
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কখন আমার পে� �িতেবদন করা বাধয্তামূলক? 
আেদশ�া� বা বাধয্তামলূক �িতেবদনকারীেদরেক তখনই সে�হজনক 
িশশ িন�হ বা ভুল আচরেণর ঘটনাগিল জানােত হেব, যখন তারঁা 
তাঁেদর আিধকািরক বা েপশাদার কাজ করার সময় েকান পিরি�িতেত 
েকান িশশ, অিভভাবক বা িশশর জনয্ আইনতঃ দািয়� থাকা অনয্ 
েকােনা বয্ি�র স�ুখীন হেবন এবং েসখােন িশশ িন�হ অথবা ভুল 
আচরেণর ঘটনা ঘটেছ এিট সে�হ করার মেতা পযর্া� কারণ থাকেব। 
“আইনতঃ দািয়� থাকা অনয্ানয্ বয্ি�” বলেত অিভভাবক, 
পিরচযর্াকারী, বা 18 বছর অথবা তার েবিশ বয়সী অনয্ানয্ এমন 
বয্ি�েক েবাঝায় িযিন িশশিটর পিরচযর্ার জনয্ দায়ী। 
েযসব আেদশ�া� �িতেবদনকারী সমাজেসবী, তাঁেদর �িতেবদেনর 
আবিশয্কতা আেরা েবিশ রেয়েছ। সমাজ েসবা কম�েদর তখনই 
সে�হজনক িশশ িন�হ বা ভুল আচরেণর ঘটনাগিল জানােত হেব, যখন 
তাঁরা তাঁেদর আিধকািরক বা েপশাদার কাজ িনবর্াহ করার সময় েকােনা 
পিরি�িতেত েকােনা িশশ, অিভভাবক বা িশশর জনয্ আইনতঃ দািয়� 
থাকা অনয্ েকােনা বয্ি�র স�ুখীন হেবন এবং েসখােন িশশ িন�হ 
অথবা ভুল আচরেণর ঘটনা ঘটেছ এিট সে�হ করার মেতা পযর্া� কারণ 
থাকেব। 

েপশাদার কাজ বা ভূিমকা বলেত িক েবাঝায়? 
েযমন ধরন, েকােনা িচিকত্সক েকােনা িশশেক পরী�া কের েদখার 
সময় তাঁর সে�হ হল েয িশশ িন�েহর মেতা ঘটনা ঘটেছ, তাহেল তাঁেক 
অবশয্ই তাঁর উে�েগর কথািট জানােত হেব।  উে�ািদেক, েয িচিকত্সক 
বাইক চেড় েকাথাও যাওয়ার সময় িশশ িন�েহর �া�ী হে�ন িতিন িক� 
িন�েহর কথা জানােত বাধয্ নন।  সে�হভাজন িশশ িন�হ বা ভুল 
আচরেণর ঘটনা জানােনার জনয্ আেদশ�া� �িতেবদনকারীর আইিন 
দািয়� িক� িতিন তাঁর েপশািট েছেড় িদেলই ব� হেয় যায়। িনঃসে�েহ েয 
েকউ েয েকােনা সময় সে�হভাজন িশশ িন�হ বা ভুল আচরেণর কথা 
জানােতই পােরন, এবং েসিট করেতও উত্সািহত করা হে�। 
সে�হ করার মেতা পযর্া� কারণ 
িশশ িন�হ বা ভুল আচরণ সে�হ করার মেতা পযর্া� কারণ মােন হল েয, 
আপনার যুি�বিু�, পযর্েব�ণ, েপশাদারী �িশ�ণ এবং অিভ�তার উপর 
িনভর্ র কের আপনার সে�হ হে� েয অিভভাবক বা িশশিটর জনয্ 
আইনতঃ দািয়ে� থাকা অনয্ েকােনা বয্ি� িশশিটর �িত করার জনয্ 
দায়ী বা িশশিটেক আস� �িতর মেুখ েফলেছন। েকান েচাট িকভােব 
লাগল তার বয্াখয্া িব�াস না করার মেতা সহজ বয্াপার েথেক আপনার 
সে�হ আসেত পাের। 

িনউ ইয়কর্  ে�েটর  

আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর জনয্  
সংি�� িনেদর্ িশকা 

এই নিথিট আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদরেক িনউ ইয়কর্  ে�ট িশশ সুর�া পিরেষবা (Child Protective Services, CPS) বয্ব�া স�েকর্  িকছু সাধারণ তথয্ এবং 
তাঁেদর বাধয্বাধয্কতাগিলর একিট সামি�ক িচ� েদয়। 

আেদশ�া� �িতেবদনকারী কারা? 
িনউ ইয়কর্  ে�ট �ীকৃিত িদেয়েছ েয িনিদর্� িকছু েপশাদাররাই িশশেদর অবমাননা বা িশশেদর সােথ হওয়া ভুল আচরেণর আেদশ�া� �িতেবদনকারী িহসােব কাজ 
করেত িবেশষভােব সি�ত। এইসব েপশাদারেদর মেধয্ রেয়েছন: 

✶ িচিকত্সক ✶ লাইেস��া� ি�েয়িটভ আটর্ স েথরািপ� ✶ সমাজেসবা কম� ✶ িপস অিফসার 

✶ িনব�ীকৃত িচিকত্সেকর সহেযাগী ✶ লাইেস��া� িববাহ এবং পিরবার েথরািপ� ✶ িন�িলিখতগিলর অিধকতর্ া 
- িশশেদর রাি�বােসর িশিবর,  
- �ী�কালীন িশিবর বা  
- �মণ করার সমেয় �ী�কালীন িশিবর 

✶ পুিলশ অিফসার 

✶ সাজর্ ন ✶ লাইেস��া� মানিসক �া�য্ কাউে�লর  ✶ িডি�� অয্াটিনর্ অথবা অয্ািস�য্া� 
িডি�� অয্াটিনর্ 

✶ িচিকত্সা পরী�ক ✶ লাইেস��া� সাইেকাঅয্ানািল� ✶ েড েকয়ার েস�ােরর কম� ✶ িডি�� অয্াটিনর্র অিফেস িনযু� 
তদ�কারী ✶ কেরানার (শব পরী�ক) ✶ লাইেস��া� িবেহিভয়ার অয্ানািল� ✶ �ুেলর বয়েসর িশশপিরচযর্া কম�  

✶ দ� িচিকত্সক ✶ িবেহিভয়ার অয্ানািলে�র শংসাপ��া� 
অয্ািস�য্া� 

✶ ফয্ািমিল বা �প ফয্ািমিল েড 
েকয়ােরর �দানকারী 

✶ অনয্ েকান আইন বলবত্করণ  
আিধকািরক 

✶ েড�াল হাইিজিন� ✶ বয্ি�র হাসপাতােল ভিতর্ , পরী�া, েসবা বা 
পিরচযর্ায় িনযু� হাসপাতাল কম� 

✶ িশশেদর আবািসক েসবা েকে� থাকা 
কমর্চারী বা ে��ােসবী 

  

✶ অি�ওপয্াথ    

✶ অে�ােমি�� ✶ ি�ি�য়ান সােয়� �য্াকিটশনার 

✶ িচেরা�য্া�র ✶ �ুল আিধকািরক যার মেধয্ এঁরা থাকেলও 
(িক� সীিমত নয়):  
- িশ�ক  
- গাইেড� কাউে�লর  
- মন�াি�ক 
- সমাজেসবী 
- নাসর্ 
- �শাসক বা �ুেলর অনয্ানয্ কম�েদর িশ�ণ 
বা �শাসিনক লাইেস� অথবা শংসাপ� রাখা 
আবিশয্ক 

✶ অনয্ েকান িশশ পিরচযর্া বা ফ�ার 
েকয়ােরর কম� ✶ েপািডয়াি��   

✶ আবািসক  ✶ মানিসক �া�য্ েপশাদার 

✶ ই�ানর্ ✶ মাদক বয্বহার কাউে�লর   

✶ মন�াি�ক ✶ মদয্পােনর কাউে�লর 

✶ িনব�ীকৃত নাসর্ ✶ NYS অিফস অফ অয্ালেকাহিলজম 
অয্া� সাব�য্া� অয্ািবউজ সািভর্ েসর 
শংসাপ��া� সব বয্ি� 

  

✶ সমাজেসবী 
✶ আপত্কালীন েমিডকয্াল 

েটকিনিশয়ান 
  

পুেরা তািলকািট িনউ ইয়কর্  সমাজ েসবা আইেনর িবভাগ 413-েত, এবং অনেু�দ 6, িশেরানাম 6-এর অধীেন পাওয়া েযেত পাের।  িনউ ইয়কর্  ে�ট েলিজসেলচােরর ওেয়বসাইট 
(http://public.leginfo.state.ny.us/menuf.cgi) েথেক অনলাইেন পুেরা ওেয়বসাইটিট েদখা েযেত পাের। সমাজ েসবার আইেন �েবশ করেত িনউ ইয়েকর্ র আইন-এ ি�ক করন।  
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িন�হ এবং আচরণ িক? 

িন�হ 
িন�হ বলেত েবাঝায়  িশশেদর মেধয্ তােদর পিরচযর্াকারীর তরফ েথেক 
গরতর েচাটআঘাত েদওয়া এবং/বা গরতর েচাটআঘােতর ঝঁুিক থাকা।  
িনগৃহীত িশশ তােকই বলা চেল যার অিভভাবক বা তার জনয্ আইনতঃ 
দািয়��া� েকােনা বয্ি� িশশিটর উপের গরতর শারীিরক েচাটআঘাত 
কেরন, গরতর শারীিরক েচাটআঘােতর �চ� ঝঁুিক ৈতরী কেরন, অথবা 
িশশিটর উপের েকােনা েযৗন অপরাধ কেরন। িন�হ মােন এমন 
পিরি�িতগিলেকও েবাঝায় েযখােন েকােনা অিভভাবক বা আইনতঃ দািয়��া� 
েকােনা বয্ি� অনয্ কাউেক িশশিটর উপের এরকম েচাটআঘাত করেত েদন। 

ভুল  আচরণ (অবেহলাও অ�ভুর্ � রেয়েছ ) 
ভুল আচরণ মােন হল িশশর অিভভাবক বা িশশর আইিন দািয়ে� থাকা অনয্ 
েকােনা বয্ি�র নূয্নতম পিরচযর্া িদেত না পারার বয্থর্তার জনয্ েকান িশশর 
শারীিরক, মানিসক বা আেবেগর পিরি�িত �িটপূণর্ করা, বা তােক আস� 
�িত বা �িটর সামেন েফলা: 

✶ পযর্া� খাবার, জামাকাপড়, আ�য়, িশ�া িদেত বয্থর্ হওয়া; 

বা 
✶ যথাযথ ত�াবধান, অিভভাবক� বা িচিকত্সা পিরচযর্া (যার মেধয্ 

েড�াল, অে�ােমি�ক বা অে�াপচারসহ সব িচিকত্সা স�িকর্ ত িবষয় 
িদেত বয্থর্ হওয়া); বা 

✶ শারীিরক শাি�, বা�ােক তয্াগ করা, বা অয্ালেকাহল বা অনয্ানয্ 
ওষুেধর অপবয্বহােরর কারেণ িশশিটেক আশ�াজনক িবপেদ েফেল 
েদওয়া হেয়িছল। 

দাির�য্ বা উপেরর িজিনসগিল িদেত না পারার আিথর্ক অ�মতা ভুল আচরণ 
নয়। 

��বয্: ে�ট পিরচািলত বা লাইেস��া� আবািসক েক�গিলেত িশশেদর জনয্ 
িন�হ এবং ভুল আচরেণর সং�া িভ�। 

 

আিম িকভােব িন�হ এবং ভুল আচরণ িচনব? 

নীেচর তািলকািটেত িন�হ ও ভুল আচরেণর িকছু সাধারণ সূচক েদখােনা 
হেয়েছ। এই তািলকািটেত সবিকছু অ�ভুর্ � েনই, এবং িকছু িনগৃহীত বা ভুল 
আচরেণর িশকার হওয়া িশশরা এই উপসগর্গিলর েকান একিটও েদখােত না 
পাের। 

শারীিরক িন�েহর সচূেকর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের: 
✶ েচাখ বা মাথা অথবা শরীেরর দইু িদেক েচাট আঘাত 

(দঘুর্টনাবশতঃ েচাট লাগেল তা সচরাচর শরীেরর একিদেক লােগ); 
✶ েয েকােনা ধরেনর েচাট বারংবার লাগা (কালিশেট, কাটা এবং/বা েপাড়া), 

িবেশষ কের িশশিট যিদ তার পযর্া� কারণ বলেত না পাের।  এগিল হয়েতা 
খামেচ ধরা, মানুেষর কামেড়র দাগ, িসগােরেটর ছয্াঁকা, বা অনয্ানয্ 
িজিনেসর দােগর মেতা আকাের �� হেয় উঠেত পাের; 

✶ �ংসাত্মক, আ�াসী বা সংহিতনাশক আচরণ; 
✶ িনি�য়, �তয্াহার কের েনওয়া বা আেবগহীন আচরণ; 
✶ ঘের বা বাবা মােয়র(েদর) কােছ যাওয়ার ভয়। 

েযৗন িন�েহর সচূকগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের: 
✶ েযৗন সং�েশর্ ছড়ােনা েরােগর উপসগর্; 
✶ েযৗনাে� েচাট; 
✶ হাঁটা বা বসার সময় ক� হওয়া এবং/বা বয্থা হওয়া; েযৗন ইি�তপূণর্, 

অনুিচত, বা বাছিবচারহীন আচরণ অথবা নাম ধের ডাকা; 
✶ বয়স অনুিচত েযৗন স�েকর্ র �ান �কাশ করা; 
✶ অনয্ানয্ িশশেদর েযৗন আ�মেণর িশকার হওয়া। 

ভুল  আচরেণর সচূকগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ : 
✶ অপুি�, �াি� বা অবস�ভাব �তীয়মান; 
✶ খাবার চুির করা বা িভ�া করা; 
✶ িনজ� পিরচযর্ার ঘাটিত থাকা—খারাপ �া�য্িবিধ, েছঁড়া এবং/বা েভজা 

কাপড়জামা; 
✶ চশমা, েড�াল েকয়ার, বা অনয্ানয্ িচিকত্সা সং�া� িবষয় িচিকত্সা না 

কিরেয় েফেল রাখা; 
✶ �ুল েথেক বারংবার অনুপি�ত হওয়া বা �ুেল আসেত েদরী করা; 
✶ িশশর েদখভাল না কের বা ত�াবধান ছাড়া েফেল রাখা। 
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আিম েকাথায় কল কের �িতেবদন করব? 
আপিন যখনই িন�হ বা ভুল আচরেণর সে�হ করেবন তখন যত শী� স�ব িনউ 
ইয়কর্  ে�টওয়াইড কাউি�ল েরিজ�ার অফ চাই� অয্ািবউজ অয্া� 
ময্ালি�টেম�েক (SCR) েফান কের আপিন উে�েগর কথা জানােবন। SCR 
িদেনর 24 ঘ�াই, স�ােহ সাত িদন আপনার কল �হণ করার জনয্ েখালা থােক। 
আপিন সময় মেতা কল করেল তা �ানীয় সমাজ েসবা িবভাগ ইউিনেটর 
হ�ে�েপর (CPS) সময়িন�তার পে�ও অপিরহাযর্। SCR-েক েফান করার 
পের বা আেগ আপিন অিভভাবক বা অনয্ানয্ বয্ি�েদরেক খবর েদওয়ার জনয্ 
আইনতঃ ভােব দায়ব� নয়। আদেত, িকছু ে�ে� অিভভাবকেক সতকর্  কের 
িদেল তা �ানীয় CPS-এর অনুস�ােন বাধা সৃি� করেত পাের ও তা িশশেদর 
িনরাপত্তা মূলয্ায়েনর সামথর্য্েকও েনিতবাচকভােব �ভািবত কের্। 
অিভভাবক, ফ�ার েকয়ার বা েড েকয়ােরর �ারা িন�হ বা ভুল আচরেণর কথা 
জানােনার জনয্ েটিলেফান ন�রগিল হল:  

আেদশ�া� �িতেবদনকারী 1-800-635-1522  
পাবিলক হটলাইন 1-800-342-3720 

�ািত�ািনক কম�র �ারা িন�েহর জনয্:  
1-855-373-2122 

আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর তরফ েথেক SCR-এর কােছ েমৗিখক �িতেবদন 
করা হেল তার 48 ঘ�ার মেধয্ েযন �ানীয় সমাজ েসবা িবভােগর CPS 
ইউিনেটর কােছ ফমর্ LDSS-2221A-েত িলিখত �িতেবদনও জমা পেড়।  
আপনার �ানীয় সমাজ েসবা িবভােগর সােথ েযাগােযাগ কের বা, িনউ ইয়কর্  
ে�ট অিফস অফ িচলে�ন অয্া� ফয্ািমিল সািভর্ েসেসর (Office of Children 
and Family Services, OCFS) ওেয়বসাইেট ocfs.ny.gov িগেয় এই 
ফমর্িটর একিট নকল ও �ানীয় িচিঠ েলখার িঠকানা েপেত পােরন।  “ফেমর্” ি�ক 
করন, তারপের “মূলশ� িদেয় অনুস�ান করন…” ি�ক করন, বাে� ফমর্ 
সংখয্া িদন ও তারপর “অনুস�ান”-এ ি�ক করন। আপনার �ানীয় সমাজ েসবা 
িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করেত, এখােন ি�ক করন: 
http://ocfs.ny.gov/main/localdss.asp 

যখন আিম SCR-েক কল করব তখন িক ঘটেব? 
েকােনা েকােনা সময় এমনও হেত পাের েয িন�হ বা ভুল আচরেণর সে�হ 
করার পে� আপনার কােছ খুবই অ� তথয্ আেছ, িক� েসিট েযন আপনােক 
SCR-এর কােছ কল করা েথেক না আটকায়।  SCR-এ থাকা েকান �িশি�ত 
িবেশষ� িনণর্য় করেত সাহাযয্ করেবন েয আপনার েদওয়া তথয্গিল �িতেবদন 
িহসােব িনব�ীকৃত করা েযেত পাের িকনা।   
আপনার কােছ েয শনা�কারী বা জনতাি�ক তথয্গিল রেয়েছ েসগিল গিছেয় 
েনওয়ার জনয্ LDSS-2221A আেদশ�া� �িতেবদনকারী ফমর্িট বয্বহার 
করা েযেত পাের। আপিন েয �িতেবদনিট কেরেছন েসিটেত "কল আই.িড” 
আেরাপ করার জনয্ মেন কের SCR িবেশষ�েক িজ�াসা করন। 
যিদ SCR কম� িশশ িন�হ বা ভুল আচরেণর �িতেবদনিট দােয়র না কেরন, 
তাহেল তাঁেদর েসই িস�াে�র কারণিট ��ভােব আপনােক বুিঝেয় বলা 
উিচত। আপিন একজন সুপারভাইজােরর সােথও কথা বলার জনয্ অুেরাধও 
করেত পােরন, িযিন কিঠন বা অ�াভািবক ঘটনায় িস�া� িনণর্েয় সাহাযয্ 
করেত পােরন।  

�ানীয় CPS-এর ভূিমকা ও দািয়� 
SCR-এর কােছ �িতেবদন দািখল করা হেল, সমাজ েসবার �ানীয় 
িবভাগিটেক অিবলে� অনুস�ান ও অনুধাবন করার জনয্ খবর েদওয়া হেব।  
একজন �ানীয় CPS কম� 24 ঘ�ার মেধয্ অনুস�ান শর করেবন। 
CPS হ�ে�েপর মেধয্ িশশিটর এবং েসই একই বািড়েত থাকা অনয্ানয্ িশশর 
মূলয্ায়ন এবং িশশ ও পিরবারিটর চািহদা পূরণ করেত একিট পিরক�নার 
িবকাশ অ�ভুর্ � থােক। যিদ িশশিটর জীবন বা �াে�য্র ঝঁুিক আস� হয়, 
তাহেল CPS হয়েতা িশশিটেক ঘর েথেক সিরেয় িনেয় েযেত পাের। 
অনুেরাধ করা হেল, CPS আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর কাছ েথেক িনগৃহীত 
বা ভুল আচরেণর িশকার হওয়া িশশর পূণর্ তদ� করার জনয্ জররী তথয্ 
চাইেত পােরন েযগিল েসই �িতেবদনকারী �িতেবিদত কেরেছন।  আেদশ�া� 
�িতেবদনকারীেক আবিশয্কভােব িনণর্য় করেত হেব েয েকান েরকডর্ গিল পূণর্ 
তদে�র জনয্ জররী এবং েসই নিথগিল CPS চাইেল িদেত হেব। 
তদ� শরর 60 িদেনর মেধয্, CPS িনণর্য় করেব েয �িতেবদনিটর সিতয্ই 
উে�খ করা হেয়েছ বা েকান িভিত্ত আেছ । আেদশ�া� �িতেবদনকারীরা 
�িতেবদনিটর পিরণাম জানেত চাইেত পােরন। 
ল এনেফাসর্েম� েরফারাল (আইন বলবত্করণ সপুািরশ) 
যিদ SCR-এর কােছ কল কের জানােনা হয় েয েকােনা িশশর িবপদ আস� বা 
েকােনা িশশর িবরে� অপরাধ ঘটেছ, িক� অপরাধকারী অিভভাবক অথবা 
িশশর জনয্ আইনতঃ দািয়ে� থাকা অনয্ানয্ বয্ি�র মেধয্ েকউ নন, তাহেল 
SCR কম�রা একিট ল এনেফাসর্েম� েরফারাল (Law Enforcement 
Referral, LER) করেব। �াসি�ক তথয্গিল িলিপব� করা হেব এবং িনউ 
ইয়কর্  ে�ট পুিলশ ইনফেমর্শন েনটওয়াকর্  বা িনউ ইয়কর্  ে�শাল িভি�মস 
িলয়াঁজ ইউিনেটর কােছ পাঠােনা হেব। এিট েকােনা CPS �িতেবদন নয়, 
এএবং �ানীয় CPS-েক িনযু� করা হেব না। 
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আমার কােছ িক সুর�া বা দায়ব�তা আেছ? 
সূে�র েগাপনীয়তা 
সমাজ েসবা আইনিট আেদশ�া� �িতেবদনকারী এবং িশশ িন�হ ও ভুল 
আচরেণর �িতেবদেনর সকল সূ�গিলর জনয্ েগাপনীয়তা �দান কের।  OCFS 
এবং �ানীয় CPS �িতেবদেনর িবষয় েথেক এমন েকান তথয্ �কাশ করেত 
পােরন না যা েথেক �িতেবদেনর সূ�েক শনা� করা যায়, যিদ না সূ�িটর তরফ 
েথেক �কাশ করার িলিখত অনুমিত েদওয়া হেয় থােক। �িতেবদনিটর সূ� 
সং�া� তথয্ আদালেতর আিধকািরক, পুিলশ এবং িডি�� অয্াটিনর্েদর 
জানােনা েযেত পাের, িক� িনিদর্� িকছু পিরি�িতেতই। 
দায়ব�তা  েথ েক েরহাই পাওয়া  
যিদ েরােনা আেদশ�া� �িতেবদন েকােনা িশশর একা�ই কলয্াণ কামনা কের 
েকান �িতেবদন কের থােকব, তাহেল িতিন তার ফল�রপ আসা েরােনা 
অপরাধমূলক বা নাগিরক দায়ব�তা েথেক েরহাই েপেত পােরন। এিটেক “সৎ 
িব�ােস” �িতেবদন করা বেল। 
�িতিহংসা  চিরতাথর্ করার কাজ  েথ েক সুর�া  পাওয়া  
সমাজ েসবা আইেনর িবভাগ 413-েত িনিদর্� করা আেছ েয েকােনা িচিকত্সা 
বা অনয্ানয্ সরকারী অথবা েবসরকারী �িত�ান, �ুল, েক�, বা এেজি� 
SCR-এর কােছ �িতেবদন করা কমর্চারীর িবরে� �িতিহংসা চিরতাথর্ করার 
মেতা পদে�প েনেবন না। অিধক�, েকােনা �ুল, েকােনা �ুেলর আিধকািরক, 
িশশ পিরচযর্া �দানকারী, ফ�ার েকয়ার �দানকারী, বা মানিসক �া�য্ েক� 
�দানকারীরা িশশ িন�হ বা ভুল আচরণ সে�েহ �িতেবদন করার আেদশ�া� 
তাঁেদর কম�সদেসয্র উপর, আগাম অনুেমাদন অথবা আগাম িব�ি� জারীর 
মেতা েকান শতর্  আেরাপ করেবন না। 
�িতেবদন করেত বয্থর্ হওয়ার শাি� 
সে�হভাজন িশশ িন�হ বা ভুল আচরেণর কথা জানােত বাধয্ েয েকােনা 
বয্ি�-েসিট করেত বয্থর্ হেল, তাঁর িবরে� �াস A-র অপকেমর্র অিভেযাগ আনা 
হেব এবং িতিন অপরাধমূলক শাি� েপেত পােরন। এছাড়াও, আেদশ�া� 
�িতেবদনকারীরা SCR-এর কােছ �িতেবদন করেত বয্থর্ হেল তাঁেদরেক 
নাগিরক আদালেত অিভযু� কের তাঁেদর বয্থর্তার জনয্ হওয়া �িতর অথর্ 
পিরেশাধ করেত বলা হেত পাের। 
আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর জনয্ কারা �িশ�ণ েদন? 
িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েম� (State Education Department, 
SED) অিফস অফ �েফসনস আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর জনয্ �িশ�েণর 
�েয়াজনীয়তাগিলর ত�াবধান কের। িশ�ক,  বহ িচিকত্সা েপশাদার, এবং 
সমাজকম� সহ-িকছু ে�ণীর লাইেস� পাওয়ার আবিশয্কতার অ� িহসােব এই 
�িশ�ণিট িনেত হয়। �িশ�ণিট তাঁেদর আনু�ািনক িশ�া কমর্সূচীেত অ�ভুর্ � 
থাকেত পাের। 
িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস অফ িচলে�ন অয্া� ফয্ািমিল সািভর্ েসস (OCFS) 
SED কতৃর্ ক অনুেমািদত আেদশ�া� �িতেবদনকারী �িশ�ণ েদওয়ার শংসাপ� 
রােখ, এবং িচিকত্সক, িশ�ক, আইন বলবত্কারী কম�, েড েকয়ার 
�দানকারী ও মানব পিরেষবা কম�েদর মেতা কের সংেশাধন করা িবষয়ব� 
িনেয় একিট সবর্া�ীণ পাঠয্�ম ৈতরী কেরেছ। 

OCFS অনয্ানয্ আেদশ�া� �িতেবদনকারী �িশ�ণ �দানকারীেদর সােথ ে�ট 
জেুড় কেলজ ও িব�িবদয্ালয়গিলেকওএই সুগৃহীত পাঠয্�মিট জািনেয়েছ যারা 
আেদশ�া� �িতেবদনকারী িবিধভু� ে��গিলেত িশ�ামূলক ে�া�াম েদয়। 
OCFS CUNY �ুল অফ �েফসনাল �ািডেজর সােথ চুি� কের আেদশ�া� 
�িতেবদনকারী �িশ�ণ েশখায়। 
OCFS আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদর জনয্ একিট �-িনেদর্ িশত অনলাইন 
�িশ�ণ েদয়। এই দইু ঘ�ার ওেয়বিনভর্ র অনলাইন �িশ�েণর েকাসর্িট 24/7-ই 
পাওয়া যােব এবং এই িলে� করা যােব: 

www.nysmandatedreporter.org। 
অংশ�হণকারীর েকােনা খরচা লাগেব না।  
িবেশষ  ��বয্:  েযসব আেদশ�া� �িতেবদনকারীেদরেক িনউ ইয়কর্  ে�ট 
িডপাটর্ েম� অফ এডুেকশেনর (New York State Department of 
Education, NYSED) মাধয্েম লাইেস� বা শংসাপ� িনেত হয়, তাঁেদরেক 
এমন েকান �িশ�ণকারীর কাছ েথেকই আেদশ�া� �িতেবদনকারী �িশ�ণ 
িনেত হেব যাঁেক িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েম� কতৃর্ ক অনুেমাদন করা 
হেয়েছ। আরও তেথয্র জনয্ এখােন যান http://www.op.nysed.gov 
অথবা িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েমে�র সােথ এখােন েযাগােযাগ করন: 

OPPLEUCA@mail.NYSSED.gov। 
উপসংহার 
িশশেদর র�া করা এবং িশশ িন�হ ও ভুল আচরণ েরাধ করা িক� �িতেবদন 
করা িদেয় শর এবং �িতেবদন করা িদেয়ই েশষ হয় না। িশশ িন�হ ও ভুল 
আচরণ েরাধ করার �েচ�াগিল তখনই কাযর্কর হেত পাের যখন আেদশ�া� 
�িতেবদনকারী এবং অনয্ানয্ সংি�� নাগিরকরা তাঁেদর সমােজ সুর�া বলয় 
বাড়ােনার জনয্ একসােথ কাজ কেরন। 
সবেথেক কাযর্করভােব কাজ করার জনয্, আপনার �ানীয় CPS-েক আপনার 
সমােজর মেধয্ মজবুত সহেযািগতা গেড় তুলেত হেব। আপনার �ানীয় CPS 
ইউিনেট থাকা কম�েদর সােথ আলাপ পিরচেয়র মাধয্েম, আপিন আরও ভােলা 
কের বুঝেত পারেবন েয আপনার �ানীয় ে�া�ামিট িকভােব গঠন করা হেয়েছ 
এবং CPS-ও আরও ভােলা কের বুঝেব েয আপনার সােথ িকভােব কাযর্করভােব 
কাজ করা যায়। 
একসােথ কাজ কের, আমরা ঝঁুিক�� িশশেদর আরও ভােলাভােব সুর�া িদেত 
পাির। 

িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস অফ িচলে�ন অয্া� ফয্ািমিল সািভর্ েসস 
Capital View Office Park, 52 Washington Street 

Rensselaer, New York 12144 

িশশ িন�হ এবং ভুল আচরেণর কথা 
জানােত এখােন কল করন:   
1-800-342-3720 
পিরতয্� িশশ সুর�া আইেন আরও 
তথয্ পাওয়ার জনয্ কল করন এই 
ন�ের:  
1-866-505-SAFE (7233) 
িশশ িন�হ এবং ভুল আচরেণর 
ঘটনা জানােনার জনয্ আেদশ�া� 
�িতেবদনকারীেদর হটলাইন হল:  
1-800-635-1522 
জাি�স েস�ার ফর 
ইনি�িটউশনাল অয্ািবউজ:  
1-855-373-2122 

এই পিু�কার অিতির� �িতিলিপর জনয্ 
আমােদর ওেয়বসাইেট েদখুন: ocfs.ny.gov 
এবং “�কাশনা”-য় ি�ক করন। 

 https://facebook.com/nysocfs    
 

 https://mobile.twitter.com/nysocfs 

 

 https://mobile.twitter.com/nysocfs_espanol 
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