
িশ�েদর ও কম �চারীেদর জন�
মানিসক �া�� সহায়তা
িশ� পিরচয �া সুি�িতকরণ অনুদান 

(CHILD CARE STABILIZATION GRANT)



মানিসক �া��: 
• অ�ভ� �� কের আেবগগত, মন�া��ক, এবং সামা�জকভােব ভােলা-থাকা 
• জীবেনর �েত�ক পয �ােয়র জন� ���পূণ � 
• �ভািবত কের কীভােব আমরা িচ�া কির, অনুভব কির, এবং ��য়া কির 
• িনধ �ারণ করেত সাহায� কের, কীভােব আমরা মানিসক চােপর েমাকািবলা 

কির, অন�েদর সে� স�ক� কির, এবং িনব �াচন�িল কির
• একই �কার শারীিরক �াে��র মতই ���পূণ �



তহিবল�ট িন�িলিথত�িলর জন�
ব�বহার করা েযেত পাের:
• ৈশশব মানিসক �া�� সং�া� পরামশ �
• কম�েদর জন� মানিসক �া�� স�িক�ত পরামশ � এবং 

সহায়তা



িশ� এবং �াথিমক ৈশশব মানিসক �া�� 
সং�া� পরামশ �:

েসই �েকৗশল েয�ট মানিসক �া�� িবষয়ক
েপশাদারেদর েসই সকল মানুষেদর সে� েগা�� গঠন 
কের যারা েছাট িশ� এবং তােদর পিরবার�িলর
সামা�জক, আেবগগত এবং আচরণগত �াে��র উ�িত 
এবং িবকােশর লে� তােদর সে� কাজ কের েসই �কার 
ব�ব�া�িলেত েযখােন িশ��িল িশ�া লাভ কের এবং 
বেড়া হয়



সম� রাজ�ব�াপী িবিভ� িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ 
(Child Care Resource and Referral, CCR&R) সং�া�িলেত সেব
হাটঁা েশখা বা�ার মানিসক �া�� পরামশ � (Infant Toddler 
Mental Health Consultation, ITMHC) �দান করা হয়৷ এই 
পিরেষবা�টর জন� েকানও খরচ নাই এবং পিরেষবা�ট েময়াদ 
কায ��েমর �েয়াজনীয়তা এবং আেবদেনর িভি�েত 
ৈবিচ��পূণ � হয়৷ এই পিরেষবার ে�াতা হেত পােরন একজন 
�ত� কম� অথবা েনতা, িশ�পিরচয �া কম�, পািরবািরক িশ� 
পিরচয �া েগা��, েগা��িভি�ক িশ� পিরচয �া অথবা 
েক�িভি�ক িশ� পিরচয �া৷ পিরেষবা�ট �দান করা হয় 
ভাচ� �য়াল, িমি�ত এবং শারীিরকভােব উপি�িতর আকাের৷



পিরচয �াকারীেদর ভােলা থাকা ���পূণ � কারণ 
তােঁদর মানিসক �া�� �িশ�ণ, িনেয়াগ, এবং 
ধারণ ছাড়াও িশ��িলর �িত �দ� পিরচয �ার 
�রেক �ভািবত কের৷



তহিবল�ট িন�িলিথত�িলর জন�
ব�বহার করা েযেত পাের:
• কম� �িশ�ণ
• কম� নকশা এবং সময়তািলকা
• কায ��েমর উপাদান এবং সরবরাহ



তহিবল�িলেক ব�বহার করা েযেত পাের, 
িন�িলিখত িবষয়�িলর উপর �িশ�ণ এবং 
�যু��িভি�ক সহায়তা �দােনর জন� কম�েদর 
সে� েপশাদারেদর অংশীদািরে�র উে�েশ� :
• ে�ণীক� িভি�ক�িশ�ণ
• িপরািমড মেডল
• িপরািমড মেডল অনুশীলনিভি�ক �িশ�ণ
• �িতফলনমূলক ত�াবধান
• দল গঠন করা
• মানিসক চাপ িনয়�ণ



সর�াম এবং সং�ানসমূহ
• CCR&R - https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and Training Program)-

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

• �াথিমক পিরচয �া এবং িশ�ণ পিরষদ িশ� এবং সেব হাটঁেত েশখা িশ��িলর 
সং�ান েনটওয়াক� (Early Care and Learning Council Infant and Toddler Resource
Network) - https://earlycareandlearning.org/infant-toddler-network/

• িনউ ইয়ক� রাজ� িশ� এবং মানিসক �াে��র জন� সিমিত (New York State 
Association for Infant and Mental Health) - https://www.nysaimh.org/

• িনউ ইয়ক� রাজ� �াথিমক পিরচয �া পরামশ �মূলক পিরষদ (New York State Early 
Care Advisory Council) - http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model

• েডবাের� েস�ার ফর েরিসিলেয়� িচলে�ন (The Devereux Center for Resilient 
Children) - https://centerforresilientchildren.org/

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
https://earlycareandlearning.org/infant-toddler-network/
https://www.nysaimh.org/
http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model
https://centerforresilientchildren.org/


�িশ�ণ স�িক�ত েয েরকড��িল 
রাখেত হেব:
• �িশ�ণ সং�া� তথ� স�িলত ইনভেয়স অথবা রিসদ
• অথ � �দােনর প�িত রিসদ



তহিবল�িল ব�বহার করা েযেত পাের 
িনে�া�েদর িনেয়াগ করার জন� কম� িনেয়ােগর 
নকশা এবং সময়তািলকায় সাহায� করেত:

• িবরাম�িলেক আ�ািদত করার অিতির� অ�ায়ী কম�
• কায ��ম পিরচালেনর সমেয় ব��তার ে�ে� সহায়তার 

জন� কম� েযখােন অিতির� সহায়তা িশ��িলর ে�ে� 
উপকারী হেব (িদেনর �� এবং সমাি��িল, ঘুেমর সময়, 
অন� িশ��িলর না ঘুমেনার সময়)

• আংিশক সমেয়র কম�, অিতির� িবরাম �দােনর জন�, 
সমেয়র পিরক�না করার এবং পূণ � সমেয়র কম�েদর জন� 
সেচতন িবরােমর জন�



পািরবািরক িনযু��র ে�ে� সহায়তার জন� 
তহিবল�িল ব�বহার করা েযেত পাের:

• পিরবার�িলেক িশ�কেদর সে� আেলাচনা করার 
উে�েশ� সুেযাগ �দান করা

• গহৃ-িশ� সংেযাগ শ��শালী করার জন� উপাদান �য় 
(কায �কলােপর ব�াগ এবং ইংরা�জ এবং বািড়র ভাষায় বই)

• পিরবার�িলর �িত �িশ�ণ �দােনর জন� এক�ট 
ইিতবাচক সমাধান পিরচালনা করা

• পিরবার�িলর সে� কায �কলােপর আেয়াজন করা 
(েখলার স��া অথবা "েশা অ�া� েশয়ার" কায �কলাপ)



তহিবল�িলর েথেক �েত�েকর মানিসক 
�া�� গঠেনর উে�েশ� কায ��েমর 
উপাদান�িল �য় করা েযেত পাের:

• এক�ট কম� মানিসক �া�� পাঠাগার স�ৃ� করা অথবা সং�ান সংেযাজন 
ঘটােনা (বই, অিডও বই, ভােলা থাকা, পু��, ব�ায়াম, আরাম করার উপর 
েরকিড�ং�িল)

• বাবা-মােয়র সং�ানমূলক পাঠাগােরর িবকাশ ঘটােনা েয�ট পিরবার�িলেক, 
িবেশষভােব মানিসক চাপ এবং আতে�র িবষয়ক�িলেক অ�ভ� �� কের, 
েগা��িভি�ক সং�ান�িলর সে� সংযু� কের

• আেবগ এবং এবং মানিসক চােপর উপর আেলাচনার সূ�পাত করার 
লে�� পিরেবশ�টেত উপাদান এবং িশ�েদর বই�িলর সংেযাজন ঘটােনা 
(ই��য় সং�া� উপাদান�িল, অিতির� উপাদান�িল, পছে�র 
সদৃশ�িল)



আপনােক, েকানও রিসদ অথবা ইনভেয়স জমা 
িদেত হেব না, অথবা আপনার অনুদান অথ ��ট
পাওয়ার জন� OCFS-এর েথেক উপাদান�িলর
জন� েকানও �কার অি�ম অনুেমাদন �হণ করেত 
হেব না, তেব আপনােক আবিশ�কভােব আপিন 
কীভােব েস�ট খরচ করেলন তার নিথ রাখেত হেব৷ 
আপনােক কমপে� পাচঁ বছেরর জন� এক�ট
িলিখত অথবা ৈবদ�ুিতন েরকড� রাখেত হেব৷



আপিন কীভােব আপনার অনুদান অথ � ব�বহার 
কেরন েস�ট নিথভ� � ক�ন যােত আপিন েদখােত 
পােরন েয েস�ট আপনার কায ��েমর উ�িতর 
জন� অথবা COVID-19 গণ �া�� আপৎকালীন 
পিরি�িতর েথেক আেরাগ� লােভর ে�ে� 
সাহােয�র জন� ব�ব�ত হেয়েছ৷



সং�ান�িল যারা সাহায� করেত পাের:
• িনয়ামক
• �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ (Local Child Care Resource and Referral, CCR&R) সং�া
• তািলকাভ� �� সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• WHEDco

• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and Training Program, ECETP)

• �াথিমক পিরচয �া এবং িশ�ণ পিরষদ িশ� এবং সেব হাটঁেত েশখা িশ��িলর সং�ান েনটওয়াক� 
(Early Care and Learning Council Infant and Toddler Resource Network)

• িনউ ইয়ক� রাজ� িশ� মানিসক �াে��র জন� সিমিত
• িনউ ইয়ক� রাজ� �াথিমক পিরচয �া পরামশ �মূলক পিরষদ
• েডবাের� েস�ার ফর েরিসিলেয়� িচলে�ন(Devereux Center for Resilient Children, DCRC)



অনুদােনর 8�ট ে�ণীর �েত�ক�টর উপর আরও তথ�, 
আপেডট, িভিডও এবং েড� সহায়তা�িলর সুি�িতকরণ 
সহায়তা েক� (Stabilization Help Center)-এর 
ওেয়বসাইট েদখুন৷

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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	পারিবারিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তহবিলগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে:
	তহবিলগুলির থেকে প্রত্যেকের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রমের উপাদানগুলি ক্রয় করা যেতে পারে:
	আপনাকে, কোনও রসিদ অথবা ইনভয়েস জমা দিতে হবে না, অথবা আপনার অনুদান অর্থটি পাওয়ার জন্য OCFS-এর থেকে উপাদানগুলির জন্য কোনও প্রকার অগ্রিম অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে না, তবে আপনাকে আবশ্যিকভাবে আপনি কীভাবে সেটি খরচ করলেন তার নথি রাখতে হবে৷ আপনাকে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য একটি লিখিত অথবা বৈদ্যুতিন রেকর্ড রাখতে হবে৷
	আপনি কীভাবে আপনার অনুদান অর্থ ব্যবহার করেন সেটি নথিভুক্ত করুন যাতে আপনি দেখাতে পারেন যে সেটি আপনার কার্যক্রমের উন্নতির জন্য অথবা COVID-19 গণ স্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিস্থিতির থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে৷
	সংস্থানগুলি যারা সাহায্য করতে পারে:
	অনুদানের 8টি শ্রেণীর প্রত্যেকটির উপর আরও তথ্য, আপডেট, ভিডিও এবং ডেস্ক সহায়তাগুলির সুস্থিতিকরণ সহায়তা কেন্দ্র (Stabilization Help Center)-এর ওয়েবসাইট দেখুন৷��https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/ 

