
ভাড়া বা ব�কীর জন� অথ �
�দান, অত�াবশ�কীয় পণ�, 

ব�ব�া, অথবা িবমা
িশ� পিরচয �া সুি�িতকরণ অনুদান 

(CHILD CARE STABILIZATION GRANT)



তহিবল�ট িন�িলিথত�িলর জন� 
ব�বহার করা েযেত পাের:
• ভাড়া
• ব�কীর জন� অথ � �দান
• অত�াবশ�কীয় পেণ�র িবল
• দায় এবং/অথবা দুঘ �টনা িবমা
• ব�বসা-স�িক�ত িবল �দােনর ে�ে� 

িবল�জিনত খরচ�িল েদওয়া



িন�িলিখত ভাড়া অথবা ব�কী 
সং�া� েরকড��িল রাখেত হেব:
• বািতল করা েচক
• অ�াকাউ� ে�টেম�
• ৈবদু�িতন অথ � �দান �মােণর �িতফলনকারী নিথ
• ইনভেয়স�ি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



আপনার কায ��ম�ট এক�ট নীির�ার িবষয়ব�  
হেত পাের৷ যিদ েস�ট সংঘ�টত হয়, তাহেল 
আপনার কীভােব আপিন অনুদান অথ ��ট খরচ 
কেরেছন এবং ে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 হেয়েছ েস�ট 
েদখােত স�ম হওয়া �েয়াজন 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



িন�িলিখত অত�াবশ�কীয় পণ� 
সং�া� েরকড��িল রাখেত হেব:
• অত�াবশ�কীয় পণ� �দানকারী েকা�ানীর েথেক 

অ�াকাউ� ে�টেম�, মািসক িবল�িল
• বািতল করা েচক
• ই-ব�া��ং ে�টেম� 
• ে�িডট কােড�র রিসদ এবং ে�টেম��িল
• পিরেষবা�িলর জন� চ� ���িল



িন�িলিখত িবমা সং�া�
েরকড��িল রাখেত হেব৷

• পিলিসর কিপ�িল
• অথ � �দােনর �মাণ



tomcopelandblog.com



SACC অথবা DCC িডের�রেদর –
�াথিমক পিরচয �া এবং িশ�া �হণ পিরষেদর 
িডের�েদর �িত�ান (Early Care and Learning 
Council Director’s Institute)-এর জন�:
https://earlycareandlearning.org/our-trainings/

https://earlycareandlearning.org/our-trainings/


িন�িলিখত িবলি�ত অথ � �দন 
িফ/খরচ সং�া� েরকড��িল 
রাখেত হেব:
• িবলি�ত অথ � �দােনর িফ �দশ �নকারী 

অ�াকাউ� ে�টেম�
• িফ�িল েয �দান করা হেয়েছ েস�ট �দশ �নকারী 

উপযু� েরকড�



সং�ান�িল যারা সাহায� করেত পাের:
• �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ (Local Child Care Resource and Referral, 

CCR&R) সং�া
• তািলকাভ� �� সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• WHEDco
• িনয়ামক
• িবমা, অত�াবশ�কীয় পণ�, ব�কী েকা�ানী�িল
• Tom Copeland
• �াথিমক পিরচয �া এবং িশ�া �হণ পিরষেদর িডের�েদর �িত�ান (Early Care and 

Learning Council Director’s Institute)



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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