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চাইল্ড কেয়ার সহায়তার জন্্য আবেদন্
অনগু্রহ করে ননর্দদেশাবলী পডু়ন (CFWB-012A) এবং ডকুরেন্ট চেকনলস্ট (CFWB-012B) এটি সম্পূর্দে কোে সেয় সহায়তাে জন্য এবং কী কী ননিে প্ররয়াজন চস সম্রকদে  তরি্যে জন্য পর্দোরলােনা করুন।

মবন্াব�াগ: এই অ্যানলিরকশনটি শুধুোত্র ক্যাটাগনে 2 বা 3* োইল্ড চকয়াে সহায়তাে জন্য আরব্দন কেরত ব্যবহৃত হয় (নগ্দ সহায়তা প্রানতি নয় এেন পনেবারেে জন্য)। ক্যাটাগনে 1 োইল্ড চকয়াে অ্যানসসট্যান্স সহ নগ্দ সহায়তা বা  
অন্যান্য সুনবধাে জন্য আরব্দন কেরত (নগ্দ সহায়তা প্রানতি পনেবােগুনলে জন্য), আপনারক অবশ্যই ননউ ইয়কদে  চস্টট অ্যানলিরকশন ফে সারটদে ন চবনননফটস অ্যান্ড সান্ভদে রসস (LDSS-2921) ব্যবহাে কেরত হরব৷

দয়া েবর কন্াট েরুন্: নব্ভাগটি ঐনছিক নহসারব নেননিত না হরল এই ফরেদেে সেস্ত নব্ভাগরক সম্পূর্দে 
বরল নবরবনেত হরত অবশ্যই পপূের্ কেরত হরব৷ আপনন র্ন্দ এই ফরেদেে সেস্ত প্ররয়াজনীয় নব্ভাগগুনল 
পপূের্ না করেন তরব আপনারক নশশু র্ত্ন সহায়তাে জন্য নবরবেনা কো নাও হরত পারে৷

   OFFICE USE ONLY Case #:    Application Date:  
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ী প্দনব (অনগু্রহ করে বন্ধনীরত চর্রকারনা প্দনব বা প্রিে নাে অন্ত্ুভদে ক্ত করুন):   প্রিে নাে:   M.I.:   বববানহক অবস্া:  
বাসাে ঠিকানা:   অ্যাপ #:   শহে/বরো:   চস্টট:   নজপ চকাড:   

এটি একটি অস্ায়ী ঠিকানা? � হ্যাাঁ � না র্ন্দ হ্যাাঁ, তরব নক পনেবাে বতদে োরন এখারন িারক (এক চেক করুন): � গৃহহীন আশ্রয় �  আরেকটি পনেবারেে সারি আরেন � চহারটল/চোরটল � গানড়, বাস, চরেন � পাকদে , ক্যাম্সাইট     � অন্যান্য
চটনলরফান (কাজ):   চটনলরফান (বানড়):   চটনলরফান (চসল বা অন্যান্য):    ইরেল:  

আপনন নক নগ্দ সহায়তা পান? � হ্যাাঁ � না CA#:   আপনাে প্রািনেক ্ভাষা নক? � ইংরেনজ  � স্্যাননশ  � অন্যান্য  

 আপনাে পেরদেে ্ভাষা নক? � ইংরেনজ  � স্্যাননশ  � অন্যান্য  

অনগু্রহ করে আপনাে পনেবারেে সকল নশশুে তানলকা করুন র্ার্দে নশশু র্রত্নে প্ররয়াজন। (শুধমুাত্র বিশুবদর �ত্ন প্রবয়াজন্)
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ন্ ন্াম (পদবে, প্রথম ন্াম) এম.আই.
(M.I.)  সম্পে্ক D.O.B. বিঙ্গ

সন্াবন্র োো-মা 
উভবয়ই বে 

োব়িবত থাবেন্?

জাবত বহস্াবন্ে 
ো ি্যাটিবন্া**

করস** (নীরে 
নকংব্দনন্ত 
চ্দখুন)

সামাবজে 
বন্রাপত্া ন্ম্বর 

(ঐনছিক)
প্রবতেন্ী বিশু?

বিশু বে মাবে্ক ন্ ন্াগবরে/
ইউ.এস.(U.S.) জাতীয়/ো 

সবন্াষজন্ে অবভোসন্ বথিবত 
সহ ে্যবতি?

1
2
3
4
5
6
7
8

ননম্ননলনখত আরব্দনকােীো আরয়ে নবরবেনা োড়াই নশশু র্ত্ন সহায়তাে জন্য চর্াগ্য হরত পারে এবং এই আরব্দনটি সম্পূর্দে কোে প্ররয়াজন চনই:
পালক নপতাোতার্দে কাজ কোে অনেুনত চ্দওয়াে জন্য নশশু র্রত্ন সহায়তা প্ররয়াজন এবং তাো শুধুোত্র পালক সন্তারনে (বাচ্ার্দে) জন্য সহায়তাে  
জন্য আরব্দন কেরেন। প্রনতেক্ােপূলক বা প্রনতরোধেপূলক পনেরষবা প্রাতি পনেবােগুনল৷
বেিদ বেেরবের জন্্য আবেদন্ বন্বদ্ক িােিী (CFWB-012A) প়িুন্ � নতুন � পনেবতদে ন/পুনঃপ্রত্যয়ন � আবাে খুলনু

* নব্ভাগ 1:  নশশু র্রত্নে গ্যাোনন্টে জন্য চর্াগ্য পনেবাে - নগ্দ সহায়তা (CA) এে জন্য 
আরব্দন কো বা গ্রহর্ কো, বা CA-এে পনেবরতদে  Child Care Assistance 
(োইল্ড চকয়াে সহায়তা) গ্রহর্ কো বা রোননজশনাল োইল্ড চকয়াে গ্রহর্ কো

 নব্ভাগ 2: তহনবল উপল্ভ্য হরল পনেবােগুনল চর্াগ্য৷
 নব্ভাগ 3:  তহনবল উপল্ভ্য হরল পনেবােগুনল চর্াগ্য এবং ACS তার্দে নশশু ও পনেবাে 

পনেরষবা পনেকল্পনায় অন্ত্ুভদে ক্ত করেরে

**  জানতগত এবং বরর্দেে তি্য প্র্দান কো চবেছিায় এবং নশশু র্ত্ন 
সহায়তাে জন্য আপনাে চর্াগ্যতা বা এই সংস্াে দ্াো আপনারক 
চর্ পনেোর্ সহায়তা চ্দওয়া হরব তা প্র্ভানবত কেরব না।

জানতগত সংরু্নক্ত চকাড:
AI চনটি্ভ আরেনেকান বা আলাস্ান চনটি্ভ
এএস এশীয়
BL কারলা বা আনরিকান আরেনেকান
HP চনটি্ভ হাওয়াইয়ান বা প্রশান্ত েহাসাগেীয় দ্ীপবাসী
WH সা্দা

1 এর 4

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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অনগু্রহ করে আপনাে সেগ্র পনেবারেে সকল অন্্যান্্য স্দস্যর্দে তানলকা করুন (নব্ভাগ 2A চত তানলকা্ুভক্ত নয়) 18 বেরেে কে বয়সী নশশু সহ র্ার্দে নশশু র্রত্নে প্ররয়াজন ন্য়। প্রিরে ননরজরক তানলকা্ুভক্ত করুন, তােপরে আপনাে সারি র্াো িারকন তার্দে 
অনসুের্ করুন।
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ন্াম ( কিষ, প্রথম) (বন্ধনীরত চর্রকারনা উপনাে বা প্রিে নাে অন্ত্ুভদে ক্ত করুন) এম.আই.
(M.I.)  সম্পে্ক D.O.B. বিঙ্গ জাবত বহস্াবন্ে 

ো ি্যাটিবন্া**
করস** (ডানন্দরক 
চলরজন্ড চ্দখুন)

সামাবজে বন্রাপত্া 
ন্ম্বর (ঐনছিক)
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োইল্ড চকয়াে সহায়তাে অনরুোধ কোে জন্য আপনাে কাের্ কী? একজন অন্ভ্ভাবক নক বতদে োরন োনকদে ন সােনেক বানহনীরত সনরিয় নডউটি   (পপূর্দে-সেয়) কেরেন? আরব্দনকােী নক একটি ন্ভন্ন আরব্দরনে োধ্যরে নশশু র্রত্নে জন্য গ্রহর্ কেরেন এবং/অিবা আরব্দন কেরেন?

� কেদেসংস্ান � হ্যাাঁ   � না র্ন্দ হ্যাাঁ অনগু্রহ করে সংস্াটি ননর্দদেশ করুন:

� বনৃতিেপূলক প্রনশক্র্/নশক্ােপূলক কার্দেরিে � নশক্া নব্ভাগ (Department of Education, DOE)

� গাহদে স্্য সনহংসতা পনেরষবা প্রানতি � োনব সম্্দ প্রশাসন (Human Resources Administration, HRA)

� কারজে চখাাঁরজ  � গৃহহীনতা একজন অন্ভ্ভাবক নক বতদে োরন ন্যাশনাল গাডদে  বা নেনলটানে নেজা্ভদে  ইউননরটে স্দস্য? � রু্ব ও সম্প্র্দায় উন্নয়ন নব্ভাগ (Department of Youth and Community Development, DYCD) 

� হ্যাাঁ   � না � গৃহহীন পনেরষবা নব্ভাগ (Department of Homeless Services, DHS)

নশশু র্ত্ন প্র্দারনে জন্য নক একজন নন-কারস্টানডয়াল নপতাোতা উপলব্ধ আরে? � কনরসাটিদে য়াে ফে ওয়াকদে াে এডুরকশন (onsortium for Worker Education, CWE)

� হ্যাাঁ   � না �
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পনেবারেে অনতনেক্ত স্দস্যর্দে জন্য, অনগু্রহ করে একটি পৃিক 
শীট সংরু্ক্ত করুন। বানড়রত বসবাসকােী র্রত্নে জন্য 
আরব্দনকােী সন্তানর্দে চর্ চকারনা পত্নী, নপতাোতা বা 
তত্তাবধায়রকে তি্য অন্ত্ুভদে ক্ত করুন।

জানতগত সংরু্নক্ত চকাড:
AI চনটি্ভ আরেনেকান বা আলাস্ান চনটি্ভ
এএস এশীয়
BL কারলা বা আনরিকান আরেনেকান
HP চনটি্ভ হাওয়াইয়ান বা প্রশান্ত েহাসাগেীয় দ্ীপবাসী
WH সা্দা

OFFICE USE ONLY  Family Size:  

আবেদন্োরীর ননরয়াগকতদে াে নাে:   চটল#:   ঠিকানা:   শহে/বরো:   চস্টট:   নজপ চকাড:   

োকনে শুরুে তানেখ:    োকেীে নক চোরটশনাল নশফ্ট আরে?  � হ্যাাঁ    � না হয় কারজে ও্ভােটাইে প্ররয়াজন (OT)?  � হ্যাাঁ    � না 

র্ন্দ আরব্দনকােীে নদ্তীয় োকনে িারক
আবেদন্োরীর ননরয়াগকতদে াে নাে:   চটল#:   ঠিকানা:   শহে/বরো:   চস্টট:   নজপ চকাড:   

োকনে শুরুে তানেখ:    োকেীে নক চোরটশনাল নশফ্ট আরে?  � হ্যাাঁ    � না হয় কারজে ও্ভােটাইে প্ররয়াজন (OT)?  � হ্যাাঁ    � না 

ববিতীয় বপতামাতা, তত্তােধায়ে ো পবরোবরর সৎ বপতামাতা

আবেদন্োরীর ননরয়াগকতদে াে নাে:   চটল#:   ঠিকানা:   শহে/বরো:   চস্টট:   নজপ চকাড:   

োকনে শুরুে তানেখ:    োকেীে নক চোরটশনাল নশফ্ট আরে?  � হ্যাাঁ    � না হয় কারজে ও্ভােটাইে প্ররয়াজন (OT)?  � হ্যাাঁ    � না

র্ন্দ পনেবারেে নদ্তীয় নপতা-োতা, তত্তাবধায়ক বা সৎ নপতাোতাে নদ্তীয় কাজ িারক
আবেদন্োরীর ননরয়াগকতদে াে নাে:   চটল#:   ঠিকানা:   শহে/বরো:   চস্টট:   নজপ চকাড:   

োকনে শুরুে তানেখ:    োকেীে নক চোরটশনাল নশফ্ট আরে?  � হ্যাাঁ    � না হয় কারজে ও্ভােটাইে প্ররয়াজন (OT)?  � হ্যাাঁ    � না

2 এর 4

নশশুর্দে পনেরষবাে জন্য প্রশাসন, ACS
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সাধাের্ কাজ/নরিয়াকলারপে সেয়সপূেী (চর্েন, নশক্াগত/বনৃতিেপূলক কার্দেকলাপ) অনগু্রহ করে নীরেে সেয়সপূেীটি সম্পূর্দে করুন শুধুোত্র র্ন্দ নপতাোতাে নদ্তীয় নশফ্ট, োকনে বা কার্দেকলাপ িারক

রবেোর কসামোর মঙ্গিোর েধুোর েহৃস্বতোর শুরিোর িবন্োর

চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত

পনেবারেে নদ্তীয় নপতা-োতা, তত্তাবধায়ক বা সৎ নপতা-োতাে জন্য সাধাের্ কাজ/নরিয়াকলারপে সেয়সপূেী  পনেবারে নদ্তীয় অন্ভ্ভাবক, তত্তাবধায়ক বা সৎ নপতা-োতাে নদ্তীয় নশফ্ট, োকনে িাকরলই অনগু্রহ করে নীরেে সেয়সপূেীটি
সম্পূর্দে করুন বা কার্দেকলাপ

রবেোর কসামোর মঙ্গিোর েধুোর েহৃস্বতোর শুরিোর িবন্োর

চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত

ভ্রেরর্ে সেয় ড্রপ অফ: নশশু র্ত্ন প্র্দানকােী চিরক কাজ/নরিয়াকলাপ পর্দেন্ত ভ্রেরর্ে সেয়? 
 ননম্ননলনখত একটি চেক করুন: � 15 নেননট � 30 নেননট  � 45 নেননট � 1 ঘণ্া  � 1 ঘণ্াে চবনশ। সেরয়ে পনেোর্ র্ন্দ 1 ঘন্টাে চবনশ হয়            গর্পনেবহন? � হ্যাাঁ  � না

 নপক আপ: কাজ/নরিয়াকলাপ চিরক নশশু র্ত্ন প্র্দানকােীরত ভ্রেরর্ে সেয়?
 ননম্ননলনখত একটি চেক করুন: � 15 নেননট � 30 নেননট  � 45 নেননট � 1 ঘণ্া  � 1 ঘণ্াে চবনশ। সেরয়ে পনেোর্ র্ন্দ 1 ঘন্টাে চবনশ হয়            গর্পনেবহন? � হ্যাাঁ  � না 
পত্নী/অন্যান্য নপতাোতা: নশশু র্ত্ন প্র্দানকােী চিরক কাজ/নরিয়াকলাপ পর্দেন্ত ভ্রেরর্ে সেয়? 
 ননম্ননলনখত একটি চেক করুন: � 15 নেননট � 30 নেননট  � 45 নেননট � 1 ঘণ্া  � 1 ঘণ্াে চবনশ। সেরয়ে পনেোর্ র্ন্দ 1 ঘন্টাে চবনশ হয়            গর্পনেবহন? � হ্যাাঁ  � না

 নপক আপ: কাজ/নরিয়াকলাপ চিরক নশশু র্ত্ন প্র্দানকােীরত ভ্রেরর্ে সেয়?
 ননম্ননলনখত একটি চেক করুন: � 15 নেননট � 30 নেননট  � 45 নেননট � 1 ঘণ্া  � 1 ঘণ্াে চবনশ। সেরয়ে পনেোর্ র্ন্দ 1 ঘন্টাে চবনশ হয়            গর্পনেবহন? � হ্যাাঁ  � না 

আপনন বা আপনাে সারি আরব্দনকােী চকউ ননম্ননলনখত উৎস চিরক অিদে গ্রহর্ করেন নকনা তা ননর্দদেশ করুন৷ ডকুরেরন্টশরনে প্ররয়াজনীয়তাে জন্য চেকনলস্ট (CFWB-012B) চ্দখুন। অনগু্রহ করে নপ্রন্ট করুন 
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সতূ্র হ্যাাঁ/ন্া কমাটপবরমাে েত ঘন্ঘন্? (সাতিানহক, 
পানক্ক, োনসক, ইত্যান্দ?) প্রাপে কে? Type of 

Documentation
Monthly 

Calculations
আরব্দনকােীে েজনুে/চবতন, ও্ভােটাইে, কনেশন, প্রনশক্র্ চপ্রাগ্রাে, টিপস সহ $ বে
নদ্তীয় নপতা-োতা, তত্তাবধায়ক বা সৎ নপতা-োতা পনেবারেে েজনুে/চবতন, সহ। ও্ভােটাইে, কনেশন, প্রনশক্র্ চপ্রাগ্রাে, টিপস $

চনট বে-কেদেসংস্ান আয় $

োইল্ড সারপাটদে  চপরেন্ট (প্রাতি) $

্ভের্রপাষর্/বোেী সহায়তা (প্রাতি) $

চবকােত্ব বীো চবনননফট, ওয়াকদে াসদে কে $

সাোনজক ননোপতিা সুনবধা (এসএসআই সহ) $

অক্েতা চবননফন্টারোনপটস (NYS, VA, প্রাইর্ভট) $

্ভাড়া/চবাডদে াে/লজাে আয় (প্রাতি) $

ল্ভ্যাংশ/সু্দ - স্টক, বন্ড, সঞ্চয় $

অবসে, চপনশন/বানষদেকী $

নগ্দ সহায়তা (Cash Assistance, CA) অন্ুদান, ননোপতিা চনট সুনবধা $

অন্যান্য (উরলেখ করুন) $

কমাট আয়  $

রবেোর কসামোর মঙ্গিোর েধুোর েহৃস্বতোর শুরিোর িবন্োর

চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত

রবেোর কসামোর মঙ্গিোর েধুোর েহৃস্বতোর শুরিোর িবন্োর

চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত চিরক পর্দেন্ত
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ী আপনন র্ন্দ ননউ ইয়কদে  চস্টট োইল্ড চকয়াে ব্লক গ্রান্ট দ্াো অিদোয়ন কো োইল্ড চকয়াে অ্যানসস্ট্যারন্সে জন্য চর্াগ্য হন, তাহরল আপনাে কারে চবরে চনওয়াে নবকল্প েরয়রে: চকন্দ্র-ন্ভনতিক বা বানড়রত-ন্ভনতিক নশশু র্ত্ন। আপনন র্ন্দ এেন একটি প্র্দানকােীরক চবরে চনন চর্টি লাইরসন্সপ্রাতি বা ননবনন্ধত নয়, তাহরল 

প্র্দানকােীরক অবশ্যই আইনগত্ভারব অব্যাহনত প্র্দানকােী নহরসরব ননি্ুভক্ত হরত হরব। আপনাে পেরদেে প্র্দানকােীে নাে(গুনল) এবং ঠিকানা(গুনল) নীরে প্র্দান করুন৷ আপনন একটি সংরু্ক্ত শীরট অনতনেক্ত পেদে তানলকা্ুভক্ত কেরত পারেন।

নাে:   চপ্রাগ্রাে # (র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   

ঠিকানা:   ঠিকানা:   ঠিকানা:    

বে
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1. আনে বনুি চর্ এই ফরেদে িাকা তি্যগুনল আোে বা আোে পনেবারেে পনেরষবা/
্ভতুদে নক পাওয়াে চর্াগ্যতা ননধদোের্ কেরত ব্যবহাে কো হরব। আনে বনুি চর্ এই 
আরব্দনপরত্র বোক্ে কোে োধ্যরে, আনে নশশু র্ত্ন সহায়তাে জন্য আোে 
অনরুোরধে নবষরয় আোে চ্দওয়া তি্য বা অন্য চকারনা ত্দন্ত র্াোই বা নননচিত 
কোে জন্য চর্রকারনা ত্দরন্ত সম্পূর্দে সহরর্ানগতা কেরত সম্মত। অনরুোধ কো হরল 
আনে অনতনেক্ত তি্য প্র্দান কেব।

2. সাোনজক ননোপতিা নম্বে, প্র্দান কো হরল, চফডারেল, োজ্য এবং স্ানীয় সংস্াগুনল 
পনেরষবাে নকল, জানলয়ানত এবং চফডারেল নেরপাটিদে ংরয়ে জন্য ব্যবহাে কেরত পারে।

3. আনে আোে োনহ্দা, আয়, ঠিকানা, বসবারসে ব্যবস্া, পনেবারেে গঠন বা ঠিকানা 
চর্খারন র্ত্ন প্র্দান কো হয়, চর্খারন োইল্ড চকয়াে, প্র্দানকােীে নফ এবং/অিবা 
ঘন্টাে জন্য নশশু র্রত্নে প্ররয়াজরন চকান পনেবতদে রনে নবষরয় অনবলরম্ব এরজনন্সরক 
জানারত সম্মত।

4. আনে শংসাপত্র ন্দনছি চর্ নশশু র্রত্নে প্ররয়াজন নহসারব ননর্দদে নশত নশশুো োনকদে ন রু্ক্তোর্রেে 
(ইউ.এস.) নাগনেক, োনকদে ন নাগনেক বা সরন্তাষজনক অন্ভবাসন নস্নত সহ ব্যনক্ত।  
আনে বনুি চর্ এই নশশুর্দে সম্রকদে  এই তি্য প্ররর্াজ্য হরল অন্ভবাসন অবস্া র্াোইরয়ে জন্য 
ইনেরগ্রশন অ্যান্ড ন্যাোোলাইরজশন সান্ভদে রস (INS) জো চ্দওয়া হরত পারে। আনে আেও 
বিুরত পানে চর্ এই নশশুর্দে সম্রকদে  এই তরি্যে ব্যবহাে বা প্রকাশ শুধুোত্র অন্ভবাসন নস্নত 
র্াোইকের্ এবং প্রশাসন বা োইল্ড চকয়াে অ্যানসসট্যান্স চপ্রাগ্রারেে নবধানগুনলে প্ররয়ারগে 
সারি সোসনে রু্ক্ত ব্যনক্ত এবং সংস্াগুনলে েরধ্য সীোবদ্ধ৷

5. আনে বনুি চর্ এই অ্যানলিরকশনটি শুধুোত্র নশশু র্ত্ন সহায়তাে জন্য ব্যবহৃত হয়। SNAP, 
Medicaid, নগ্দ সহায়তা, বা অন্যান্য পনেরষবাে েরতা অন্যান্য সহায়তা চপরত, অনতনেক্ত 
অ্যানলিরকশরনে প্ররয়াজন হরব। র্াইরহাক, এই আরব্দন এবং এই আরব্দরনে ত্দরন্তে অংশ নহসারব 
প্রাতি চর্রকান তি্য চর্রকান নসটি, চস্টট বা চফডারেল এরজনন্সে সারি চশয়াে কো চর্রত পারে 
চর্খারন আপনন আরব্দন করেরেন বা অন্য চকান সহায়তা বা সুনবধাে জন্য আরব্দন করেরেন।

6. চফডারেল এবং ো্রেীয় আইনগুনল জনেোনা, কাো্দণ্ড বা উ্ভয় ্দরণ্ডে নবধান োরখ র্ন্দ আপনন োইল্ড 
চকয়াে সহায়তাে জন্য আরব্দন কোে সেয় সত্য না বরলন, বা র্খন আপনাে চর্াগ্যতা সম্রকদে  
আপনারক প্রশ্ন কো হয়, অিবা আপনন র্ন্দ অন্য কাউরক আপনাে সম্রকদে  সত্য না বলাে কাের্ 
করেন আরব্দন বা অব্যাহত চর্াগ্যতা। নশশু পনেের্দো সহায়তাে জন্য আপনাে প্রােনভিক অিবা 
ধাোবানহক চর্াগ্যতা সম্রকদে  তি্য চগাপন কেরল অিবা প্রকাশ কেরত ব্যিদে হরল; অিবা আপনন অন্য 
কারোে অনধকাে প্র্ভানবত কেরত পারে এেন তি্য চগাপন কেরল অিবা প্রকাশ কেরত ব্যিদে হরল, র্াে 
জন্য আপনন আরব্দন করেরেন, নশশু পনেের্দো সহায়তা সংগ্রহ কোে জন্য অিবা অব্যাহত্ভারব সংগ্রহ 
কোে জন্য- এই সেস্ত চক্রত্রও জনেোনা প্ররর্াজ্য। র্ন্দ আপনন অন্য চকানও ব্যনক্তে পক্ চিরক 
আরব্দনকােীে অনরুোন্দত প্রনতনননধ হন তাহরল চসই ব্যনক্তে জন্য নশশু পনেের্দো সহায়তা ব্যবহাে 
কেরত হরব, আপনাে জন্য নয়। তি্য চগাপন চেরখ অিবা নেি্যা তি্য প্র্দান করে নশশু পনেের্দো 
সহায়তা সংগ্রহ কো চবআইনী।

7. আনে প্রত্যনয়ত কেনে চর্ আোে পানেবানেক সম্্দ $1,000,000.00 এে চবনশ নয়।
এটি নশশুর্দে পনেরষবাে জন্য ননউ ইয়কদে  নসটি অ্যাডনেননর্রেশরনে নীনত এবং প্রনতশ্রুনত চর্ এটি জানত, ধেদে, বয়স, বর্দে, নলঙ্গ, ধেদে, জাতীয় উৎস, এনলরয়ন-বয়স বা নাগনেকরত্বে অবস্া, শােীনেক বা োননসক অক্েতাে ন্ভনতিরত ববষে্য করে না। নলঙ্গ, নলঙ্গ পনেেয়, চর্ৌন অন্ভরর্াজন, 
গ্ভদে াবস্া, বববানহক বা অংশী্দানেরত্বে অবস্া।

আপনন আপনাে অনধকাে এবং ্দানয়ত্ব সম্রকদে  তি্য চপরত পারেন http://otda.ny.gov/programs/applications/4148A.pdf
�বদ আপন্ার ইন্ারবন্ট অ্যাবসেস ন্া থাবে, তাহবি বন্বচর পবুতিোগুবির বিবজে্যাি েবপর জন্্য অন্বুরাধ েরবত আপবন্ NYC ACS-কে (212) 835-7610 ন্ম্ববর েি েরবত পাবরন্।
LDSS-4148A: আপনাে অনধকাে এবং ্দানয়ত্ব সম্রকদে  আপনাে র্া জানা উনেত; LDSS-4148B: চসাশ্যাল সান্ভদে স চপ্রাগ্রাে সম্রকদে  আপনাে র্া জানা উনেত; LDSS-4148C: আপনাে র্ন্দ জরুনে পনেনস্নত িারক তাহরল আপনাে কী জানা উনেত

সাটি্ক বিবেিন্: আনে শপি কেনে এবং/অিবা নেি্যা প্রোরর্ে শানস্তে অধীরন নননচিত কেনে চর্ আনে NYC ACS চক োইল্ড চকয়াে অ্যানসসট্যান্স সংরিান্ত চর্ তি্য ন্দরয়নে বা চ্দরবা তাে সবই সঠিক। আনে উপরেে এবং সংরু্ক্ত উ্ভয় চনাটিশ পরড়নে এবং বরুিনে। আনে বিুরত পানে 
এবং উপরে তানলকা্ুভক্ত সাটিদে নফরকশরনে সারি সম্মত।
অনগু্রহ করে নপতা-োতা/তত্তাবধায়ক উ্ভরয়ে বোক্ে প্র্দান করুন র্ন্দ ্দইুজন অন্ভ্ভাবক/তত্তাবধায়ক পনেবাে িারক।

বোক্ে অন্ভ্ভাবক/তত্তাবধায়ক:   বোক্ে অন্ভ্ভাবক/তত্তাবধায়ক:   বোক্ে অন্ভ্ভাবক/তত্তাবধায়ক:  

নপ্রন্ট নাে:   তানেখ:    নপ্রন্ট নাে:   তানেখ:    নপ্রন্ট নাে:   তানেখ:  
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Authorized Days and Hours of Care: Authorized Days and Hours of Care for Second Shift/Work/Activity Schedule
(Complete only if parent provides second shift/work/activity schedule in Section 5)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

from to from to from to from to from to from to from to

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

from to from to from to from to from to from to from to

Eligibility determined and approved by (print and initial):                      Date:                                                      

Length of Eligibility from                                    to                                      Codes: RFC:                      PR:                      FS:                        
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অবতবরতি বিশু (�বদ প্রব�াজ্য হয়)
  

অনগু্রহ করে আপনাে পনেবারেে সকল নশশুে তানলকা করুন র্ার্দে নশশু র্রত্নে প্ররয়াজন। (শুধমুাত্র বিশুবদর �ত্ন প্রবয়াজন্)

ধ
ার

া 2
 

বি
শু

(ে
াচ্

াব
দর

) �
বত্ন

র
 প্র

বয়
াজ

ন্ ন্াম (পদবে, প্রথম ন্াম) এম.আই.
(M.I.)  সম্পে্ক D.O.B. বিঙ্গ

সন্াবন্র োো-মা 
উভবয়ই বে 

োব়িবত থাবেন্?

জাবত বহস্াবন্ে 
ো ি্যাটিবন্া**

করস** (নীরে 
নকংব্দনন্ত 
চ্দখুন)

সামাবজে 
বন্রাপত্া ন্ম্বর 

(ঐনছিক)
প্রবতেন্ী বিশু?

বিশু বে মাবে্ক ন্ ন্াগবরে/
ইউ.এস.(U.S.) জাতীয়/ো 

সবন্াষজন্ে অবভোসন্ বথিবত 
সহ ে্যবতি?

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

* নব্ভাগ 1:  নশশু র্রত্নে গ্যাোনন্টে জন্য চর্াগ্য পনেবাে - নগ্দ সহায়তা (CA) এে জন্য 
আরব্দন কো বা গ্রহর্ কো, বা CA-এে পনেবরতদে  Child Care Assistance 
(োইল্ড চকয়াে সহায়তা) গ্রহর্ কো বা রোননজশনাল োইল্ড চকয়াে গ্রহর্ কো

 নব্ভাগ 2: তহনবল উপল্ভ্য হরল পনেবােগুনল চর্াগ্য৷
 নব্ভাগ 3:  তহনবল উপল্ভ্য হরল পনেবােগুনল চর্াগ্য এবং ACS তার্দে নশশু ও পনেবাে 

পনেরষবা পনেকল্পনায় অন্ত্ুভদে ক্ত করেরে

**  জানতগত এবং বরর্দেে তি্য প্র্দান কো চবেছিায় এবং নশশু র্ত্ন 
সহায়তাে জন্য আপনাে চর্াগ্যতা বা এই সংস্াে দ্াো আপনারক 
চর্ পনেোর্ সহায়তা চ্দওয়া হরব তা প্র্ভানবত কেরব না।

জানতগত সংরু্নক্ত চকাড:
AI চনটি্ভ আরেনেকান বা আলাস্ান চনটি্ভ
এএস এশীয়
BL কারলা বা আনরিকান আরেনেকান
HP চনটি্ভ হাওয়াইয়ান বা প্রশান্ত েহাসাগেীয় দ্ীপবাসী
WH সা্দা
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পবরোবরর অবতবরতি সদস্য (�বদ প্রব�াজ্য হয়)
অনগু্রহ করে আপনাে সেগ্র পনেবারেে সকল অন্্যান্্য স্দস্যর্দে তানলকা করুন (নব্ভাগ 2A চত তানলকা্ুভক্ত নয়) 18 বেরেে কে বয়সী নশশু সহ র্ার্দে নশশু র্রত্নে প্ররয়াজন ন্য়। প্রিরে ননরজরক তানলকা্ুভক্ত করুন, তােপরে আপনাে সারি র্াো িারকন তার্দে 
অনসুের্ করুন।

বে
ভ

াগ
 2

B
 

প
বর

ে
াব

র
র

 স
দস

্যর
া

ন্াম ( কিষ, প্রথম) (বন্ধনীরত চর্রকারনা উপনাে বা প্রিে নাে অন্ত্ুভদে ক্ত করুন) এম.আই.
(M.I.)  সম্পে্ক D.O.B. বিঙ্গ জাবত বহস্াবন্ে 

ো ি্যাটিবন্া**
করস** (ডানন্দরক 
চলরজন্ড চ্দখুন)

সামাবজে বন্রাপত্া 
ন্ম্বর (ঐনছিক)

9  
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

পনেবারেে অনতনেক্ত স্দস্যর্দে জন্য, অনগু্রহ করে একটি পৃিক 
শীট সংরু্ক্ত করুন। বানড়রত বসবাসকােী র্রত্নে জন্য 
আরব্দনকােী সন্তানর্দে চর্ চকারনা পত্নী, নপতাোতা বা 
তত্তাবধায়রকে তি্য অন্ত্ুভদে ক্ত করুন।

জানতগত সংরু্নক্ত চকাড:
AI চনটি্ভ আরেনেকান বা আলাস্ান চনটি্ভ
এএস এশীয়
BL কারলা বা আনরিকান আরেনেকান
HP চনটি্ভ হাওয়াইয়ান বা প্রশান্ত েহাসাগেীয় দ্ীপবাসী
WH সা্দা

OFFICE USE ONLY  Family Size:  
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অবতবরতি প্রদান্োরী (�বদ প্রব�াজ্য হয়)

ধ
ার
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প্র
দা

ন্
ে

ার
ী আপনন র্ন্দ ননউ ইয়কদে  চস্টট োইল্ড চকয়াে ব্লক গ্রান্ট দ্াো অিদোয়ন কো োইল্ড চকয়াে অ্যানসস্ট্যারন্সে জন্য চর্াগ্য হন, তাহরল আপনাে কারে চবরে চনওয়াে নবকল্প েরয়রে: চকন্দ্র-ন্ভনতিক বা বানড়রত-ন্ভনতিক নশশু র্ত্ন। আপনন র্ন্দ এেন একটি প্র্দানকােীরক চবরে চনন চর্টি লাইরসন্সপ্রাতি বা ননবনন্ধত নয়, তাহরল 

প্র্দানকােীরক অবশ্যই আইনগত্ভারব অব্যাহনত প্র্দানকােী নহরসরব ননি্ুভক্ত হরত হরব। আপনাে পেরদেে প্র্দানকােীে নাে(গুনল) এবং ঠিকানা(গুনল) নীরে প্র্দান করুন৷ আপনন একটি সংরু্ক্ত শীরট অনতনেক্ত পেদে তানলকা্ুভক্ত কেরত পারেন।

নাে:   চপ্রাগ্রাে # (র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   

ঠিকানা:   ঠিকানা:   ঠিকানা:    

ধ
ার

া 7
 

প্র
দা

ন্
ে

ার
ী আপনন র্ন্দ ননউ ইয়কদে  চস্টট োইল্ড চকয়াে ব্লক গ্রান্ট দ্াো অিদোয়ন কো োইল্ড চকয়াে অ্যানসস্ট্যারন্সে জন্য চর্াগ্য হন, তাহরল আপনাে কারে চবরে চনওয়াে নবকল্প েরয়রে: চকন্দ্র-ন্ভনতিক বা বানড়রত-ন্ভনতিক নশশু র্ত্ন। আপনন র্ন্দ এেন একটি প্র্দানকােীরক চবরে চনন চর্টি লাইরসন্সপ্রাতি বা ননবনন্ধত নয়, তাহরল 

প্র্দানকােীরক অবশ্যই আইনগত্ভারব অব্যাহনত প্র্দানকােী নহরসরব ননি্ুভক্ত হরত হরব। আপনাে পেরদেে প্র্দানকােীে নাে(গুনল) এবং ঠিকানা(গুনল) নীরে প্র্দান করুন৷ আপনন একটি সংরু্ক্ত শীরট অনতনেক্ত পেদে তানলকা্ুভক্ত কেরত পারেন।

নাে:   চপ্রাগ্রাে # (র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   

ঠিকানা:   ঠিকানা:   ঠিকানা:    
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প্র
দা

ন্
ে

ার
ী আপনন র্ন্দ ননউ ইয়কদে  চস্টট োইল্ড চকয়াে ব্লক গ্রান্ট দ্াো অিদোয়ন কো োইল্ড চকয়াে অ্যানসস্ট্যারন্সে জন্য চর্াগ্য হন, তাহরল আপনাে কারে চবরে চনওয়াে নবকল্প েরয়রে: চকন্দ্র-ন্ভনতিক বা বানড়রত-ন্ভনতিক নশশু র্ত্ন। আপনন র্ন্দ এেন একটি প্র্দানকােীরক চবরে চনন চর্টি লাইরসন্সপ্রাতি বা ননবনন্ধত নয়, তাহরল 

প্র্দানকােীরক অবশ্যই আইনগত্ভারব অব্যাহনত প্র্দানকােী নহরসরব ননি্ুভক্ত হরত হরব। আপনাে পেরদেে প্র্দানকােীে নাে(গুনল) এবং ঠিকানা(গুনল) নীরে প্র্দান করুন৷ আপনন একটি সংরু্ক্ত শীরট অনতনেক্ত পেদে তানলকা্ুভক্ত কেরত পারেন।

নাে:   চপ্রাগ্রাে # (র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   নাে:   চপ্রাগ্রাে #(র্ন্দ প্ররর্াজ্য হয়):   

ঠিকানা:   ঠিকানা:   ঠিকানা:    

আবয়র কন্াট
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অনিস শুধুমাত্র বযবহার 

ধূসর ছাযাযুক্ত বাক্সগুনল শুধুমাত্র অনির্সর বযবহার্রর জিয। দযা কর্র এই নবভার্ে নকছু নলখর্বি িা। 

নশশু ও পানরবানরক কলযাণ নবভাে 
বিভাগ 2 িা 3 বিশু যত্ন সহায়তার জন্য আপন্ার 

আবিদন্ সম্পরূ্ণ করার জন্য বন্বদণ িািলী* 
Child Care Assistance (চাইল্ড ককযার সহাযতা)-র প্রাপযতা Child Care Block Grant  

(চাইল্ড ককযার ব্লক) অিদুাি কের্ক অেোযর্ির উপর নিভে রশীল। 
যনদ ককাি তহনবল উপলভয িা হয, তাহর্ল আপিার সন্তাির্ক (বাচ্চার্দর) অর্পক্ষা তানলকায রাখা হর্ত পার্র। 

 

নপ্রয অনভভাবক/তত্ত্বাবধাযক, 

এই আবিদন্টি একটি বিভাগ 2 িা 3 পবরিার বহসাবি শুধুমাত্র বিশু যত্ন সহায়তার জন্য আবিদন্ করবত িযিহৃত হয় 

আপনি যনদ শুধুমাত্র কযাটােনর 2 বা 3 চাইল্ড ককযার অযানসস্ট্যার্ের জিয আর্বদি কর্রি (িেদ সহাযতার প্রানি কিই এমি পনরবার্রর জিয), তাহর্ল আপনি এই 
কছাট অযানির্কশিটি বযবহার করর্ত পার্রি। আপনি যনদ িেদ সহাযতা, সমূ্পরক পুনি সহাযতা কপ্রাগ্রাম (িুড স্ট্যাম্প), কহাম এিানজে  সহাযতা, Medicaid বা 
কযাটােনর 1 Child Care Assistance (চাইল্ড ককযার সহাযতা) (িেদ সহাযতা প্রানির জিয পনরবারগুনলর জিয) সহ অিযািয পনরর্েবার মর্তা অিযািয 
সুনবধাগুনলর জিয আর্বদি করর্ত চাি তর্ব দযা কর্র নিউ ইযকে  কস্ট্ট অযানির্কশাি ির সার্টে ি কবনিনিটস অযান্ড সানভে র্সস (LDSS-2921)-এ নজজ্ঞাসা করুি। 
New York State Application for Certain Benefits and Services (নিউ ইযকে  কস্ট্ট অযানির্কশাি ির সার্টে ি কবনিনিটস অযান্ড সানভে র্সস) (LDSS-2921) 
এর পনরবর্তে  চাইল্ড ককযার অযানসস্ট্যার্ের জিয আর্বদি জমা কদওযার মাধযর্ম, আপনি (চাইল্ড ককযার অযানসস্ট্যাে)-এর জিয শুধুমাত্র 2 এবং 3 নবভার্ে আর্বদি 
করর্ছি, অেোত্ যখি তহনবল পাওযা যায। আপনি কযাটােনর 1, নিনিত নশশু যত্ন-কত এ আর্বদি করর্ছি িা। 
আপিার আর্বদি সমূ্পণে করর্ত আপিার্ক সহাযতা করার জিয নিম্ননলনখত নির্দেশাবলী প্রদাি করা হর্যর্ছ। আপিার আর্বদিটি সমূ্পণে করার সময, িীল বা কার্লা 
কানল বযবহার কর্র ব্লক কযানপটাল অক্ষর্র (A, B, C) স্পিভার্ব নপ্রন্ট করর্ত ভুলর্বি িা। নবকল্পভার্ব, আপনি ববদুযনতিভার্ব িমেটি পূরণ করর্ত, এটি সংরক্ষণ করর্ত 
এবং এটি মুদ্রণ করর্ত পার্রি। 
এই অযানির্কশিটির্ত অবশযই আর্যর প্রমাণ, ঠিকািার প্রমাণ এবং কমেসংস্থার্ির প্রমার্ণর মর্তা সহাযক ডকুর্মর্ন্টশি অন্তভুে ক্ত োকর্ত হর্ব। 

সমস্ত প্রবয়াজন্ীয় ন্বির জন্য সংযুক্ত জমা চেকবলস্ট (CFWB-012B) চদখুন্। 
 

আবিদন্ সম্পরূ্ণ করার আবগ পডুন্ 

যনদ আপনি প্রনতর্েধক বা প্রনতরক্ষামূলক নশশু কলযাণ পনরর্েবা পাি বা আপনি একজি নিযুক্ত পালক নপতামাতা হি তাহর্ল আপনি ইনতমর্ধযই নশশু যত্ন সহাযতার 
জিয কযােয হর্ত পার্রি এবং এই আর্বদিটি সমূ্পণে করার প্রর্যাজি িাও হর্ত পার্র৷ আপিার ককস িযািারর্ক চাইল্ড ককযার অযানসস্ট্যার্ন্টর জিয করিার্রল করর্ত 
বলুি। 
যনদ আপনি িেদ সহাযতা (cash assistance, CA) পাি, তাহর্ল নশশু যর্ত্ন সহাযতার জিয আপিার মািবসম্পদ প্রশাসি (Human Resources 
Administration, HRA) জব কসন্টার্রর সার্ে কযাোর্যাে করা উনচত। 

দয়া কবর চন্াট করুন্: যবদ চকাবন্া প্রবয়াজন্ীয় চেবত্রর উত্তর ন্া চদওয়া িাবক, তাহবল সম্পরূ্ণ আবিদন্টি অসম্পরূ্ণ িবল বিবিবেত হবি। 
 

 
 

*নবভাে 1: নশশু যর্ত্নর েযারানন্টর জিয কযােয পনরবার - িেদ সহাযতা (CA) এর জিয আর্বদি করা বা গ্রহণ করা, বা CA-এর পনরবর্তে  Child Care Assistance 
(চাইল্ড ককযার সহাযতা) গ্রহণ করা বা ট্রািনজশিাল চাইল্ড ককযার গ্রহণ করা 

নবভাে 2: তহনবল উপলভয হর্ল পনরবারগুনল কযােয৷ 
নবভাে 3: তহনবল উপলভয হর্ল পনরবারগুনল কযােয এবং ACS তার্দর নশশু ও পনরবার পনরর্েবা পনরকল্পিায অন্তভুে ক্ত কর্রর্ছ 
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বিভাগ 1 আবিদন্কারী 

বিভাগ 2A        শিশুদের শিশ িং কেয়ার 

আপনি একটি িতুি আর্বদি জমা নদর্েি, স্ট্যাটাস/পুিরায শংসাপত্র পনরবতে র্ির অিুর্রাধ করর্ছি, বা আপিার ককস পুিরায কখালার অিুর্রাধ করর্ছি নকিা দযা 
কর্র উপর্রর ডািনদর্ক নির্দেশ করুি৷ 

 

আর্বদিকারী হর্লি প্রািবযস্ক নপতামাতা বা তত্ত্বাবধাযক নযনি যর্ত্নর অিুর্রাধ করর্ছি৷ অিযোয উর্েখ িা োকর্ল, এই নবভার্ে শুধুমাত্র আর্বদিকারী সম্পর্কে  
নিম্ননলনখত তেয োকর্ত হর্ব: 

1. আপিার কশে এবং প্রেম িাম এবং মধযম আদযক্ষর নপ্রন্ট করুি। অিুগ্রহ কর্র বন্ধিীর্ত ককার্িা উপিাম বা প্রেম িাম রাখুি। 
2. আপিার বববানহক অবস্থা নির্দেশ করুি (একক, নববানহত, নববাহনবনেন্ন বা নবধবা)। 
3. আপিার বান়ির ঠিকািা নপ্রন্ট করুি। 
4. ঠিকািাটি অস্থাযী হর্ল নির্দেশ করুি। হযাাঁ কচক করুি যনদ পনরবারটি বতে মার্ি একটি েৃহহীি আশ্রর্য বসবাস করর্ছ, অিয পনরবার্রর সার্ে নিগুণ হর্য 

কের্ছ, একটি কহার্টল/কমার্টর্ল, একটি ো়িী/বাস/কট্রর্ি, পাকে /কযাম্পসাইট বা অিয ককাি স্থার্ি। 
5. এলাকা ককাড সহ আপিার কটনলর্িাি িম্বর নপ্রন্ট করুি - কাজ, বান়ি এবং কসলুলার/অিযািয (যনদ প্রর্যাজয হয)। 
6. আপিার ই-কমল ঠিকািা নপ্রন্ট করুি (ঐনেক)। 
7. িেদ সহাযতা নস্থনতর জিয "হযাাঁ" বা "িা" কচক করুি। (যবদ আপবন্ একজন্ CA প্রাপক হন্, তাহবল আপন্ার বহউমযান্ বরবসাবসণস (HRA) জি 

চসন্টার কমীর মাধযবম োইল্ড চকয়াবরর জন্য আবিদন্ করা উবেত)। 
8. আপিার পনরবার্র প্রাযশই কয ভাোয কো বলা হয তার জিয বাক্সটি কচক করুি। অিযািয হর্ল, ভাোর িাম নপ্রন্ট করুি। 
9. আপনি কয ভাোয কযাোর্যাে করর্ত চাি তার জিয বাক্সটি কচক করুি৷ অিযািয হর্ল, ভাোর িাম নপ্রন্ট করুি।  

ডকুর্মর্ন্টশি: নিউ ইযকে  নসটি করনসর্ডনের জিয প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্ (CFWB-012B) কদখুি। 
 

1. কয পনরবার্রর জিয আপনি Child Care Assistance (চাইল্ড ককযার সহাযতা)র জিয আর্বদি করর্ছি কসই পনরবার্রর প্রনতটি নশশুর কশে এবং প্রেম িাম এবং 
মধযম আদযক্ষর নপ্রন্ট করুি। 

2. পনরবার্রর প্রনতটি সন্তার্ির জিয, আপিার সার্ে তার্দর সম্পকে  নপ্রন্ট করুি (কযমি নশশু)। 
3. জন্ম তানরখ নপ্রন্ট করুি এবং তানলকাভুক্ত প্রনতটি নশশুর নলঙ্গ নির্দেশ কর্র বার্ক্স টিক নচহ্ন নদি। 
4. সন্তার্ির বাবা-মা দুজর্িই বান়ির্ত োর্কি নকিা তা নির্দেশ করুি। 
5. আর্বদি করা প্রনতটি নশশু নহস্পানিক বা লযাটির্িা নকিা তা নির্দেশ করর্ত "হযাাঁ" বা "িা" কচক করুি। জানতেত তেয প্রদাি করা কেোয এবং নশশু যত্ন সহাযতার 

জিয আপিার কযােযতা বা এই সংস্থার িারা আপিার্ক কয পনরমাণ সহাযতা কদওযা হর্ব তা প্রভানবত করর্ব িা। 
6. নশশু যর্ত্নর প্রর্যাজর্ি প্রনতটি নশশুর জিয করস কলামটি পূরণ করুি৷ আপনি একটি একক নশশুর জিয একানধক জানত নবভাে কবর্ছ নির্ত পার্রি৷ 

করর্সর তেয প্রদাি করা কেোয এবং নশশু যত্ন সহাযতার জিয আপিার কযােযতা বা এই সংস্থার িারা আপিার্ক কয পনরমাণ সহাযতা কদওযা হর্ব তা 
প্রভানবত করর্ব িা৷ অিুগ্রহ কর্র িীর্চর ককাডগুনল বযবহার করুি৷ 
এআই - চন্টিভ আবমবরকান্ িা আলাস্কান্ চন্টিভ এএস - এবিয়ান্ বিএল - কাবলা িা আবিকান্ আবমবরকান্ 
HP - চন্টিভ হাওয়াইয়ান্ িা প্রিান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপিাসী WH - সাদা 

7. প্রনতটি নশশুর সামানজক নিরাপত্তা িম্বর (Social Security Number, SSN) প্রদাি করুি। আপিার্ক SSN প্রদাি করর্ত হর্ব িা। কসগুনল কিডার্রল, 
রাজয এবং স্থািীয সংস্থাগুনল পনরর্েবার িকল এবং জানলযানত প্রনতর্রাধ করর্ত এবং কিডার্রল নরর্পাটিে ংর্যর জিয বযবহার করর্ত পার্র। 

8. হযাাঁ বা "িা" কচক করুি কয নশশুর যত্ন কিওযা প্রর্যাজি তার প্রনতবন্ধীতা আর্ছ নকিা তা কবাঝার্ত1। আপিার সন্তাি যনদ Child Care Assistance (চাইল্ড 
ককযার সহাযতা)র জিয কযােয বর্ল নবর্বনচত হয, অিুগ্রহ কর্র একটি নবর্শে প্রর্যাজর্ির আর্বদি কপর্ত http://www1.nyc.gov/site/acs/early-
care/forms.page এ যাি৷ 

9. নশশু যর্ত্নর প্রর্যাজি হওযা নশশুটি মানকে ি িােনরক, মানকে ি িােনরক বা সর্ন্তােজিক অনভবাসি নস্থনত সহ বযনক্ত নকিা তা নির্দেশ করর্ত "হযাাঁ" বা "িা" কচক করুি৷ 

10. অনতনরক্ত নশশুর্দর জিয একটি পৃেক শীট যুক্ত করুি (যনদ আপনি আট (8) এর কবনশ নশশুর্দর যত্ন কিওযার অিুর্রাধ কর্রি)। 
ডকুর্মর্ন্টশি: শুধুমাত্র নশশুর (বাচ্চার্দর) নশশুর যত্ন কিওযার জিয িােনরকত্ব/অনভবাসি অবস্থার জিয প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্  
(CFWB-012B) কদখুি। 

 

 
1 একটি প্রনতবন্ধী বা নবর্শে চানহদাসম্পন্ন নশশু হল এমি একটি নশশু কযটি নির্জর বা নির্জর যত্ন নির্ত অক্ষম এবং যার নিম্ননলনখত এক বা একানধক শতে  এমিভার্ব ধরা পর়্ির্ছ কয এটি 
নশশুর োভানবকভার্ব কাজ করার ক্ষমতার্ক প্রনতকূলভার্ব প্রভানবত কর্র: দনৃি প্রনতবন্ধকতা, বনধরতা বা অিযািয শ্রবণ প্রনতবন্ধকতা, অর্েোর্পনডক ববকলয, মািনসক অনস্থরতা, মািনসক 
প্রনতবন্ধকতা, কশখার অক্ষমতা, বাক প্রনতবন্ধকতা, োর্স্থযর প্রনতবন্ধকতা, অটিজম বা একানধক প্রনতবন্ধকতা। এই জাতীয নিণের্যর জিয অবশযই একজি নচনকত্সক, লাইর্সেপ্রাি বা 
প্রতযনযত মর্িানবজ্ঞািী বা উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ অিযািয কপশাদার িারা নিণেয করা উনচত। 

http://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page
http://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page
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বিভাগ 3 বিশু/পবরিাবরর প্রবয়াজন্ 

 

 
1. একজি পনরবার্রর সদসয হল আপিার পুর্রা পনরবার্রর অিয কযর্কাি সদসয, এমি নশশু সহ যার্দর নশশু যর্ত্নর প্রর্যাজি কিই। প্রের্ম নির্জর্ক তানলকাভুক্ত করুি, 
তারপর্র প্রর্যাজয হর্ল সন্তার্ির নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক এবং সৎ নপতা-মাতা সহ আপিার সার্ে বসবাসকারী সকলর্ক অিুসরণ করুি। তত্ত্বাবধাযর্কর 
মর্ধয আইিেত অনভভাবক, তত্ত্বাবধাযক আত্মীয বা নশশুর স্থািীয নপতামাতার অিয ককার্িা বযনক্ত অন্তভুে ক্ত। কশে এবং প্রেম িাম এবং প্রর্যাজয হর্ল মধযম 
আদযক্ষর নপ্রন্ট করুি। 

2. আপিার সার্ে প্রনতটি বযনক্তর সম্পকে  নপ্রন্ট করুি (কযমি পত্নী, সঙ্গী, দাদু-ঠাকুমা, নপতামাতা ইতযানদ)। 

3. জন্ম তানরখ নপ্রন্ট করুি এবং পনরবার্রর প্রনতটি বযনক্তর নলঙ্গ নির্দেশ কর্র বাক্সটি কচক করুি। 

4. পনরবার্রর প্রনতটি সদসয নহস্পানিক বা লযাটির্িা নকিা তা নির্দেশ করর্ত "হযাাঁ" বা "িা" কচক করুি। জানতেত তেয প্রদাি করা কেোয এবং নশশু যত্ন সহাযতার 
জিয আপিার কযােযতা বা এই সংস্থার িারা আপিার্ক কয পনরমাণ সহাযতা কদওযা হর্ব তা প্রভানবত করর্ব িা। 

5. আপিার সার্ে বসবাসকারী প্রর্তযর্কর জিয জানত কলামটি পূরণ করুি। আপনি একক বযনক্তর জিয একানধক জানত নবভাে কবর্ছ নির্ত পার্রি। করর্সর 
তেয প্রদাি করা কেোয এবং নশশু যত্ন সহাযতার জিয আপিার কযােযতা বা এই সংস্থার িারা আপিার্ক কয পনরমাণ সহাযতা কদওযা হর্ব তা প্রভানবত 
করর্ব িা। নির্চর ককাড বযবহার করুি. 
AI - চন্টিভ আবমবরকান্ িা আলাস্কান্ চন্টিভ AS - এবিয়ান্ BL - কাবলা িা আবিকান্ আবমবরকান্ 
HP - চন্টিভ হাওয়াইয়ান্ িা প্রিান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপিাসী WH - সাদা 

6. আপিার পনরবার্রর সদসযর্দর জিয সামানজক নিরাপত্তা িম্বর (SSN) পূরণ করুি। SSN ঐনেক। SSN কিডার্রল, রাজয, এবং স্থািীয সংস্থাগুনল 
পনরর্েবাগুনলর িকল এবং জানলযানত প্রনতর্রাধ করর্ত এবং কিডার্রল নরর্পাটিে ংর্যর জিয বযবহার করর্ত পার্র৷ 

7. যনদ পনরবার্রর আট (8) জর্ির কবনশ সদসয োর্ক, তার্দর সমস্ত তেয তানলকাভুক্ত করার জিয একটি পৃেক শীট যুক্ত করুি। 
ডকুর্মর্ন্টশি: 18 বছর্রর কম বযসী পনরবার্রর সকল নশশুর জিয প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্ (CFWB-012B) কদখুি, নশশুর যর্ত্নর প্রর্যাজি হর্ল, 
নপতামাতা/আর্বদিকারীর সার্ে সন্তার্ির সম্পকে  যাচাই করর্ত এবং সন্তার্ির বযস যাচাই করর্ত। 

 

1. Child Care Assistance (চাইল্ড ককযার সহাযতা)র অিরু্রাধ করার জিয আপিার কারণ(গুনল) নির্দেশ করর্ত অিগু্রহ কর্র উপযকু্ত বাক্স(গুনল) 
কচক করুি৷ 
• কমেসংস্থাি 
• বৃনত্তমূলক প্রনশক্ষণ, বা নশক্ষামলূক কাযেক্রম 
• োহে স্থয সনহংসতা কসবা গ্রহণ 
• কাজ কখাাঁজা 
• েৃহহীিতা 

2. নশশু যত্ন প্রদার্ির জিয একজি িি-কার্স্ট্ানডযাল নপতামাতা উপলব্ধ আর্ছ নকিা তা নির্দেশ করর্ত "হযাাঁ" বা "িা" কচক করুি। 
3. একজি অনভভাবক বতে মার্ি মানকে ি সামনরক বানহিীর্ত পণূে-সময সনক্রয নকিা তা নির্দেশ করার জিয উপযুক্ত বাক্সটি কচক করুি। 
আর্বদিটি সমূ্পণে হওযার জিয আপিার্ক অবশযই "হযাাঁ" বা "িা" কচক করর্ত হর্ব। 

4. নপতামাতা বতে মার্ি িযাশিাল োডে  বা নমনলটানর নরজাভে  ইউনির্টর সদসয নকিা তা নির্দেশ করার জিয উপযুক্ত বার্ক্স কচক করুি। আর্বদিটি 
সমূ্পণে হওযার জিয আপিার্ক অবশযই "হযাাঁ" বা "িা" কচক করর্ত হর্ব। 

5. আর্বদিকারী একটি নভন্ন এর্জনের মাধযর্ম নশশু যত্ন গ্রহণ করর্ছি এবং/অেবা আর্বদি করর্ছি নকিা তা নির্দেশ করুি এবং এর্জনে নিবোচি 
করুি। 
ডকুর্মর্ন্টশি: যর্ত্নর প্রনতটি কারর্ণ প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্ (CFWB-012B) কদখুি। সামনরক অবস্থার ডকুর্মর্ন্টশি প্রর্যাজি 
হয িা। একজি আর্বদিকারীর্ক অবশযই তার্দর সামনরক দানযত্ব কের্ক প্রাি আর্যর ডকুর্মর্ন্টশি প্রদাি করর্ত হর্ব। 

বিভাগ 2B পবরিাবরর সদসযরা 
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বিভাগ 5 কাজ/বিয়াকলাপ/ভ্রমবর্র সময়সূেী 

বিভাগ 6 আয় তিয 

 

 
(পনরবার্রর প্রনতটি চাকুরীজীবী নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতার জিয সমূ্পণে করুি যনদ আপিার নশশু যত্ন সহাযতার অিুর্রাধ করার কারণ হয 
কমেসংস্থাি বা আপনি কমেসংস্থাি কের্ক আর্যর প্রনতর্বদি করর্ছি) 

1. আর্বদিকারীর নির্যােকতে ার িাম, ঠিকািা এবং কটনলর্িাি িম্বর নপ্রন্ট করুি। 

2. কমেসংস্থাি শুরুর তানরখ নপ্রন্ট করুি। 
3. আপিার কার্জর একটি ঘূণোযমাি নশিট আর্ছ এবং/অেবা ওভারটাইম প্রর্যাজি নকিা তা নির্দেশ করার জিয উপযুক্ত বাক্সটি কচক করুি। 

4. প্রর্যাজয হর্ল, পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতার জিয নির্যােকতে ার িাম, ঠিকািা এবং কটনলর্িাি িম্বর নপ্রন্ট করুি। 
5. প্রর্যাজয হর্ল, পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতার নির্যার্ের তানরখ নপ্রন্ট করুি। 
6. প্রর্যাজয হর্ল, পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতার একটি ঘূণোযমাি নশিট আর্ছ এবং/অেবা ওভারটাইম প্রর্যাজি নকিা তা 
নির্দেশ করার জিয উপযুক্ত বাক্সটি কচক করুি। 
ডকুর্মর্ন্টশি: চাকনরর জিয প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্ (CFWB-012B) কদখুি। 

 

(পনরবার্রর প্রনতটি নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতামাতার জিয সমূ্পণে, যারা কমেরত বা নশক্ষােত/বৃনত্তমূলক কাযেকলাপ রর্যর্ছ) 

1. সিার্হর প্রনতটি নদর্ির জিয সাধারণ নিধোনরত কাজ বা কাযেকলার্পর ঘন্টা নপ্রন্ট করুি। ঘন্টা AM বা PM হর্ল নির্দেশ করুি। 

2. যনদ নিতীয নশিট, চাকনর বা কাযেকলাপ োর্ক, কসই কাযেকলার্পর জিয সমযসূচী নপ্রন্ট করুি। 
3. প্রর্যাজয হর্ল, পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ বাবা-মার্যর জিয সিার্হর প্রনতটি নদর্ির জিয সাধারণ নিধোনরত কার্জর সময মুদ্রণ করুি। 
4. যনদ পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতার নিতীয নশিট, চাকনর বা কাযেকলাপ োর্ক, তাহর্ল কসই কাযেকলার্পর সমযসূচী নপ্রন্ট 
করুি। 

5. আর্বদিকারীর কাজ/নক্রযাকলাপ কের্ক প্রদািকারীর কার্ছ যাতাযাত করর্ত এবং যাতাযাত করর্ত কত সময লার্ে তা পরীক্ষা করুি। 

6. আর্বদিকারী কমে/নক্রযাকলাপ কের্ক প্রদািকারীর কার্ছ যাতাযাত করর্ত পাবনলক ট্রাের্পাটে  বযবহার কর্রি নকিা তা নির্দেশ করুি। 
7. প্রর্যাজয হর্ল, পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক, বা সৎ বাবা-মার্যর কাজ/নক্রযাকলাপ কের্ক প্রদািকারীর কার্ছ যাতাযার্তর জিয কতটা সময 
লার্ে তা পরীক্ষা করুি। 

8. ইনঙ্গত করুি কয পনরবার্রর নিতীয নপতা-মাতা, তত্ত্বাবধাযক বা সৎ নপতা-মাতা কমের্ক্ষত্র/নক্রযাকলাপ কের্ক প্রদািকারীর কার্ছ যাতাযার্তর জিয সবেজিীি 
পনরবহি বযবহার কর্রি। 

 

এই নবভার্ের জিয, শুধুমাত্র কসই আইর্টমগুনলর উত্তর নদি যার জিয আপনি বা পনরবার্রর একজি সদসয আয কর্রর্ছি। অিুগ্রহ কর্র নির্জর জিয আয/সুনবধা তেয 
অন্তভুে ক্ত করুি এবং আপিার সার্ে বসবাসকারী আপিার পত্নী সহ পনরবার্রর অিয ককার্িা প্রািবযস্ক সদসয, অেবা একজি প্রািবযস্ক নযনি আপিার সার্ে োর্কি এবং 
যার সার্ে আপিার অন্তত একটি নশশু আর্ছ। এছা়িাও 18 বছর্রর কম বযসী কয ককািও বযনক্তর্ক অন্তভুে ক্ত করুি নযনি আইিত নশশু বা নশশুর্দর জিয দাযী যার জিয 
নশশু যত্ন সহাযতা চাওযা হর্যর্ছ৷ 

1. আপিার (✓) নির্জর এবং আপিার সার্ে বসবাসকারী কয ককউ প্রনতটি ধরর্ির আর্যর জিয হযাাঁ বা িা কচক করুি। 
2. প্রনতটি "হযাাঁ" উত্তর্রর জিয, ডলার ($) পনরমাণ বা মূলয, এটি কত ঘি ঘি েৃহীত হর্যর্ছ এবং কয বযনক্ত আয কপর্যর্ছি তার িাম নপ্রন্ট করুি। 
3. সমস্ত আয় আবিদবন্ বরবপাটণ  করবত হবি। 

4. আপনি যনদ িেদ সহাযতার প্রানি নির্দেশ কর্রি, তাহর্ল আপিার HRA জব কসন্টার্রর কমীর মাধযর্ম নশশু যর্ত্নর জিয আর্বদি করা উনচত। 
5. আপনি যনদ অনিনিত হি কয ককাোয আর্যর প্রকার্রর তানলকা করর্ত হর্ব, আপনি এটির্ক "অিয" এর অধীর্ি অন্তভুে ক্ত করর্ত পার্রি৷ ডকুর্মর্ন্টশি: আর্যর জিয 
প্রর্যাজিীয ডকুর্মর্ন্টশর্ির জিয কচকনলস্ট্ (CFWB-12B) কদখুি। 

বিভাগ 4 বন্যুবক্ত 
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বিভাগ 8 প্রতযয়ন্পত্র 

বিভাগ 9 শুধুমাত্র অবিস িযিহাবরর জন্য 

চভাটার বন্িন্ধন্ তিয 

অবধকার এিং দাবয়বের তিয 

 

 
1. আপনি যনদ New York State Child Care Block Grant (নিউ ইযকে  কস্ট্ট চাইল্ড ককযার ব্লক গ্রান্ট), িারা অেোনযত নশশু যত্ন সহাযতার জিয কযােয হি, 
তাহর্ল আপিার কার্ছ ককন্দ্র-নভনত্তক বা েৃহ-নভনত্তক নশশু যত্ন কবর্ছ কিওযার নবকল্প রর্যর্ছ। 

2. আপনি যনদ প্রদািকারী/কপ্রাগ্রাম জার্িি কযখার্ি আপনি আপিার সন্তাির্ক িনেভুক্ত করর্ত চাি অিুগ্রহ কর্র িাম, ঠিকািা এবং ACS কপ্রাগ্রাম িম্বর নির্দেশ 
করুি (যনদ প্রর্যাজয হয)। 

 

অিুগ্রহ কর্র সাটিে নির্কশি নবভােটি মর্িার্যাে সহকার্র প়িুি এবং োক্ষর করুি। যনদ আর্বদিকারী অিয কার্রা জিয আর্বদিটি পূরণ কর্র োর্কি, তর্ব তার্দর 
অবশযই নির্জর িার্ম োক্ষর করর্ত হর্ব। দুই নপতা-মাতার পনরবার হর্ল, উভয নপতামাতার্কই আর্বদিপর্ত্র োক্ষর করর্ত হর্ব। 
োক্ষর করার মাধযর্ম, আপনি প্রতযযি কর্রি কয আপিার সনিনলত পানরবানরক সম্পদ $1,000,000 এর কবনশ িয। পানরবানরক সম্পর্দর উদাহরণ হল: িেদ, সঞ্চয 
এবং কচনকং অযাকাউন্ট, আপিার বান়ি, নরর্যল এর্স্ট্ট, োন়ি, স্ট্ক, বন্ড, নমউচুযাল িান্ড, IRAs, 401(k), অযািুইটি, ট্রাস্ট্ িান্ড, জীবি বীমা, নিরাপদ আমািত 
বাক্স সামগ্রী ইতযানদ। 

 

এই নবভােটি সমূ্পণে করর্বি িা। কয কমীরা যর্ত্নর জিয আপিার পনরবার্রর কযােযতা নিধোরণ করর্ছি তারা এটি বযবহার করর্বি। 
 

Child Care Subsidy (চাইল্ড ককযার ভতুে নক)-র জিয আর্বদর্ির কশে পৃষ্ঠাটি কভাট কদওযার নিবন্ধি করার একটি আর্বদি। আপনি যনদ কভাটার নিবন্ধি আর্বদি 
িমে পূরণ করর্ত সাহাযয করর্ত চাি, 311 এ কল করুি। নিবন্ধর্ির জিয আর্বদি করা বা কভার্ট নিবন্ধি করর্ত অেীকার করা নশশু যত্ন সহাযতার জিয আপিার 
কযােযতা বা এই সংস্থার িারা আপিার্ক কয পনরমাণ সহাযতা কদওযা হর্ব তা প্রভানবত করর্ব িা। 

 

আপনি এখার্ি আপিার অনধকার এবং দানযত্ব সম্পর্কে  তেয কপর্ত পার্রি: http://otda.ny.gov/programs/applications/4148a.pdf 

আপন্ার যবদ ইন্টারবন্বট অযাবেস ন্া িাবক, তাহবল আপবন্ NYC ACS-চক (212) 835-7610 ন্ম্ববর কল করবত পাবরন্ যাবত আপন্ার অবধকার 
এিং দাবয়েগুবল হাইলাইট করা পবুস্তকাগুবলর বিবজকযাল কবপগুবল আপন্াবক চমল করা হয়। 
• LDSS-4148A: আপিার অনধকার এবং দানযত্ব সম্পর্কে  আপিার যা জািা উনচত 

• LDSS-4148B: সামানজক পনরর্েবা কপ্রাগ্রাম সম্পর্কে  আপিার যা জািা উনচত 

• LDSS-4148C: আপিার যনদ জরুনর পনরনস্থনত োর্ক তাহর্ল আপিার কী জািা উনচত 

ধারা 7 প্রদান্কারী 

http://otda.ny.gov/programs/applications/4148a.pdf


চাইল্ড কেয়ার সহায়তা নতুন আবেদন জমা কদওয়ার কচেলিস্ট 

চাইল্ড কেয়ার অ্্যাসিিট্্যান্সের আন্েদন (CFWB-012)-এ অ্েশ্্যই িহায়ে ডকুন্েন্টেশ্ন অ্ন্তর্্ভভু ক্ত থােন্ে হন্ে।
র্ে্ভভু সে ক�াগ্্যোর প্রসেটি প্রন্য়াজনীয়োর জন্য ডকুন্েন্টেশ্ন িরেরাহ েরা হন্য়ন্ে ো সনসচিে েরন্ে পরীক্া েরুন।

1.  আবেদন (CFWB-012)

িেস্ত সের্াগ্ িম্পূর্ভু হন্য়ন্ে ো সনসচিে েরুন, িহ:

�	�সদ দ্ভই সপো-োোর পসরোর, সপো-োো উর্ন্য়ই স্াক্র েরুন  � িােসরে অ্েস্া (ধারা 3)  � ভ্রেন্র্র িেয় (সের্াগ্ 5)

2.  লনউইয়ে্ক  লসটি করলসবেলসি

সনম্নসিসিেগুসির েন্ধ্য এেটি েসপ:

�	IDNYC � ইউটিসিটি সেি � সের্াগ্ 8 প্ভরস্ার পত্র
�	চািন্ের িাইন্িসে � র্াড়ার রসিদ � NYCHA িাটিভু সিন্েট্  
�	CFWB-067 করসিন্ডসসে প্রে্যয়ন	  � অ্ন্যান্য  

দয়া েন্র কনাট্ েরুন: �সদ "অ্ন্য" ডকুন্েন্টেশ্ন িন্ন্তাষজনে না হয়, ACS আন্েদনোরীন্ে অ্েসহে েরন্ে।

3.  শুধমুাত্র লিশু(কদর) জন্য যাবদর লিশু যত্ন প্রবয়াজন: নাগলরেত্ব/অলিোসন লথিলত
সনম্নসিসিেগুসির েন্ধ্য এেটি েসপ:
�	োসেভু ন জন্ম শ্ংিাপত্র � স্ায়ী োসিন্া ো সরিন োডভু  িহ এসিন্য়ন করসজন্্রেশ্ন োডভু
�	ইউএি পািন্পাট্ভু  িেভু � FS-240 (োসেভু ন �্ভক্তরান্্রের নাগ্সরন্ের সেন্দন্শ্ জন্ন্মর সরন্পাট্ভু )
�	ন্যাচারািাইন্জশ্ন িাটিভু সিন্েট্  � অ্ন্যান্য  
দয়া েবর কনাট েরুন: যলদ "অন্য" েকুবমবটেিন সব্তাষজনে না হয়, তাহবি ACS আবেদনোরীবে অেলহত েরবে।

4.  লিতামাতা/আবেদনোরীর সাবে স্তাবনর সম্পে্ক

18 েেন্রর েে েয়িী পসরোন্রর সেি সশ্শুর জন্য সনম্নসিসিেগুসির েন্ধ্য এেটি অ্ন্ভসিসপ, িন্তান্নর জন্য সশ্শু �ন্নের প্রন্য়াজন থােন্িও:

�	জন্ম শ্ংিাপত্র � দত্তে কনওয়ার করেডভু
�	ে্যাপটিিোি করেডভু  � আসথভুে দাসয়ত্ব িহ আইসন অ্সর্র্ােন্ের জন্য আদািন্ের আন্দশ্
�	সপোোোর স্াক্র িহ পািন্পাট্ভু

5.  েয়স
18 েেন্রর েে েয়িী পসরোন্রর সেি সশ্শুর জন্য সনম্নসিসিেগুসির েন্ধ্য এেটি অ্ন্ভসিসপ, িন্তান্নর জন্য সশ্শু �ন্নের প্রন্য়াজন থােন্িও:
�	জন্ম শ্ংিাপত্র  � দত্তে কনওয়ার করেডভু
�	ে্যাপটিিোি করেডভু   � এসিন্য়ন করসজন্্রেশ্ন োডভু
�	পািন্পাট্ভু

6.  আয়
CFWB-012 জো কদওয়া িেস্ত আন্েদনোরীন্ে অ্েশ্্যই �ন্নের োরর্ সনসেভুন্শ্ন্ষ আন্য়র ডকুন্েন্টেশ্ন প্রদান েরন্ে হন্ে।
লনযকু্ত োেবি:
�	CFWB-015 - েেভুচারী আন্য়র েন্থ্যর জন্য সনন্য়াগ্েেভু ার োন্ে করিান্রি

অেো
�	কপ স্াে (সবি-িাপ্াসহে = প্রসে 2 িপ্ান্হ; আধা-োসিে = োন্ি দ্ভোর)
�	িাপ্াসহে – 4টি েেভু োন, ক্রোগ্ে কেেন স্াে �সদ কোট্ পসরোর্ এেই হয়
�	িাপ্াসহে – 12টি েেভু োন, ক্রোগ্ে কেেন স্াে �সদ কোট্ পসরেসেভু ে হয়
�	সবি-িাপ্াসহে/আধা-োসিে – 2টি েেভু োন, ক্রোগ্ে কেেন স্াে �সদ কোট্ পসরোর্ এেই হয়
�	সবি-িাপ্াসহে/আধা-োসিে – 6টি েেভু োন, ক্রোগ্ে কেেন স্াে �সদ কোট্ পসরেসেভু ে হয়

িেভু এেং আন্েদন সনন্দভুশ্ােিীর জন্য অ্ন্ভরিহ েন্র https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page পৃষ্ান্ে �ান৷
আরও েন্থ্যর জন্য 311 ো 212-835-7610 নম্বন্র েি েরুন।
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যলদ স্ব-লনযকু্ত হন:
�	�সদ স্-সন�্ভক্ত হন 1 েের ো োর কেসশ্: েেভু োন, িম্পূর্ভু এেং স্াক্সরে আয়ের প্যান্েজ (উদাঃ 1040, 1065, অ্ংশ্ীদাসরন্ত্বর জন্য 

সশ্সডউি C, SE, K-1, ইে্যাসদ)
�	�সদ স্-সন�্ভক্ত হন 1 েেন্রর েে, োহন্ি CFWB-031 স্-েেভুিংস্ান আন্য়র েথ্য প্রে্যয়ন িম্পূর্ভু েরুন এেং জো সদন

অন্যান্য আয়:
�	CFWB-012-এ আন্েদনোরীর বিারা সচসনিে অ্ন্যান্য আন্য়র জন্য প্রন্য়াজনীয় িাম্প্রসেে কচে, কপ স্াে ো েেভু োন প্ভরস্ার পত্র 

এিএিআই(SSI), এিএিসড(SSD), কেোরন্ত্বর ি্ভসেধা, র্াড়ার আয়, কপনশ্ন, োসষভুেী, শ্রসেন্ের ক্সেপপূরর্, র্রর্ন্পাষর্ এেং সশ্শু 
িহায়ো িহ।

7.  যত্ন জন্য োরণ

আন্েদনোরীন্ে অ্েশ্্যই �ন্নের জন্য সনম্নসিসিে োরর্গুসির েন্ধ্য এেটি নসথর্্ভ ক্ত েরন্ে হন্ে:

a.	প্রলত সপ্াবহ ন্য্যনতম 10 ঘটো োজ েবর েমিবষে ন্য্যনতম মজলুর উিাজ্ক ন:

�	েেভুিংস্ান এেং/অ্থো স্-েেভুিংস্ান িংক্রান্ত প্রন্য়াজনীয় নসথগুসির জন্য আন্য়র অ্ধীন্ন উপন্র কদি্ভন।

b.	লিষোগত/েৃলতিম্যিে োয্কেিাি:
কর্ান্েশ্নাি স্্ভ ি, 2 েেন্রর েন্িজ, ো 4 েেন্রর েন্িজ (সনম্নসিসিে এেটি)

�	স্্ভ ন্ির স্্যাম্ িহ CFWB-005

�	অ্সিসিয়াি কিট্ারন্হন্ড প্রসশ্ক্র্ ো সশ্ক্া প্রসেষ্ান্নর এেটি সচঠিও রিহর্ন্�াগ্্য, েন্ে িেস্ত প্রন্য়াজনীয় েথ্য CFWB-005-এ প্রসেিসিে 
থােন্ে হন্ে৷

c.	োবজর সন্ান েরা হবছে (সনম্নসিসিেগুসির েন্ধ্য এেটি):

�	CFWB-026 - োন্জর অ্ন্ভিন্ান করেডভু

�	NYS শ্রে সের্াগ্ কথন্ে অ্ন্ভন্োসদে োন্জর অ্ন্ভিন্ান পসরেল্পনা

�	কেোরত্ব েীো প্রাসপ্র প্রোর্

d.	গহৃহীন (সনম্নসিসিে এেটি):

�	কহান্ট্ি/কশ্ল্ার কথন্ে সিসিে করিান্রি

�	CFWB-027 হাউসজং প্রশ্ােিী/প্রে্যয়ন

e.	কোবমলস্টে িাবয়াবিসি করফাবরি (কোবমলস্টে িাবয়াবিসি সালি্ক স কপ্রািাইোর কেবে):

�	গ্াহভু স্্য সহংিার প্রসেসক্রয়া সহিান্ে পসরন্ষোগুসির জন্য করিান্রি৷

িেভু এেং আন্েদন সনন্দভুশ্ােিীর জন্য অ্ন্ভরিহ েন্র https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page পৃষ্ান্ে �ান৷
আরও েন্থ্যর জন্য 311 ো 212-835-7610 নম্বন্র েি েরুন।
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The City of New York 
Administration for Children's Services 
Division of Child and Family Well-Being 
66 John Street, 7th Floor 
New York, New York 10038 

 
 

কিভাবে আপনার আবেদন জমা কদবে হয় 
 
অনুগ্রহ করে চাইল্ড ককযাে অযাসিিট্যারেে জনয আরেদনটি িমূ্পর্ণ করুন (CFWB-012) পসেোরেে আকাে, েিোি, 
আয এেং যরেে কাের্ যাচাই কোে জনয প্ররযাজনীয িমস্ত ডকুরমরেশন িংগ্রহ করুন। জমা কদওযাে আরে আপনাে 

আরেদন িমূ্পর্ণ হরযরে কিনা তা সনসিত কেরত অযাসিরকশন কচকসিস্ট েযেহাে কেরত ভুিরেন না। 
 
একোে িমূ্পর্ণ হরি, প্রসিযাকেরর্ে জনয সনরচে ঠিকানায আপনাে আরেদন এেং ডকুরমরেশন পাঠান: 
 

NYC Children – EDU 
PO Box 40 

Maplewood, NJ 07040 
 

িমস্ত নসি মাসকণ ন ডাক পসেরেো দ্বাো পাঠারনা উসচত। ডকুরমে কেরডক্স ো UPS দ্বাো PO েরক্স পাঠারনা যারে না। 
 
আরেদন িম্পরকণ  আপনাে ককান প্রশ্ন িাকরি, অনুগ্রহ করে 212-835-7610 নম্বরে ACS চাইল্ড ককযাে কি 
কিোরে কি করুন। 



আরও তথ্যের জনযে পথরর 
পাতায় যান

EarlyLearn
DOE-এর আর্লি হেড স্টারলি (Early Head Start) সে 
EarlyLearn হ্টাগ্টামগুর্ রিশু এবং বটাচ্টাদের জন্য 
্টাথরমক যত্ন এবং রিক্টা ্েটান কদর।

বয়স: বয়স 0-2 বছর।
প্াগ্াম: পেন্দ্র এবং গৃহ  ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথন 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/earlylearn 

সবার জনযে 3-K
NYC পররবটারগুর্র সবটাই রবনটামূদ্্য, সটারটা রেন ব্যটাপী, উচ্ 
মটাদনর 3-K-এর আদবেন করদে পটাদর। এই হ্টাগ্টামগুর্ 
সমস্ত স্কু ্ রডর্রিদটের পররবটারগুর্র জন্য উপ্ভ্য, েদব 
রকছু রডর্রিদটে আসন সংখ্যটা সীরমে। পররবটারগুর্ হসই 
ক্যটাদ্ন্টার বছদর 3-K-এদে আদবেন করদে পটাদর হয বছদর 
আপনটার সন্টাদনর বয়স রেন বছর েয়।
বয়স: 3 বছর
প্াগ্াম: পেন্দ্র, স্কু ল এবং গৃহ ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথন 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/3k

সবার জনযে Pre-K
NYC পররবটারগুর্র সবটাই রবনটামূদ্্য, সটারটা রেন ব্যটাপী, উচ্ 
মটাদনর Pre-K-হে আদবেন করদে পটাদর। এই হ্টাগ্টামগুর্  
আয় বটা ্দয়টাজন রনরবলিদিদে সমস্ত স্কু ্ রডর্রিদটে সমস্ত 
পররবটাদরর জন্য উপ্ভ্য। পররবটারগুর্ হসই ক্যটাদ্ন্টার বছদর 
Pre-K-হে আদবেন করদে পটাদর হয বছদর আপনটার সন্টাদনর 
বয়স চটার বছর েয়।
বয়স: 4 বছর
প্াগ্াম: পেন্দ্র এবং স্কু ল ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথন 10 ঘন্া পয্যন্ত

www.nyc.gov/prek 

দিশু পদরচয্যারভাউচার
রিশু পররচযলিটা ভটাউচটারগুর্ িের জদু়ে িে িে গেৃ-  
ভিভতিক এবং হকন্দ্র-ভিভতিক পররদেবটা ্েটানকটারীদের কটাদছ রিশুর 
পররচযলিটার খরচদক কভটার করদে সেটায়েটা কদর। ভটাউচটারগুর্ 
অনদুমটারেে আত্ীয়, ্রেদবিী বটা বনু্দেরদক যত্নের জন্য অথলি 
্েটান করদেও ব্যবেটার করটা হযদে পটাদর।
বয়স: 6 সপ্াহ - 13 বছর (বা ্দতবন্ধী দিশুথির  
জনযে 19 বছর)
প্াগ্াম: পেন্দ্র এবং গৃহ ভিভতিকভিভতিক
সময়: সারা বছর, দিথন 24 ঘন্া পয্যন্ত

nyc.gov/childcarevouchers

্ারদভিে পদরচয্যা ও দিক্া সংক্ান্ত প্াগ্াম 
(Early Care & Education Programs)
রনউ ইয়কলি  রসটির পররবটারগুর্র জন্য
(New York City Families)
রনউ ইয়কলি  রসটি হযটাগ্য বদ্ রবদবরচে পররবটারগুর্র জন্য রবনটামদূ্্য বটা কম খরদচ অদনকগুর্ চটাইল্ড হকয়টার এবং এডুদকিনটা্ হ্টাগ্টাম 
্েটান কদর। এই হ্টাগ্টামগুর্ সটারটা বছর ধদর জন্ম হথদক হেদরটা বছর বয়স পযলিন্ (বটা ্রেবন্ী রিশুদের জন্য 19 বছর বয়স পযলিন্) 
রিশুদের যত্ন এবং রিক্টা ্েটান কদর। আপনটার পররবটাদরর আয় এবং যত্নের কটারদের উপর ভিভতি কদর হযটাগ্যেটা রনধলিটারন করটা েয়। আপরন 
যরে হযটাগ্য বদ্ রবদবরচে েন এবং যরে একটি রসর উপ্ভ্য থটাদক েদব আপনটার রিশু হয হকটানও সময় এটিদে অংিগ্েে করদে পটাদর।

বিকল্পসমহূ





এেটি প্াগ্াম িনাক্ত েরুন

�  সকদ্র জন্য EarlyLearn, 3K, এবং Pre-K হ্টাগ্টাদমর একটি রডদরটেররর  
জন্য www. MySchools.nyc/schools -এ যটান৷

�   যরে আপরন সটারটা বছর ধদর পররচযলিটা ্েটানকটারী হ্টাগ্টামগুর্দে আগ্েী েন (গ্ীদমের 
মটাসগুর্ সে) েটােদ্ “অরধক রিল্টার” (“More Filters”) র্যটাবটি ব্যবেটার করুন এবং 
“হেড স্টারলি” (“Head Start”) বটা “বরধলিে রেন/বছর” (“Extended Day/Year”) হবদছ রনন

�   718-935-2009 নম্বদর ক্ করুন, ESEnrollment@schools.nyc.gov -এদে 
ইদমই্ করুন বটা সটােটাদয্যর জন্য একটি DOE Family Welcome Center -এ যটান

্ারদভিে পদরচয্যা ও দিক্া সংক্ান্ত প্াগ্াম 
(Early Care & Education Programs)
রনউ ইয়কলি  রসটির পররবটারগুর্র জন্য
(New York City Families)

চাইল্ড পেয়ার ভাউচাথরর জনযে 
(Child Care Vouchers):

এেটি প্াগ্াম িনাক্ত েরুন

�   রডদরটেরর অি ্টাইদসন্সড আর্লি হকয়টার 
এবং এডুদকিন হসন্টারস, স্কু ্ রভে্রেক 
হ্টাগ্টামগুর্, এবং অনদুমটারেে সটামটার 
ক্যটাম্পগুর্ বটা হররজস্টার করটা গেৃ ভিভতিকভিভতিক 
্েটানকটারীদের রডদরটেররর জন্য বটা OCFS-এর 
চটাইল্ড হকয়টার সটাচলি  রু্ হপদে DOHMH এর 
চটাইল্ড হকয়টার কটাদনটে হপটারলিটা্ রভরজর করুন।

�   হকটান হ্টাগ্টাদম অংি রনদে েদব েটা যরে আপরন 
নটা জটাদনন, েদব - আপরন এই েথ্য অন্ভুলি ক্ত 
নটা কদরই চটাইল্ড হকয়টার আদবেন পত্রটি জমটা 
রেদে পটাদরন।

�  সটােটাদয্যর জন্য (212) 835-7610 নম্বদর  
ক্ করুন।

আথবিন েরুন

�  https://www1.nyc.gov/site/acs/early-
care/forms.page -এদে একটি আদবেন  
পত্র পরূে করুন 

�   আপনটার আদবেন পত্রটি ডটাকদযটাদগ 
NYC Children - EDU, PO Box 40, 
Maplewood, N.J., 07040 -এদে  
ACS-এ জমটা রেন।

�   যরে হযটাগ্য বদ্ রবদবরচে েন, েদব আপনটাদক 
একটি ভটাউচটার ্েটান করটা েদব যটা আপরন  
পরূে করদবন এবং ACS-এদে জমটা রেদবন।

EarlyLearn -এর জনযে, সবার জনযে 3K অ্বা  
সবার জনযে Pre-K:

আথবিন েরুন: 
Early Learn, সেথলর জনযে 3K, এবং সেথলর জনযে Pre-K বদ্্যত দিন/বছথরর 
প্াগ্াথমর জনযে

পহড স্ার্য(Head Start) প্াগ্াথমর জনযে: 
   হ্টাগ্টাদমর মটাধ্যদম সরটাসরর আদবেন করুন (রনদেলিিটাব্ীর জন্য েটাদের ওদয়বসটাইদর  

যটান বটা ক্ করুন)।
অনযোনযে সমস্ত প্াগ্াথমর জনযে: 
   bit.ly/childcareeligibility –এদে একটি আদবেন পত্র পরূে করুন

   CCapplication@schools.nyc.gov এ ইদমই্ কদর অথবটা ডটাকদযটাদগ NYC  
DOE – Office of Student Enrollment, P.O. Box 377, Maplewood, NJ, 
07040 –এদে পটাঠিদয় আপনটার হ্টাগ্টাদম বটা DOE-এদে আপনটার আদবেনটিদক  
জমটা করুন

আথবিন েরুন:
সেথলর জনযে 3K বা সেথলর জনযে Pre-K স্কু ল দিন/বছথরর প্াগ্াথমর জনযে

�    অরব্দম্ব হখটা্টার রবেদয় বটা কখন একটি আসন উপ্ভ্য েদে পটাদর হস সম্পদকলি  জটানদে 
সরটাসরর 3K বটা Pre-K হ্টাগ্টাদম ক্ করুন। এই হ্টাগ্টামগুর্র জন্য হকটানও হযটাগ্যেটা 
রনধলিটারদের ্দয়টাজন েয় নটা!

আপনটার পররবটার একটি ACS চটাইল্ড হকয়টার ভটাউচটার বটা একটি DOE হেড স্টারলি (Head Start), EarlyLearn বটা এক্সদরদন্ড হড/ইয়টার (Extended 
Day/Year) হ্টাগ্টাদমর জন্য হযটাগ্যেটা অজলিন করদে পটাদর যরে 1) আপনটার পররবটাদরর আয় যকু্তরটাষ্ট্রীয় েটাররদ্্য সীমটার 300% বটা েটার রনদচ েয় এবং 
2) আপনটার সন্টাদনর যত্ন হনওয়টার জন্য রনম্নর্রখে কটারেগুর্র মদধ্য একটি ে্: আপরন ্রে সপ্টাদে 10+ ঘন্টা কটাজ কদরন, এক রিক্টামূ্ ক বটা 
বভৃতিমলূকবভৃতিমলূক ্রিক্ে হ্টাগ্টাদম আদছন, কটাজ খুঁজদছন, অস্টায়ী আবটাসদন বটাস করদছন, বটা গটােলিস্্য সরেংসেটার জন্য পররদেবটাগুর্দে অংি রনদছেন। 
access.nyc.gov -এদে আপনটার হযটাগ্যেটা পরীক্টা করদে আপরন একটি সংরক্প্ সমীক্টা করদে পটাদরন

কীভাবি আবিদন করবিন

য�াগ্যতা

আরও তথ্যের জনযে পথরর 
পাতায় যান 



 

 
 
 

66 John Street/8th Floor 
New York, New York 10038 

 
 

Child.FamilyWellBeing@acs.nyc.gov 
www.nyc.gov/acs 

স্মারকলিলি 
 

প্রলি: যে সকল পিতা-মাতা/অপিিাবক পিশু েত্নে সহায়তার জন্য আত্নবদন্ করত্নেন্ 
 

প্রসঙ্গ: অপিবাসন্ পিপত 
 
 
 
পকেু যরাগ্রাত্নমর জন্য রমাত্নের রত্নয়াজন্ যে আিন্ার যে পিশুর পিশু েত্নের 
রত্নয়াজন্ যস একজন্ মাপকি ন্ ন্াগপরক, মাপকি ন্ েুক্তরাত্নের জাতীয়তা সহ বা 
সত্নতাষজন্ক অপিবাসন্ পিপত সহ বযপক্ত। 

 
পিশু েত্নের রত্নয়াজত্নন্ পিশু (যদর) বযতীত আিন্ার পন্ত্নজর বা িপরবাত্নরর 
অন্য কাত্নরার জন্য আিন্াত্নক অপিবাসন্ পিপতর জন্য পজজ্ঞাসা করা হত্নব 
ন্া। 

 
আিন্ার েপদ যকাত্নন্া রশ্ন থাত্নক বা িতুি পকেুক্ত রাথপমক েে এবং পিক্ষা 
কােিক্রত্নমর একটি তাপলকা যিত্নত হত্নল োর জন্য পিশুর ন্াগপরকত্ব বা 
অপিবাসন্ অবিার রমাত্নের রত্নয়াজন্ হয় ন্া, অন্ুগ্রহ কত্নর ACS চাইল্ড 
অযান্ড ফ্যাপমপল ওত্নয়ল-পবপয়ং হটলাইত্নন্ কল করুন্ (212) 835-7610 বা 
আমাত্নদর ওত্নয়বসাইট http://www1.nyc.gov/site/acs/early-
care/eligibility.page এ োন্। 

mailto:Child.FamilyWellBeing@acs.nyc.gov
http://www.nyc.gov/acs
https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/eligibility.page


“আপনি বর্ত মানি যেখানি বসবাস কনেি যসখানি য�াটদানিে জি্য আপনি িাম িনি�ুক্ত কনে িা িাকনে, আপনি নক

আজ এখানি িাম িনি�ুক্ত কোনিাে জি্য আনবদি কেনর চাি?”
গুরুত্বপরূ্ত!
ভ�োটদোনের জে্য নেবন্ধনে আনবদে করো বো নেবন্ধে করনে েো চোওয়ো এই এনজনসি কে্তৃ ক আপেোনক ভদওয়ো সহোয়েোর 
পনরমোনের উপর ভকোনেো প্র�োব ভেলনব েো।

ভ�োটোর নেবন্ধনের আনবদেপত্র পূরে করনে আপেোর ভকোনেো সহোয়েোর প্রনয়োজে হনল, আমরো আপেোনক সোহোয্য 
করব। সহোয়েো আপনে চোইনবে নকেো বো ভেনবে নকেো েো আপেোর নেজস্ব ব্যোপোর। আপনে ব্যনতিগে�োনবও পত্রটি 
পূরে করনে পোনরে।

   হ্যাাঁ
িা কোরে আনম নেবন্ধে েো করো ভবনে নেনয়নে অিবা

আনম আমোর বেতৃ মোে ঠিকোেো ইনেমন্্যই নেবন্ধে কনরনয়নে অিবা

আনম একটি ভমল নেবন্ধে পত্র ভচনয়নেলোম এবং েো ভপনয়নে

আপনে হ্যাাঁ বলনল, অেুগ্রহ কনর েীনচর য�াটাে নিবন্ধি আনবদি 
সমূ্েতৃ করুে

আপনে ভকোনেো বনসে টিক নচহ্ন 
েো নদনয় থোকনল, ্ নর ভেওয়ো 
হনব ভয আপনে এই বোনর 

ভ�োটদোনের জে্য েোম নেবন্ধে 
করনবে েো বনল নথির 

কনরনেে।

স্বোক্ষর েোনরখ

অেগু্রহ কনর েোম নপ্রন্ট করুে

/          /

আপনি নক একজি মানক্ত ি েকু্তোন্রেে িাগনেক?

 আপেোর উত্তর িা হনল, এই েমতৃটি পূরে করনবে েো

A) নিব্তাচনিে নদনিে মন্্য বা রাে আনগ আপনি নক 18 বছে পরূ্ত কেনবি?

B) আপনি নক অন্তর 16 বছে বয়সী এবং যবানেি যে য�াট যদওয়াে জি্য নিব্তাচনিে নদনি বা রাে আনগ
আপিানক অবশ্যই 18 বছে বয়সী হনর হনব এবং এেকম নিব্তাচনিে সময় আপিাে বয়স আঠানো িা হওয়া 
পে্তন্ত আপিাে যেনজন্রেশি “অমীমাংনসর” িাকনব এবং আপনি যকািও নিব্তাচনি য�াট নদনর পােনবি িা?

যনদ আনগর দটুি প্রননের আপেোর উত্তর িা হয়, আপনে ভ�োট ভদওয়োর জে্য নেবন্ধে করনে পোরনবে েো।

হ্যাাঁ          িা

পদনব েোম মোনের মোনের েোম আদ্যক্ষর              

আপেোর বসবোনসর ঠিকোেো (ভপোস্ট বসে েম্বর ভদনবে েো) অ্যোপোটতৃ নমন্ট েং েগর/শহর/গ্রোম নজপ ভকোড ভদশ

আপেোর ভমল পোওয়োর ঠিকোেো (উপনরর ঠিকোেোর ভথনক আলোদো হনল) ভপোস্ট বসে, স্টোর রুট, ইে্যোনদ ভপোস্ট অনেস নজপ 
ভকোড 

জন্ম েোনরখ নলঙ্গ (ঐনছিক) ভটনলনেোে (ঐনছিক) ইনমল (ঐনছিক)

আপেোর ভ�োট ভদওয়ো ভশষ বের           আপেোর ঠিকোেো নেল (হোউস েম্বর, স্টীট এবং শহর উনলেখ করুে)

কোউনন্ট/রোজ্য েোনমর েীনচ (আপেোর এখেকোর েোনমর ভথনক আলোদো হনল)

আইনি িম্বে (প্রনযোজ্য বনসে টিক নদে এবং আপেোর েম্বর প্রদোে করুে)

         নেউ ইয়কতৃ  ভস্টট DMV েম্বর  

         আপেোর সোমোনজক নেরোপত্তো েম্বনরর ভশষ চোরটি সংখ্যো  

         আমোর ভকোনেো নেউ ইয়কতৃ  ভস্টট DMV বো সোমোনজক নেরোপত্তো েম্বর ভেই

হেফিামা: আনম শপি কেনছ বা দঢ়ৃ�ানব বেনছ
• আনম একজে মোনকতৃ ে েোগনরক।
• আনম নেবতৃোচনের পূনবতৃ কমপনক্ষ 30 নদে কোউনন্ট, শহর বো গ্রোনম বসবোস করব।

নেউ ইয়কতৃ  ভস্টনট ভ�োটদোনে নেবন্ধীক্ে হনে আনম সকল প্রনয়োজেীয়েো পূরে করব।
• এই লোইনের েীনচ এটি আমোর স্বোক্ষর অথবো নচহ্ন।
• উপনরর েথ্যগুনল সে্য, আনম অবগে আনে এই ভয এটি যনদ সে্য েো হয়, আনম ভদোষী সোব্যস্ত হনে
পোনর এবং আমোর $5,000 পযতৃন্ত জনরমোেো এবং/অথবো চোর বের পযতৃন্ত ভজল হনে পোনর।

স্বোক্ষর বো কোনল নদনয় নচহ্ন েোনরখ

/          /

NYS সংস্া ন�নতিক য�াটাে নিবন্ধি ফম্ত

য�াটাে নিবন্ধি আনবদি (নপেনের নদনক নেনদতৃশোবলী ভদওয়ো আনে)
  হ্যোাঁ, আমোর অেুপনথিনে ব্যোলনটর জে্য আনবদে প্রনয়োজে  অিুগ্রহ কনে িীে অিবা কানো কানেনর নেখুি অিবা টাইপ করুি   হ্যোাঁ, আনম নেবতৃোচে নদনের কমমী হনে ইছিকু

 পদনব

(ঐনছিক) আপিাে অঙ্গ এবং যকাষ দাি কেনর নিবন্ধি করুি

 েোম

 ঠিকোেো

 জন্ম েোনরখ

মোনের আদ্যক্ষর সনম্বো্ে

   েগর/শহর/গ্রোম অ্যোপোটতৃ নমন্ট েম্বর নজপ ভকোড

নিনচ স্াক্ষে কনে, আপনি প্রর্যানয়র কেনছি যে আপনি:

• আপেোর বয়স 16 বের বো েোর ভবনশ

• আপেোর সকল অঙ্গ এবং ভকোষ প্রনেথিোপে, গনবষেো অথবো উ�নয়র জে্য দোে করোয় 
আপনে সম্মে আনেে;

• NYS ভডোনেট লোইে ভরনজনস্ট (Donate Life Registry) ভে েনথ�ুতিকরনের জে্য নেবতৃোচে ভবোডতৃ নক
আপেোর েোম ও শেোতিকরে েথ্য প্রদোে করোর অেমুনে নদনছিে;

• এবং আপেোর মেু্্যর পর ভরনজনস্টনক যুতিরোন্রের নেয়ন্রিে অঙ্গ প্রনেথিোপেকোরী সংথিো এবং NYS এর লোইনসসি প্রোপ্ত 
টিসু্য এবং আই ব্যোঙ্ক এবং NYS কনমশেোর অে ভহলথ (NYS Commissioner of Health) দ্োরো অেনুমোনদে
অে্যোে্যনদর এই েথ্য অ্যোনসেস করোর অেমুনে নদনছিে।

স্বোক্ষর েোনরখ

/        /
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12

নলঙ্গ

 ভচোনখর রঙ উচ্চেো

 মো       েো

েুট               ইনচি

সংেেনেশো ন্
ে

. 05/04/2021

ভডনমোক্্যোটিক পোটিতৃ
নরপোবনলকোে পোটিতৃ
কেজোরন�টি� পোটিতৃ
ওয়োনকতৃ ং ে্যোনমনল পোটিতৃ
অে্যোে্য

োজনিনরক দে

আনম একটি োজনিনরক দনে িাম যেখানর চাই

আনম যকািও োজনিনরক পাটি্ত ে সনঙ্গ নিবনন্ধর হনর চাই িা এবং এেজি স্া্ীি য�াটাে হনর ইছিকু

      হ্যাাঁ    িা

ভকোনেো পোটিতৃ  েয়

ইনমল DMV বো আইনড NYC েম্বর 

      হ্যাাঁ    িা

Información en español: si le interesa obtener este formulario en español, 
llame al 1-800-367-8683 

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

한국어: 한국어 한국어 양식을 원하시면 1-800-367-8683
으로 전화 하십시오.

যনদ আপনে এই েমতৃটি বোংলো �োষোয় চোে, েোহনল 1-800-367-8683 
েম্বনর ভেোে করুে
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নিবন্ধীকেনরে জি্য যোগ্যরা

এই পত্রটি আপনে ব্যবহোর করনে পোনরে:

• নেউ ইয়কতৃ  ভস্টনট ভ�োটদোনে নেবন্ধীক্ে করনে;

•  আপেোর েোম এবং/বো ঠিকোেো পনরবেতৃ নে, আপেোর ভশষ ভ�োনটর পনর যনদ ভকোনেো পনরবেতৃ ে হনয় থোনক;

• রোজনেনেক দনলর সদস্য হওয়ো অথবো েোনলকো�ুতিকরনে পনরবেতৃ ে;
• আপনে 16 বো 17 বের বয়সী হে েোহনল আপনে নপ্র-ভরনজস্টোর করনে পোনরে।

নেবন্ধীক্ে হনে আপেোনক অবশ্যই হনে হনব:

• েমো নক ে যুনেেরো েনর্র একেজ েেো গনরক;
•  18 বের বয়সী (আপনে 16 এবং 17 বের বয়নস পূব  নেবন্ভ্ করনে েপো নের েপো নের নকন্ ু  18 

বের হওেয়ো র আনগ ভ�েো ট নদনে েপো রনেব েেো );

• একটি নেব নোচেনর অন্ ে 30 নেদ আনগ েকো উনন্ট  অথেবো  নেউ ইয়ক  নসটির েবো নসন্েো  হনে 
হনব;

•  েকােনা গরতর অপরােধর জনয্ কারাগাের যােত না থােকন;

• েঅ্য  ভেকো েথো য় ভ�েো টেদো েনর অনে্কো র েদো বী কেরো  চলনব েেো ;

• ভেকো েনেো  আেদো লে দ্ েো েরো  অনেযো গয্ নবনবনচে েেো  হনল।

গুরুত্বপরূ্ত!

যনদ আপনে নবশ্োস কনরে ভকউ আপেোর ভ�োনট নেবন্ধে করোর বো নেবন্ধে অস্বীকোর করোর অন্কোনর, আপেোর 

ভ�োনটর জে্য ভরনজস্টোর বো ভরনজস্টোনরর আনবদে করোর নসদ্োনন্ত আপেোর ভগোপেীয়েোর অন্কোর বো আপেোর 

নেজস্ব রোজনেনেক দল বো অে্য রোজনেনেক দল পেন্ করোর অন্কোনর হস্তনক্ষপ করনে েোহনল আপনে নেবতৃোচে 

ভবোনডতৃ  অন�নযোগ জোেোনে পোনরে:

NYS Board of Elections

40 North Pearl St, Suite 5

Albany, NY 12207-2729

ভটনলনেোে: 1-800-469-6872;

TDD/TTY ব্যবহোরকোরীরো নেউ ইয়কতৃ  ভস্টট নরনল 711 ভে ভযোগোনযোগ করুে;

অথবো আমোনদর ওনয়বসোইট - www.elections.ny.gov ভদখুে

আপেোর নেবন্ধীকরনের নসদ্োনন্তর ভগোপেীয়েো বজোয় থোকনব এবং শু্ুমোত্র ভ�োটদোেোর নেবন্ধীকরনের জে্যই 
ব্যবহোর করো হনব। ভকউ ভ�োট ভদওয়োর জে্য নেবন্ধে েো করো ভবনে নেনল এবং/বো ভয অনেনস আনবদে জমো করো 
হনয়নে ভসই অনেস সম্নকতৃ ে েথ্য ভগোপে রোখো হনব, শু্ুমোত্র ভ�োটদোেোর নেবন্ধীকরনের উনদেনশ্য ব্যবহোর হনব।

আপিাে পনেচয় োচাই

নেবতৃোচনের নদনের আনগ DMV েম্বর (ড্োই�োরস লোইনসসি েম্বর অথবো েে-ড্োই�োরস আইনড েম্বর), অথবো সোমোনজক নেরোপত্তো েম্বনরর ভশষ চোরটি সংখ্যো, যো 
আপনে বসে 9 এ পূরে করনবে, ভসটির মো্্যনম আপেোর পনরচয় যোচোই করোর ভচষ্ো করব।

আপেোর যনদ DMV অথবো সোমোনজক নেরোপত্তো েম্বর েো থোনক, েোহনল আপনে একটি বব্ েনটো আইনড, একটি সোম্প্রনেক ইউটিনলটি নবল, ব্যোঙ্ক ভস্টটনমন্ট, ভপনচক, 
সরকোরী ভচক বো আপেোর েোম ঠিকোেো প্রদশতৃেকোরী অে্য ভকোনেো সরকোনর েনথ ব্যবহোর করনে পোনরে। আপনে এই েমতৃটির সনঙ্গ এই প্রকোর আইনড-র একটি 
প্রনেনলনপ যুতি করনে পোনরে।

নেবতৃোচনের নদনের আনগ আমরো যনদ আপেোর পনরচয় যোচোই করনে অসমথতৃ হই েনব যখে আপনে প্রথমবোর ভ�োটদোে করনবে েখে আপেোনক আইনড নবষনয়
নজজ্োসো করো হনব।

এই ফম্তটি পেূর কেনর:

নমি্যা নিবন্ধীকের সংগ্রহ কো অিবা নিব্তাচনিে যবানি্ত  �ুে রি্য যদওয়া একটি অপো্।

বসে 9: আপেোনক অবশ্যই একটি ভবনে নেনে হনব। ভকোনেো প্রনে থোকনল, উপনর উনলেনখে আপেোর পনরচয় যোচোই করো অংশ ভদখুে।

বসে 10: আপনে যনদ এর আনগ ভ�োট েো নদনয় থোনকে েোহনল “ভকোেটিই েয়” নলখুে। আপেোর যনদ মনে েো থোনক ভশষবোর কখে আপনে ভ�োটদোে কনরনেে েোহনল
একটি প্রনে নচহ্ন (?) নদে। যনদ আপনে এর আনগ অে্য েোনম ভ�োট নদনয় থোনকে েনব ভসই েোমটি নলখুে। যনদ েো েো হয়, েনব “একই” নলখুে।

বসে 11: শু্ুমোত্র একটি বনসে টিক নচহ্ন নদে। রোজনেনেক দনল েোম ভলখোনেো ঐনছিক, েনব ভকোনেো রোজনেনেক দনলর প্রোথনমক নেবতৃোচনে ভ�োটদোে করনে, 
ভ�োটদোেোনক অবশ্যই ভসই রোজনেনেক দনল েোম ভলখোনে হনব, েনব রোজ্য দনলর নেয়নম অে্য নকেু থোকনল অে্য কথো।
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