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

শিশু পশিচর্য া সুশিধাি জন্য কিা আপন্াি আবিদবন্ি অন্ুব াদন্

নবজ্ঞনির তানরখ

র্ার্কর্র যর্াগ্যতার তানরখ

যর্স িম্বর

এষজ্নি/যর্ন্দ্র বা নিনিষের দিষরর িাম এবং ঠির্ািা

CIN িম্বর
যর্ষসর িাম (এবং প্রর্ষে িাম, র্নদ থাষর্) ও ঠির্ািা
প্রশ্ন বা সহায়তার জ্িয সাধারণ যেনিষিাি িং
অথবা

এষজ্নি র্িিাষরি
িযার্য শুিানির তথয

1-800-342-3334

এবং সহায়তা
যরর্িক অযাষেস
আইনি সহায়তার তথয
অনিস িং.

ইউনিে িং.

র্মী িং.

ইউনিে বা র্মীর িাম

নিশু পনরচর্কা সুনবধার জ্িয আপিার

র্মীর যেনিষিাি িং.

তানরষখ র্রা আষবদিটি

অিুষমানদত হষয়ষে। এর

তানরষখ প্রদত্ত নিশু পনরচর্কার জ্িয আপনি নিশু পনরচর্কা সুনবধা পাওয়ার যর্াগ্য

মাধযষম
আপনি র্খি

।

মন্তবযসমূহ:
এই শসদ্ধাবেি শিরুবদ্ধ কন্ফাবিন্স এিং/অথিা আশপল কিাি অশধকাি আপন্াি আবে
কীভাবি এই শসদ্ধাবেি শিরুবদ্ধ কন্ফাবিন্স এিং/অথিা আশপল কিবে হয় ো জান্বে শিজ্ঞশিি উবটা শদকটি শন্শিেভাবি পডুন্
সুশিধাগুশল। শন্ম্নশলশিেবদি হবয় পপব ন্ট প্রদান্ কিা হবি:
শিশু(পদি):

এই প্রদান্কািীি জন্য:

এই অথয িাশিি জন্য:*

পূর্য স য় িা আংশিক স য়:

*আপিার অিুষমানদত র্ার্কর্িাপ এবং/অথবা অিুপনিনতর তারতষমযর নিনত্তষত যপষমষের পনরমাণ নিন্ন হষত পাষর।
সুশিধাগুশল পপব ন্ট কিা হবি:

সরাসনর আপিাষর্।

সরাসনর আপিার পনরষেবা প্রদাির্ারীষর্।

আপিার নিশু পনরচর্কা প্রদাির্ারীষর্ অবিযই িািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবিাষগ্র র্াষে এর্টি নবি এবং উপনিনত নিে জ্মা র্রা হষত হষব।
ফযাশ শল পিয়াি। শন্ম্নশলশিে শফগুশল প্রদান্ কিাি দাশয়ত্ব আপন্াি:
র্ার্কর্র
অথকরানি হি

, এর্টি সািাশহক ফযাশ শল পিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব

র্ার্কর্র
অথকরানি হি

, এর্টি সািাশহক ফযাশ শল পিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব

যর্

প্রনত সিাষহ।

$

র্ার্কর্র
অথকরানি হি

যর্

প্রনত সিাষহ।

$

, এর্টি সািাশহক ফযাশ শল পিয়াি অবিযই প্রদাি র্রষত হষব

যর্
।

প্রনত সিাষহ, নিশু(যদর) জ্িয

$

শন্ম্নশলশিে েথয হল আপন্াি সািাশহক ফযাশ শল পিয়াি কীভাবি শন্ধয াির্ কিা হবয়বে োি িযািযা।
পনরবাষরর বানেকর্ যমাে আয় $
St

আর্াষরর পনরবাষরর জ্িয যেষের বানেকর্ উপাজ্কি মাষির 100% নবষয়াগ্ র্রুি

$

অবনিষ্ট উপাজ্কি $
অবনিষ্ট উপাজ্কি $
$

/ 52 সিাহ =

$

X িযানমনি যিয়ার %

% = $

সািানহর্ িযানমনি যিয়ার

সমস্ত িযানমনি যিয়ার অথকরানিগুনিষর্ নির্েি $0.50-যত রাউন্ড র্রা হয়। প্রনত সিাষহ িূযিতম $1 িযানমনি যিয়ার প্রষয়াজ্ি।
পাষেি, গ্ৃহহীিতায় িু গ্ষেি বা পানিত সন্তাষির জ্িয নিশু পনরচর্কা পাষেি।

এই োড় যসই বযনিষদর জ্িয র্ারা সামনয়র্ সহায়তা

পিশন্শফটগুশল পাওয়া জাশি িািবে এগুশল হল আপন্াি দাশয়ত্ব:
•

পানরবানরর্ উপাজ্কি, আপিার বানড়ষত র্ারা বসবাস র্ষরি, র্মকসংিাি বা নিশু পনরচর্কা বযবিায় যর্ািও পনরবতক ি হষি বা অিয এমি যর্ািও পনরবতক ি ঘষে র্া আপিার চিষত
থার্া যর্াগ্যতা অথবা আপিার প্রাি সুনবধার অথকরানির উপর প্রিাব যিিষত পাষর তাহষি যসই নবেষয় অনবিষম্ব আপিার যর্সওয়ার্ক ারষর্ জ্ািাি।

•

যর্ািও িযানমনি যিয়ার প্রষয়াজ্ি হষি তৎক্ষণাৎ যপষমে র্রুি।

যর্ আইি(গুনি) ও প্রনবধাি(গুনি) আমাষদর এটি র্রার অিুমনত যদয় যসগুনি হি:

গ্রাহর্/িযার্য শুিানির র্নপ
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পশিবেিা গ্রহর্ িা প্রেযািযান্ কিাি অশধকাি: আপিার সুনবধাগুনির অিুষমাদি আপিাষর্ পনরষেবাগুনি গ্রহণ র্রষত বাধয র্ষর িা। আপিার িািীয় সামানজ্র্
পনরষেবা নবিাষগ্র সাষথ যর্াগ্াষর্াগ্ র্ষর আপনি পনরষেবাগুনি প্রতযাখযাি র্রার নবর্ল্পটি যবষে নিষত পাষরি।
আপশন্ র্শদ আপন্াি স্থান্ীয় সা াশজক পশিবেিা শিভাবেি শসদ্ধাবেি সাবথ অসম্মে হন্ োহবল আপশন্ একটি কন্ফাবিন্স এিং/অথিা ন্যার্য শুন্াশন্ি
অন্ুবিাধ কিবে পাবিন্।
1.

কন্ফাবিন্স: নিধকারণ পর্কাষিাচিা র্রার জ্িয আপিার িািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবিাষগ্র সাষথ র্িিাষরি র্রার অনধর্ার আপিার আষে।
আপনি এর্টি র্িিাষরি চাইষি, র্ত দ্রুত সম্ভব আপিাষর্ তার জ্িয আষবদি র্রষত হষব, র্ারণ র্িিাষরষির িিািি আপিার িযার্য শুিানির
জ্িয অিুষরাধ র্রার নসদ্ধান্তষর্ প্রিানবত র্রষত পাষর। র্িিাষরষি, এষজ্নির যিওয়া পদষক্ষপ যর্ি সঠির্ িয় বষি আপনি মষি র্ষরি তা প্রদিকি
র্রার জ্িয আপনি তথয উপিানপত র্রষত পাষরি।
আপশন্ এগুশলি াধযব
(1) পফান্ কবি:

একটি কন্ফাবিবন্সি জন্য অন্ুবিাধ কিবে পাবিন্:
(যিাি র্রার সময় অিুগ্রহ র্ষর এই নবজ্ঞনিটি সষে রাখুি।)

(1) (2) শলবি: নিষচর বেটিষত টির্ নচহ্ন নদি এবং যমি র্রুি
অিুগ্রহ র্ষর আপিার র্াষে এর্টি অিুনিনপ যরষখ
নদি।
আনম এর্টি র্িিাষরি চাই। আনম এষজ্নির যিওয়া পদষক্ষষপর সাষথ সম্মত িই। আপনি যর্ি সম্মত িি তার বযাখযা আপনি এর্টি আিাদা র্াগ্ষজ্
নদষত পাষরি নর্ন্তু আপিাষর্ নিনখত বযাখযা নদষত হষব িা।
2.

ন্যার্য শুন্াশন্: িািীয় সামানজ্র্ পনরষেবা নবিাষগ্র নিধকারষণর নবরুষদ্ধ আনপি র্রার জ্িয িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্রার অনধর্ার আপিার
আষে। আপনি র্নদ িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ র্রষত চাি তাহষি প্রথম পাতায় থার্া নবজ্ঞনির তানরখ যথষর্ আপিার হাষত 60 নদি সময়
আষে। আপনি র্িিাষরষির অিুষরাধ িা র্ষরও িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ র্রষত পাষরি।
আপশন্ শন্ম্নশলশিেগুশলি

াধযব

ন্যার্য শুন্াশন্ি জন্য অন্ুবিাধ কিবে পাবিন্:

(1) পফান্ কবি: 1-800-342-3334 (যিাি র্রার সময় অিুগ্রহ র্ষর এই নবজ্ঞনিটি সষে রাখুি।)
(2) অন্লাইবন্: আপিার িযার্য শুিানির অিুষরাধ পাঠাষত, http://otda.ny.gov/hearings/-এ নগ্ষয় নিঙ্কটিষত নির্ র্ষর অিিাইি িমকটি পূরণ র্ষর
িযার্য শুিানির জ্িয অিুষরাধ র্রুি এবং িমকটি অিিাইষি সম্পূণক র্ষর জ্মা যদওয়ার জ্িয নিষদক িাবিী অিুসরণ র্রুি।
(3) শলবি: বােটিষত টির্ নচহ্ন নদি, নিষচ তথয পূরণ র্রুি এবং যমি 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 র্াষে এর্টি
অিুনিনপ যরষখ নদি।
(4) ফযাক্স কবি: বেটিষত টির্ নচহ্ন নদি, নিষচ তথয পূরণ র্রুি এবং এই িষমকর উিয় নদর্টি (518) 473-6735 িম্বষর িযাে র্রুি।
আনম এর্টি িযার্য শুিানি চাই। আনম এষজ্নির যিওয়া পদষক্ষষপর সাষথ সম্মত িই। আপনি যর্ি সম্মত িি তার বযাখযা আপনি এর্টি আিাদা র্াগ্ষজ্
নদষত পাষরি নর্ন্তু আপিাষর্ নিনখত বযাখযা নদষত হষব িা।
িাম:

নিনিে:

ঠির্ািা:

যর্স িম্বর:
যিাি িম্বর:

র্নদ আপনি িযার্য শুিানির অিুষরাধ র্ষরি, তাহষি যেে শুিানির সময় ও িাি জ্ানিষয় আপিাষর্ এর্টি নবজ্ঞনি পাঠাষব। আপিার হষয় যর্াষিা আইনি প্রনতনিনধ, আত্মীয়,
এর্জ্ি বন্ধু বা অিযািয বযনিষর্ আপিার প্রনতনিনধ নহষসষব পাঠাষিা বা নিষজ্ই নিষজ্র প্রনতনিনধত্ব র্রার অনধর্ার আপিার আষে। শুিানিষত, যর্ি পদষক্ষপ যিওয়া উনচত
হষব িা তা যদখাষিার জ্িয নিনখত বা যমৌনখর্ প্রমাণ উপিাপষির সুষর্াগ্ আপিার আইিজ্ীবী বা অিয প্রনতনিনধর থার্ষব, এর পািাপনি শুিানিষত উপনিত যর্ষর্াষিা বযনিষর্
প্রশ্ন র্রার সুষর্াগ্ও থার্ষব। এোড়াও, আপিার হষয় বিার জ্িয সাক্ষী আিার অনধর্ার আপিার আষে। এই নবজ্ঞনি, যবতষির রনসদ, রনসদ, নিশু পনরচর্কার নবি,
নচনর্ৎসাগ্ত র্াচাইর্রণ, নচঠি ইতযানদর মষতা যর্ যর্াষিা িনথ র্া আপিার যর্ষস সহায়তা র্রষত পাষর তা আপিার শুিানিষত নিষয় আসা উনচত।
আইশন্ সহায়ো: আপিার নবিামূষিযর আইনি সহায়তার প্রষয়াজ্ি হষি আপনি িািীয় আইনি সহায়র্ সনমনত (Legal Aid Society) বা অিযািয আইনি আইিজ্ীবী
যগ্াষ্ঠীর সষে যর্াগ্াষর্াগ্ র্ষর যসই সহায়তা যপষত পাষরি। আপনি আপিার ইষয়ষিা যপজ্গুষিার (Yellow Pages) মষধয থার্া “উনর্ি (Lawyers)” এর তানির্া যদষখ বা
এই নবজ্ঞনির প্রথম পাতায় যদওয়া িম্বষর যিাি র্ষর নির্েবতী আইনি সহায়র্ সনমনত (Legal Aid Society) বা আইিজ্ীবী যগ্াষ্ঠীর যখাোঁজ্ যপষত পাষরি৷
আপন্াি ফাইল ও ন্শথি প্রশেশলশপবে প্রবিিাশধকাি: শুিানির জ্িয নিষজ্ষর্ ততনর র্রষত, আপিার যর্স িাইি যদখার অনধর্ার আপিার আষে। আপনি আমাষদর
যিাি র্রষি বা নচঠি পাঠাষি, িযার্য শুিানিষত আমরা শুিানি অনিসারষর্ আপিার যর্সব িাইিগুনি যদষবা যসখাি যথষর্ িনথগুনির প্রনতনিনপ নবিামূষিয আপিাষর্ পাঠাব।
িনথগুনি চাইষত বা আপিার িাইি নর্িাষব যদখা যর্ষত পাষর তা সম্পষর্ক জ্ািষত এই নবজ্ঞনির 1ম পাতার উপষর তানির্ািু ি যরর্িক অযাষেষসর যেনিষিাি িম্বষর আমাষদর
যিাি র্রুি অথবা এই নবজ্ঞনির 1ম পাতার উপষর মুনিত ঠির্ািায় আমাষদর নচঠি পাঠাি। এোড়াও, আপনি আমাষদর যিাি 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 যর্স
িাইি যথষর্ িনথগুনির প্রনতনিনপ চাইষি র্থাসমষয়র আষগ্ই আপিাষর্ তা বিষত হষব। যসগুষিাষর্ আপিাষর্ শুিানির তানরষখর পর্কাি সমষয়র মষধযই যদওয়া হষব। আপনি
নিনদক ষ্ট র্ষর বিষি েবিই যসগুনি আপিাষর্ যমি র্ষর পাঠাষিা হষব।
েথয: আপিার যর্সটি সম্বষন্ধ, র্ীিাষব িযার্য শুিানি চাইষত হষব, র্ীিাষব আপিার িাইি যদখষত হষব অথবা র্ীিাষব িনথগুনির অনতনরি প্রনতনিনপ পাওয়া র্াষব যসই
নবেষয় আপনি আষরা তথয চাইষি, এই নবজ্ঞনির পৃষ্ঠার উপষর তানির্ািু ি যেনিষিাি িম্বরগুনিষত আমাষদর যিাি র্রুি অথবা এই নবজ্ঞনির পৃষ্ঠার উপষর মুনিত ঠির্ািায়
আমাষদর নচঠি পাঠাি।

