানরষখর আষগ অবিযই এর্টি িযার্য শুিানির অিুষরাধ

নবরুষদ্ধ আনপি র্রার জ্িয িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্রার অনধর্ার আপিার আষছ। আপনি র্নদ
থার্া নবজ্ঞনির তানরখ কথষর্ আপিার হাষত 60 নদি সময় আষছ। শুিানির নসদ্ধান্ত জ্ানর িা হওয়া
অপনরবনতক ত থাকুর্, তাহষি আপিাষর্ এই নবজ্ঞনির প্রথম পৃষ্ঠায় উনিনখত সুনবধা পনরবতক ি র্ার্কর্র
র্রষত হষব। িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্রার আষগ আপিাষর্ র্িিাষরষির অিুষরাধ র্রষত হষব িা।

এর্টি িযার্য শুিানির নসদ্ধান্ত জ্ানর িা হওয়া পর্কন্ত আপনি আপিার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি অপনরবনতক ত রাখার অিুষরাধ র্রষত পাষরি। এর্টি িযার্য শুিানির নসদ্ধান্ত জ্ানর িা হওয়া
পর্কন্ত আপনি র্নদ আপিার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি অপনরবনতক ত রাখার অিুষরাধ র্ষরি এবং আপনি র্নদ িযার্য শুিানিষত কহষর র্াি, তাহষি এর অথক হষব আপিাষর্ অনতনরক্ত কপষমন্ট
র্রা হষয়ষছ। স্থািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবর্াগ আপিার জ্িয বরাদ্দ র্নবেযষতর নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি হ্রাস র্রার মাধযষম, কথার্ োর্া বা মানসর্ নর্নস্তষত সংগ্রহ র্রার মাধযষম বা
আইনি পদষেষপর মাধযষম আপিাষর্ কপষমন্ট র্রা অনতনরক্ত অথক আদায় র্রষত চাইষব।
আপশন শনম্নশিশির্গুশিি িাধযমি নযার্য শুনাশনি জনয অনুমিাধ কিমর্ পামিন:
(1)

শফ্ান কমি: 1-800-342-3334 (কিাি র্রার সময় অিুগ্রহ র্ষর এই নবজ্ঞনিটি সষে রাখুি।)

(2)

অনিাইমন: আপিার িযার্য শুিানির অিুষরাধ পাঠাষত, http://otda.ny.gov/hearings/-এ নগষয় নিঙ্কটিষত নির্ র্ষর অিিাইি িমকটি পূরণ র্ষর িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ
র্রুি এবং িমকটি অিিাইষি সম্পূণক র্ষর জ্মা কদওয়ার জ্িয নিষদক িাবিী অিুসরণ র্রুি।

(3)

শিমি: বেটিষত টির্ নচহ্ন নদি, নিষচ তথয পূরণ র্রুি। কমি এই ঠির্ািায় পাঠাি: Office of Administrative Hearings, New York State Office of Temporary and
Disability Assistance, P.O. Box 1930, Albany, New York 12201-1930। অিুগ্রহ র্ষর আপিার র্াষছ এর্টি অিুনিনপ করষখ নদি।

(4)

ফ্যাক্স কমি: বেটিষত টির্ নচহ্ন নদি, নিষচ তথয পূরণ র্রুি। এই িষমকর উর্য় নদর্টি (518) 473-6735 িম্বষর িযাে র্রুি।
আনম এর্টি িযার্য শুিানি চাই। আনম এষজ্নির কিওয়া পদষেষপর সাষথ সম্মত িই। আপনি কর্ি সম্মত িি তার বযাখযা আপনি এর্টি আিাদা র্াগষজ্ নদষত পাষরি নর্ন্তু
আপিাষর্ নিনখত বযাখযা নদষত হষব িা।
একটি শিমে শনন।
এর্টি িযার্য শুিানির নসদ্ধান্ত জ্ানর িা হওয়া পর্কন্ত আমার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি পনরবতক ি র্রষবি না।
িযার্য শুিানির নসদ্ধান্ত মুিতু নব করষখ, নবজ্ঞনিষত উষিনখত র্ার্কর্রী তানরষখ আমার নিশু পনরচর্কা সুনবধাগুনি পনরবতক ি র্রুি।
িাম:

নিনিে:

ঠির্ািা:

কর্স িম্বর:
কিাি িম্বর:

র্নদ আপনি িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্ষরি, তাহষি কেে শুিানির সময় ও স্থাি জ্ানিষয় আপিাষর্ এর্টি নবজ্ঞনি পাঠাষব। আপিার হষয় কর্াষিা আইনি প্রনতনিনধ, আত্মীয়, এর্জ্ি বন্ধু বা অিযািয
বযনক্তষর্ আপিার প্রনতনিনধ নহষসষব পাঠাষিা বা নিষজ্ই নিষজ্র প্রনতনিনধত্ব র্রার অনধর্ার আপিার আষছ। শুিানিষত, কর্ি পদষেপ কিওয়া উনচত হষব িা তা কদখাষিার জ্িয নিনখত বা কমৌনখর্
প্রমাণ উপস্থাপষির সুষর্াগ আপিার আইিজ্ীবী বা অিয প্রনতনিনধর থার্ষব, এর পািাপনি শুিানিষত উপনস্থত কর্ষর্াষিা বযনক্তষর্ প্রশ্ন র্রার সুষর্াগও থার্ষব। এছাড়াও, আপিার হষয় বিার জ্িয
সােী আিার অনধর্ার আপিার আষছ। এই নবজ্ঞনি, কবতষির রনসদ, রনসদ, নিশু পনরচর্কার নবি, নচনর্ৎসাগত র্াচাইর্রণ, নচঠি ইতযানদর মষতা কর্ কর্াষিা িনথ র্া আপিার কর্ষস সহায়তা র্রষত
পাষর তা আপিার শুিানিষত নিষয় আসা উনচত
আইশন সহায়র্া: আপিার নবিামূষিযর আইনি সহায়তার প্রষয়াজ্ি হষি আপনি স্থািীয় আইনি সহায়র্ সনমনত (Legal Aid Society) বা অিযািয আইনি আইিজ্ীবী কগাষ্ঠীর সষে কর্াগাষর্াগ র্ষর
কসই সহায়তা কপষত পাষরি। আপনি আপিার ইষয়ষিা কপইজ্গুষিার (Yellow Pages) মষধয থার্া “উনর্ি (Lawyers)” এর তানির্া কদষখ বা এই নবজ্ঞনির প্রথম পাতায় কদওয়া িম্বষর কিাি র্ষর
নির্েবতী আইনি সহায়র্ সনমনত (Legal Aid Society) বা আইিজ্ীবী কগাষ্ঠীর কখাোঁজ্ কপষত পাষরি৷
আপনাি ফ্াইি ও নশথি প্রশর্শিশপমর্ প্রমিিাশধকাি: শুিানির জ্িয নিষজ্ষর্ ততনর র্রষত, আপিার কর্স িাইি কদখার অনধর্ার আপিার আষছ। আপনি আমাষদর কিাি র্রষি বা নচঠি
পাঠাষি, িযার্য শুিানিষত আমরা শুিানি অনিসারষর্ আপিার কর্সব িাইিগুনি কদষবা কসখাি কথষর্ িনথগুনির প্রনতনিনপ নবিামূষিয আপিাষর্ পাঠাব। িনথগুনি চাইষত বা আপিার িাইি নর্র্াষব
কদখা কর্ষত পাষর তা সম্পষর্ক জ্ািষত এই নবজ্ঞনির 1ম পাতার উপষর তানির্ার্ু ক্ত করর্িক অযাষেষসর কেনিষিাি িম্বষর আমাষদর কিাি র্রুি অথবা এই নবজ্ঞনির 1ম পাতার উপষর মুনিত ঠির্ািায়
আমাষদর নচঠি পাঠাি। এছাড়াও, আপনি আমাষদর কিাি র্রষি বা নচঠি পাঠাষি, আমরা আপিাষর্ অিযািয িনথর প্রনতনিনপগুনিও নবিামূষিয পাঠাব র্া িযার্য শুিানির জ্িয প্রস্তুত হওয়ার জ্িয
আপিার প্রষয়াজ্ি হষত পাষর বষি আপিার মষি হয়। আপনি আপিার কর্স িাইি কথষর্ িনথগুনির প্রনতনিনপ চাইষি র্থাসমষয়র আষগই আপিাষর্ তা বিষত হষব। কসগুষিাষর্ আপিাষর্ শুিানির
তানরষখর পর্কাি সমষয়র মষধযই কদওয়া হষব। আপনি নিনদক ষ্ট র্ষর বিষি র্মিই কসগুনি আপিাষর্ কমি র্ষর পাঠাষিা হষব।
র্থয: আপিার কর্সটি সম্বষন্ধ, র্ীর্াষব িযার্য শুিানি চাইষত হষব, র্ীর্াষব আপিার িাইি কদখষত হষব অথবা র্ীর্াষব িনথগুনির অনতনরক্ত প্রনতনিনপ পাওয়া র্াষব কসই নবেষয়
আপনি আষরা তথয চাইষি, এই নবজ্ঞনির পৃষ্ঠার উপষর তানির্ার্ু ক্ত কেনিষিাি িম্বরগুনিষত আমাষদর কিাি র্রুি অথবা এই নবজ্ঞনির পৃষ্ঠার উপষর মুনিত ঠির্ািায় আমাষদর
নচঠি পাঠাি।
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শিশু পশিচর্য া সুশিধাগুশি এিং ফ্যাশিশি শিয়াি শপমিন্ট-আশথয ক শর্ােযর্াি শহমসি
পশিির্যন কিাি অশিপ্রাময়ি শিজ্ঞশিমর্ সংমর্াজন
র্ার্কর্র হওয়ার তানরখ:
কর্ষসর িাম:
কর্স িম্বর:
আপনি আপিার িযানমনি কিয়াষরর জ্িয কর্ অথকরানি কপষমন্ট র্ষরি তা পনরবতক ি হষয়ষছ

।

কথষর্

শনমচ প্রিিগুশি হি আপনাি পাশিিাশিক উপাজযন শহমসি কিা এিং আপনাি ফ্যাশিশি শিয়াি শনধয াির্ কিাি জনয িযিহাি
কিা আময়ি উৎস।
শনমচ শিওয়া র্থয র্াচাই করুন। র্শি শকানও িু ি হময় থামক র্াহমি এই শিজ্ঞশিি প্রথি পার্ায় র্াশিকািু ক্ত থাকা আপনাি শকসওয়াকযামিি সামথ
শর্াোমর্াে করুন।
নিম্ননিনখত উৎসগুনি কথষর্ আপিার পনরবাষরর িাশসক শিাট উপাজযন নিধকারণ র্রা হষয়নছি:
র্র কর্ষে কিওয়ার আষগ পানরশ্রনমর্ বা কবতষির (18 NYCRR § 404.5(b)(5)(i)) অথকরানি হি:

$

প্রনত মাষস।

কসািযাি নসনর্উনরটি (18 NYCRR §404.5(b)(5)(iv)) অথকরানি হি:

$

প্রনত মাষস।

নিশু সহায়তা (18 NYCRR §404.5(b)(5)(xi)) অথকরানি হি:

$

প্রনত মাষস।

18 NYCRR §404.5(b)(5) অথকরানি হি:

$

প্রনত মাষস।

আপিার পনরবাষরর শিাট িাশসক উপাজযন:

$

প্রনত মাষস।

*নিউ ইয়র্ক কেষের প্রনবধাষি সংজ্ঞানয়ত অিুসাষর অিযািয উপাজ্ক ি উপষর তানির্াবদ্ধ র্রা হয়নি

শনম্নশিশির্ র্থয হি আপনাি সািাশহক ফ্যাশিশি শিয়াি কীিামি শনধয াির্ কিা হময়মে র্াি িযািযা।
পনরবাষরর কমাে মানসর্ উপাজ্ক ি

$

পনরবাষরর বানেকর্ কমাে আয়

$

আর্াষরর পনরবাষরর জ্িয কেষের উপাজ্ক ি মাষির 100% নবষয়াগ র্রুি

$

পাশিিামিি
আকাি

X 12 মাস =

$

বানেকর্ আয়

$

অবনিষ্ট উপাজ্ক ি

$

অবনিষ্ট উপাজ্ক ি

$

X িযানমনি কিয়ার %

/ 52 সিাহ =

$

সািানহর্ িযানমনি কিয়ার।

%= $

শেমটি িাশেয ক উপাজযন িামনি 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
8 জ্ষির কবনি সদষসযর পনরবাষরর প্রষতযর্ অনতনরক্ত সদষসযর জ্িয

$

কর্াগ র্রুি।

*নিউ ইয়র্ক কেষের প্রনবধাি 18 NYCRR 404.5(b)(5)-এ সংজ্ঞানয়ত অিুসাষর অিযািয উপাজ্ক ি উপষর তানির্াবদ্ধ র্রা হয়নি নর্ন্তু এর মষধয নিম্ননিনখতগুনি
সীমাবদ্ধ িয়: অর্ৃ নের্াজ্ স্বনির্ুনক্ত কথষর্ হওয়া কমাে উপাজ্ক ি, কর্মি, কর্ািও বযনক্তর নিষজ্র বযবসা, কপিাদার এন্টারপ্রাইজ্ বা পােকিারনিপ কথষর্ হওয়া
কমাে প্রানি কথষর্ বযয়সমূহ বাদ কদওয়া; অথবা র্ৃ নের্াজ্ স্বনির্ুনক্ত কথষর্ হওয়া কমাে উপাজ্ক ি, কর্মি,কমাে প্রানি কথষর্ কর্ািও বযনক্তর দ্বারা নিষজ্র পষর্ে
কথষর্, মানির্ নহষসষব, র্াড়াষে নহষসষব বা র্াগ চােী নহষসষব কেষতর র্াজ্র্মক পনরচািিা র্রার খরচ বাদ কদওয়া; বা এষেে বা ট্রাে কথষর্ হওয়া
ির্যাংি, সুদ (কসনর্ংস বা বষন্ডর উপর) সংক্রান্ত উপাজ্ক ি, কমাে উপাজ্ক ি বা রয়যািটি; পাবনির্ অযানসেযাি (public assistance, PA) বা র্িযাণমূির্
র্াষজ্র জ্িয র্রা কপষমন্ট র্ার মষধয অন্তর্ুক ক্ত হি PA, SSI এবং বাসস্থাি সংক্রান্ত ত্রাণ; অথবা কপিিি এবং বানেকর্ বৃনত্ত র্ার মষধয অন্তর্ুক ক্ত হি কপিিি
বা অবসরপ্রাি বযনক্ত বা তার উত্তরজ্ীবীষর্ প্রদাি র্রা অবসরর্ািীি সুষর্াগসুনবধাসমূহ; অথবা র্মকহীিতা সংক্রান্ত েনতপূরণ, র্মীষর্ প্রদাি র্রা েনতপূরণ;
কখারষপাে; বা বয়স্কর্াতা।

