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শিশু পশিচর্যাি পনুঃপ্রত্যয়ননি জন্য পশিবযানিি তথ্য

কেস নম্বর:   ের্মসূচি/প্রদানোরীর নার   কেচিফ�ান নম্বর:  

নযাম এবং ঠিকযানযা :  অনগু্রহ েফর চনম্নচিচিত তথ্য পর্মাফিািনা েফর প্রদত্ত িাইফন কোফনা পচরবত্ম ন থােফি চনফদ্মশ েরুন। অনগু্রহ েফর পচরষ্ারভাফব রচুরিত েরুন 
নার:   কেচিফ�ান:  

ঠিোনা:   অ্যাপাে্ম ফরন্ট:  শহর:   কটেে:  চিপ:  

এই তথ্যটি সঠিে?   �  হ্যাাঁ     �  না                               রচদ না হয়, চনফি আপনার নতুন ঠিোনা এবং ক�ান নম্বর রচুরিত েরুন।

নার:   কেচিফ�ান:  

ঠিোনা:   অ্যাপাে্ম ফরন্ট:  শহর:   কটেে:  চিপ:  

আপনার পচরবার চে 2 িন চপতা-রাতা/তত্তাবধায়ফের পচরবার?           �  হ্যাাঁ     �  না
চশশু পচরির্মার োরণ  (অনগু্রহ েফর এেটিফত টিে চদন) :

�  ের্মসংস্ান                �  প্রচশক্ষণ/চশক্ষা                �  চনরাশ্রয়                 �  োফির সন্ান                �  গাহ্ম স্্য সচহংসতা

চশশু পচরির্মার িন্য আপনার োরণ চে পচরবচত্ম ত হফয়ফে এবং রচদ হফয় থাফে, আপচন উপফর পচরির্মার িন্য এেটি নতুন োরণ চনফদ্মশ েফরফেন? �  হ্যাাঁ  �  না

পশিবযানিি সদস্য* বববযাশিক অবস্যা ককযাড সযামশিক পদমর্যাদযা ককযাড

� অনরুূপ   � অপসযািণ   � পশিবত্ন   � পশিবত্ন   

� অনরুূপ   � অপসযািণ   � পশিবত্ন   � পশিবত্ন   

� অনরুূপ   � অপসযািণ   � পশিবত্ন   � পশিবত্ন   

� অনরুূপ   � অপসযািণ   � পশিবত্ন   � পশিবত্ন  

* বত্ম রাফন সদফস্যর সংি্যা অপচরবচত্ম ত থােফি অনগু্রহ েফর অনুরূনপ টিে চদন বা পচরবাফরর কোফনা সদস্য আর না থােফি অপসারফণ টিে চদন

এেিন সদফস্যর বববাচহে বা সারচরে অবস্া পচরবচত্ম ত হফি পশিবত্নন টিে চদন। অনগু্রহ েফর চনম্নচিচিত কোড ব্যবহার েফর পচরবত্ম নগুচি চনফদ্মশ েরুন:
বববাচহে অবস্ার পচরবত্ম ন: তযালযাকপ্রযাপ্ত কদি জন্য D  অশববযাশিতনদি জন্য S  চববাচহতফদর িন্য M  চবধবাফদর িন্য W
সারচরে অবস্ার পচরবত্ম ন: 1 বত্ম রান পুফরা সরয় সচরিয় সারচরে দাচয়ফবে থাো  2 বত্ম রান ন্যাশনাি গাড্ম /চরচিোচর চরিাভ্ম   3 বত্ম রাফন সারচরে পচরফেবাফত কনই

চনফি করফোন নতুন চশশু বা পচরবাফরর সদস্যফদর রুক্ত েরুন। চশশুফদর িন্য িন্ম শংসাপফরের েচপ সংরুক্ত েরুন।

পদচব
নার
চবফয়র আফগর পদচব বা উপনার
িন্ম তাচরি
আফবদনোরীর সফগে সম্পে্ম
িাচত* (নীফি কোড # কদিুন, 
প্রফরাি্য সরস্ত পূরণ েরুন)

চহস্্যাচনে বা িাচতফনা � হ্যাাঁ  � না 
ভাউিাফর অফপক্ষার তাচিো রফয়ফে** � হ্যাাঁ  � না 
এই ব্যচক্তর চশশু পচরির্মার প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 
চশশুটি চে চশশু পচরির্মা প্রফয়ািন এরন 
রাচে্ম ন নাগচরে/আইচন বাচসন্া? � হ্যাাঁ  � না 

চশশুর অক্ষরতা রফয়ফে রার িন্য চশশুর 
পচরির্মা প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 

*িাচতগত সংফরািন কোড: 1 কনটিভ আফরচরোন বা আিাস্ান কনটিভ 2 এচশয়ান 3 আচরিোন আফরচরোন/েৃোগে 4 স্ানীয় হাওয়াইয়ান/প্রশান্ত রহাসাগরীয় দ্ীপবাসী 
5 েফেশীয়/কবেতাগে
** ভাউিাফরর প্রাপ্যতা অথ্মায়ফনর উপর চনভ্ম র েফর। করাগ্য পচরবারফে ভাউিার অফপক্ষার তাচিোয় রািা হফত পাফর।
ভাউিাফরর অফপক্ষার তাচিোয় থাো পচরবারফে অচতচরক্ত তহচবি উপিব্ধ েরাফনা হফি ACS দ্ারা অবচহত েরা হফব। আরও তফথ্যর িন্য, অনগু্রহ েফর করাগ্য পচরবাফরর 
িন্য চশশু পচরির্মা পচরফেবা (ECE-025) কদিুন, সংরুক্ত েরা রফয়ফে।

পদচব
নার
চবফয়র আফগর পদচব বা উপনার
িন্ম তাচরি
আফবদনোরীর সফগে সম্পে্ম
িাচত* (নীফি কোড # কদিুন, 
প্রফরাি্য সরস্ত পূরণ েরুন)

চহস্্যাচনে বা িাচতফনা � হ্যাাঁ  � না 
ভাউিাফর অফপক্ষার তাচিো রফয়ফে** � হ্যাাঁ  � না 
এই ব্যচক্তর চশশু পচরির্মার প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 
চশশুটি চে চশশু পচরির্মা প্রফয়ািন এরন 
রাচে্ম ন নাগচরে/আইচন বাচসন্া? � হ্যাাঁ  � না 

চশশুর অক্ষরতা রফয়ফে রার িন্য চশশুর 
পচরির্মা প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 

পদচব
নার
চবফয়র আফগর পদচব বা উপনার
িন্ম তাচরি
আফবদনোরীর সফগে সম্পে্ম
িাচত* (নীফি কোড # কদিুন, 
প্রফরাি্য সরস্ত পূরণ েরুন)

চহস্্যাচনে বা িাচতফনা � হ্যাাঁ  � না 
ভাউিাফর অফপক্ষার তাচিো রফয়ফে** � হ্যাাঁ  � না 
এই ব্যচক্তর চশশু পচরির্মার প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 
চশশুটি চে চশশু পচরির্মা প্রফয়ািন এরন 
রাচে্ম ন নাগচরে/আইচন বাচসন্া? � হ্যাাঁ  � না 

চশশুর অক্ষরতা রফয়ফে রার িন্য চশশুর 
পচরির্মা প্রফয়ািন? � হ্যাাঁ  � না 

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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