
 

আপনার বিকল্পগুবি জাননু: 
শিশুদের জন্য আত্মীয় 
পশরজদন্র যত্ন 

 

 

 

প্রশ্ন 

এিার আপবন আপনার কাছে উপিব্ধ বিকল্পগুবি পড়ার 
পর, আপনার বিদ্ধান্ত ননওয়ার আছে বিছিচনা করার 
একাবিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে: 

1. আপবন বক এখনই আপনার িাবড়ছে বিশুটিছক বনছয় 
নেছে প্রস্তুে?  

2. বিশুটির েত্ন ননওয়ার জনয উপেুক্ত অর্ণ এিং 
জায়ো আপনার আছে নো?  

3. বিশুটির জনয আপবন কেটা েত্নিীি হছে পারছিন?  

4. বিশুটির পবরচেণা বক বিশুটির মা-িািার িাছর্ 
আপনার িম্পকণ ছক প্রভাবিে করছি?  

5. আপনার এিং বিশুটির জনয নকান আত্মীয়োর 

েত্নিীিোর বিকল্পটি নিরা?  

6. কেটা ভাছিাভাছি আপবন িমাজছিিা এিং অনযানয 
এছজবির স্থানীয় দপ্তরগুবির িাছর্ কাজ করছে 
পারছিন? 

7. কেটা িহায়ো আপনার প্রছয়াজন? 

এই পুবিকাটি কঠিন িমছয় একটি পবরিারছক 
িহায়ো করার পর্প্রদিণক৷ নকিওয়াকণ ার, আপনার 
পবরিার এিং আপনাছক বিশুর েত্ন িম্পছকণ  বিদ্ধান্ত 
ননওয়ার নেছে িাহােয করছে পারছি এমন নকান 
িযবক্তর িাছর্ এই বিকল্পগুবি বনছয় আছিাচনা করুন৷  

আত্মীয় পবরজছনর েত্নিীিো বনছয় আপনার প্রশ্ন 
র্াকছি, ocfs.ny.gov/kinship ওছয়িিাইটটি নদখুন  

একটি ভদয়স এবং একটি পছন্দ: আত্মীয়পবরজনছদর 
দ্বারা বিশুছদর প্রবেপািছনর জনয বনউ ইয়কণ  নেট 

হিপবুিকা (Having a Voice and a Choice: New 

York State Handbook for Relatives Raising 
Children) এিং আপন্ার শবকল্পগুশি জানু্ন্: বিশুছদর 

জনয আত্মীয়পবরজনছদর েত্ন (Know Your 

Options: Relatives Caring for Children) এ 
প্রছিি করছে "িহায়ক িম্পদ" (Helpful 

Resources) নিাোমটি বনিণাচন করুন।  

অথবা  

কি করুন 1 (800) 345-5437 

বনছচ আত্মীয়োর িম্পদ িম্পছকণ  আছরা ের্য আপবন 
পাছিন: www.nysnavigator.org  

অথবা  

কি করুন 1 (877) 454-6463 

বা navigator@nysnavigator.org এ ইদেি 
করুন্  

"... আমাছদর িন্তান, পবরিার, এিং িম্প্রদায়গুবির িুরো, স্থায়ীত্ব, 
এিং ভাছিা র্াকাছক িহায়ো করা।"  

আছমবরকার প্রবেিন্ধী আইন অনেুায়ী (Americans with 

Disabilities Act), বিশু এিং পবরিার পবরছেিা কােণািয়  

(Office of Children and Family Services) অনছুরাি অনেুায়ী এই 
পুবিকাটি ের্াের্ ফরমযাছট উপিব্ধ করছি৷ 

Pub-5175-BN (12/2016) 

েীর্ঘদেয়ােী শবকল্পসেূহ 

িািন্ পািন্ ককন্দ্র কথদক েত্তক গ্রহণ 

এটা শক?: িযাকগ্রাউন্ড পরীো, িাবড়র চচণ া, এিং 
প্রবিেছর্র মিয বদছয় োওয়ার পছর, আপবন পাবরিাবরক 
আদািে িা প্রবেবনবি আদািছের িাহাছেয দত্তক বনছে 
পারছিন৷ নিই িমছয়, স্থানীয় বিশু কিযার্ িংস্থা িা 
পাবরিাবরক আদািছের দ্বারা আর নকাছনা রকম 
েত্ত্বািিান করা হছি না।  

োতাশপতার অংিগ্রহণ: মা-িািার অবিকার খিণ করা 
হছি িা িমপণন করা হছি৷ বিশু িংক্রান্ত িমি অবিকার 
এিং দাবয়ত্ব আপবন পাছিন৷ বকেু নেছে, আদািে 
অনুছমাবদে মা-িািা কেতণ ক দত্তছকাত্তর চুবক্ত র্াকছে 
পাছর৷  

আশথঘক সাহাযয: দত্তছকর ভেুণ বক এিং অনযানয 
িহায়োর জনয আপবন নোেয বিছিবচে হছে পাছরন৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: এটি একটি স্থায়ী আইবন 
িছদািি৷  

আত্মীয়তা অশভভাবক সহায়তা কপ্রাগ্রাে 
(KinGAP) 

এটা শক?: িািািক হওয়া পেণন্ত বিশুটিছক িহায়ো করার 
জনয আপবন িম্মে৷ এই বিকল্পটি েখনই উপিব্ধ হছি 
েখন ফোর নকয়ার িছদািছির মািযছম বিশুটি 
অন্তেপছে ে’মাছির জনয আপনার কাছে র্াকছি, এিং 
দত্তক গ্রহর্ িা পুনবমণিছনর িম্ভািনা র্াকছি না৷  

োতাশপতার অংিগ্রহণ: মা-িািা োছদর অবিকারগুবি 
রো করছে পারছিন এিং িাোৎ ও করছে পারছিন৷ 
োরা বিশুটিছক নফরে পাওয়ার জনয আদািছে আছিদন 
করছে পাছর৷  

আশথঘক সাহাযয: KinGAP নপছমন্ট এিং অনযানয িমর্ণন 
উপিব্ধ হছে পাছর৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: এই বিকছল্পর িাছর্, ফোর 
নকয়ার নর্ছক দত্তক গ্রহর্ িাদ োয়৷ 

কযাগাদযাদগর তথয 

নকিওয়াকণ ার: ___________________ 

নফান নাম্বার: __________________ 

িুপারভাইজার: _________________ 

নফান নাম্বার: __________________ 

আত্মীয়পবরজন িিছে দাদু-ঠাকুমা, 
কাবকমা িা কাকুর মে পবরিাছরর 
িদিয িা পবরিাছরর িনু্ধও হছে 
পাছর৷ 

ocfs.ny.gov/kinship
http://www.nysnavigator.org


 

র্দরায়া যত্নিীিতা 
এটা শক?: আপবন িাম বয়কভাছি বিশুর েত্ন বনছেন৷ 
আপনার কাছে বিশুটির আইবন নহফাজে িা 
অবভিািকত্ব নাই।  

োতাশপতার অংিগ্রহণ: নেছকান িময় বিশুটি োর 
মা-িািার কাছে নফরে আিছে পাছর৷  

আশথঘক সাহাযয: আপবন একাবিক িমাজছিিাম ূিক 
নপ্রাগ্রাম এিং িাহাছেযর জনয নোেয হছে পাছরন৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: আপবন আদািছের কাছে 
আইবন নহফাজে িা অবভভািকত্ব চাইছে পাছরন৷ েবদ 
পরিেীছে বিশুটিছক আপবন দত্তক বনছে চান, োহছি 
আপবন আর অছর্ণর ভেুণ বকর নোেয র্াকছিন না।  

সরাসশর কেসদেন্ট (অনু্দেে 10) 
এটা শক?: বিশুছদর স্থানীয় ওছয়িছফয়ার এছজ বি 
োছদর নহাম নর্ছক বিশুছক িবরছয় নদওয়ার পছর, 
পাবরিাবরক নকাটণ  আপনার অস্থায়ী আইবন নহফাজছে 
বিশুটিছক নদছি৷ আপবন বিশুটির স্থানীয় ওছয়িছফয়ার 
এছজবি এিং পাবরিাবরক আদািছের েদারবকছে 
বিশুটির িািনপািন করছিন৷ 

োতাশপতার অংিগ্রহণ: মা-িািাছক হয়ছো বিশুটির 
িাছর্ নদখা করার অনুমবে নদওয়া হছি, বকন্তু োরা 
আদািছের অর্ণ ার োড়া আর নহফাজে নপছে  

পারছি না৷ 

আশথঘক সাহাযয: আপবন একাবিক িমাজছিিাম ূিক 
নপ্রাগ্রাম এিং িাহাছেযর জনয নোেয হছে পাছরন৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: েবদ পরিেীছে বিশুটিছক 
আপবন দত্তক বনছে চান, োহছি আপবন আর অছর্ণর 
ভেুণ বকর নোেয র্াকছিন না৷ 

আইশন্ কহফাজত বা অশভভাবকত্ব 
(অনু্দেে 6) 
এটা শক?: আপবন বিশুটির আইবন নহফাজে িা 
অবভভািকত্ব পাওয়ার জনয পাবরিাবরক আদািছে 
বপটিিান নদছিন৷  

নিই িমছয়, স্থানীয় বিশু কিযার্ িংস্থা িা পাবরিাবরক 
আদািছের দ্বারা আর নকাছনা রকম েত্ত্বািিান করা হছি 
না। 
োতাশপতার অংিগ্রহণ: মা-িািাছক হয়ছো বিশুটির 
িাছর্ নদখা করার অনুমবে নদওয়া হছি, বকন্তু োরা 
আদািছের অর্ণ ার োড়া আর নহফাজে নপছে পারছি না৷ 

আশথঘক সাহাযয: আপবন একাবিক িমাজছিিাম ূিক 
নপ্রাগ্রাম এিং িাহাছেযর জনয নোেয হছে পাছরন৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: েবদ পরিেীছে বিশুটিছক আপবন 
দত্তক বনছে চান, োহছি আপবন আর অছর্ণর ভেুণ বকর 
নোেয র্াকছিন না। 

আত্মীয়তা-সম্পশকঘ ত ফস্টার ককয়ার 

এটা শক?: একটি বিশুছক োর িাবড় নর্ছক িবরছয় বদছি, 
বিশুটির স্থানীয় ওছয়িছফয়ার এছজবি আইবন নহফাজে 
ননয়, বিশুটিছক আপনার কাছে ফোর নকয়ার চুবক্তপছের 
মািযছম নদওয়া হয়৷ 

আপনাছক ফোর মাোবপোর প্রবিের্, িযাকগ্রাউন্ড 
পরীো, এিং অনুছমাদছনর মিয বদছয় নেছে হছি৷ েবদ 
বিশুটির িাছর্ আপনার রক্ত, বিিাবহক, িা দত্তক-িংক্রান্ত 
িম্পকণ  র্াছক োহছিই এই বিকল্পটি প্রছোজয হছি৷ 

োতাশপতার অংিগ্রহণ: মা-িািাছক হয়ছো বিশুটির 
িাছর্ নদখা করার অনুমবে নদওয়া হছি, বকন্তু োরা 
আদািছের অর্ণ ার োড়া আর নহফাজে নপছে পারছি না৷  

আশথঘক সাহাযয: আপবন ফোর নকয়ার ভাো এিং 
অনযানয িাহাছেযর নোেয৷  

ভশবষ্যদতর শবকল্পসেূহ: েবদ পরিেীছে বিশুটিছক আপবন 
দত্তক বনছে চান, োহছি আপবন দত্তক িংক্রান্ত অছর্ণর 
ভেুণ বকর নোেয হছে পাছরন৷  

েবদ দত্তক গ্রহর্ উছেিয না হয় এিং মা-িািার কাছে 
নফরে পাঠাছনা িম্ভি না হয়, আছরকটি ভবিেযে বিকল্প 
হি আত্মীয়ো অবভভািকত্ব িহায়ো নপ্রাগ্রাম (Kinship 

Guardianship Assistance Program, KinGAP) োর 
মছিয KinGAP নপছমন্ট অন্তভূণ ক্ত র্াছক৷  

 

আত্মীয়-পশরজদন্র যত্ন শক? 

কখনও কখনও বিশুটি োর মা-িািার কাছে িুরবেে 
র্াছকনা৷ নিছেছে পবরিাছরর আত্মীয়স্বজন িা িনু্ধরা 
িি িমছয়র জনয বিশুটির েত্ন বনছে পাছর আত্মীয় িা 
পাবরিাবরক িনু্ধছদর িাবড়ছে৷ এটিই আত্মীয় পবরজছনর 
েত্ন বহিাছি পবরবচে৷  

েখন নকান বিশুর িুরোর নকছি বিশুর স্থানীয় 
ওছয়িছফয়ার এছজবি েুক্ত র্াছক েখন এটি 
িামবয়কভাছি পবরিার বনছজই করছে পাছর, িা 
স্থায়ীভাছি পাবরিাবরক আদািে পাছর৷  

আত্মীয় পবরজছনর েত্ন বিবভন্ন িরছর্র হছে পাছর, ো 
বিবভন্ন িছরর দাবয়ত্ব ও আবর্ণক িাহােয িছে েুক্ত৷  

বিদ্ধান্ত ননওয়ার আছে আপবন িমি বিকল্পগুবি িুছেছেন 
বকনা নিটা গুরুত্বপূর্ণ৷ 

িি বকেুর ওপছর, েখন আপবন এিং আপনার পবরিার 
নকানটা নিরা নিটা বিদ্ধান্ত বনছিন েখন আপবন অিিযই 
েত্নিহকাছর বিশুটির প্রছয়াজনগুবি বিছিচনা করছিন৷ 

“আত্মীয়পশরজন্ দ্বারা প্রশতপাশিত হওয়া শিশুরা 
উত্সাশহত কদর।” 

- েত্ন প্রদানকারী দাদ-ুঠাকুমা 

আত্মীয় পশরজদন্র যদত্নর সুদযাগ সুশবধা 
আত্মীয় পবরজছনর েছত্নর িুছোে িুবিিা িুপ্রবেবিে৷ 

আত্মীয় পশরজদন্র যত্ন সাহাযয কদর শন্ম্নশিশিত 
কেদে: 

• মা-িািা ও পবরিাছরর বিছেছদর কিঙ্ক ও মানবিক 
আেঙ্ক কমায়; 

• ভাইছিান এিং মা-িািার িাছর্ নদখা হয় এিং 
নোোছোে র্াছক; 

• পাবরিাবরক িংস্কাছরর িারািাবহকোছক িম্মান কছর; 

• স্থায়ীত্ব আছি; এিং 

• িযিহাবরক, বিোেে এিং মানবিক স্বাছস্থযর িমিযা 
কমায়৷ 

েত্নপ্রদানকারী আত্মীয়ো বিশুর ইবেহাি এিং অনযানয 
প্রছয়াজনীয়োগুবি জাছন, ো বিশুটির মা-িািার বিছেছদর 
ফছি পাওয়া আেছঙ্কর প্রভাি কমাছে িাহােয কছর৷ 


