
 
 
 
 
 

িশশ পিরচযর্া কাযর্স�াদন সামাির কাডর্  
�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী  

 
কমর্�মতা সামাির কাডর্  িক? 
এই কাযর্স�াদন সামাির কাডর্ িট, িনউইয়কর্  রােজয্র আইন অনসুাের �েয়াজনীয় এবং িনউইয়কর্  িসিট �া�য্ িবভাগ 
(New York City Health Department) �ারা ইসুয্কৃত,  িশশ পিরচযর্া �ক�সমহূ বতর্ মান িঠকানায় কত বছর ধের কাজ 
করেছ এবং সেবর্া� কত জন িশশ এই �কে�র পিরচযর্ার আওতায় থাকেত পাের তা সহ মলূ তথয্ �দশর্ন কের। 
  
েকান িশশ পিরচযর্া �ক�েক তার কাযর্স�াদেনর সামাির কাডর্  েকাথায় �কাশ করেত হয়? 
 িশশ পিরচযর্া �প অপােরটরেদর তােদর  �কে�র �েবশ�াের এই কাডর্  লািগেয় রাখেত হেব, যা সামেনর দরজা অথবা অনয্ 
মলূ �েবশ�ার েথেক 2 ফুেটর মেধয্ এবং 4 েথেক 6 ফুট উ�তার মেধয্ থাকেত হেব। কাডর্ িট িপতা-মাতা 
এবং েকে� �েবশকারী অনয্ানয্েদর কােছ ��ভােব দশৃয্মান হওয়া আবশয্ক। 

• েযসব েকে� সামেনর জায়গা আেছ েসখােন বাইেরর �েবশপেথর জানালায় অথবা িভতেরর 
�েবশপেথর েভি�িবউেল কাডর্ িট রাখেত হেব। 

• েয সব েক� বড় বড় িবি�ংেয় আেছ েসখােন েকে�র �েবশপেথর পরবত� হেল কাডর্ িট রাখেত 
হেব। 

• েয সব েকে�র একািধক �েবশপথ রেয়েছ েসখােন �ধান �েবশপেথ কাডর্ িট রাখেত হেব। 
 
যিদ েকান েক� এখনও কাডর্ িট রাখার �ান িনিদর্� করেত পাের তাহেল তােক বেরা অিফেস েফান করেত 
হেব, েযখান েথেক �ত� িনেদর্ িশকা �দান করা হেব। 
 
কখন িশশ পিরচযর্া �ক�েক কাডর্ িট �কাশ করেত হেব? 
�ক�সমহূেক 2018 সােলর 1লা েফ�য়ারীর মেধয্ অবশয্ই কাডর্ িট �কাশ করেত হেব। উ� সমেয়র মেধয্ �কাশ করেত না 
পারেল �া�য্ িবভাগ 1লা এি�ল 2018 েথেক সমন জাির করেব।  

 
েকান িশশ পিরচযর্া �ক� িক এই কােডর্ র ফেটাকিপ বা ফয্া� সং�রণ সাঁটােত পাের?  
না, �া�য্ িবভাগ �ারা ইসুয্ করা আসল কাডর্ ই �ক� �দানকারীেক সাঁটােত হেব।  

 
িশশ পিরচযর্া �ক� িক আপেডট করা কােডর্ র অনুেরাধ করেত পাের? 
হয্া,ঁ 311 ন�ের �া�য্ িবভােগ েফান কের �ক� �দানকারী আপেডট করা কােডর্ র অনেুরাধ করেত পােরন। উ� কাডর্  পাওয়ার 
পর অিবলে� তা সাঁটােত হেব। পুরেনা হেয় যাওয়া সামাির কাডর্ িট ন� কের েফলেত হেব। 

 
েকান িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারী িক কাডর্ িট সরােত পাের? 
�ক� �দানকারী েকবল তখনই আেগকার কাডর্  সরােত পারেব যিদ েসই �ােন আপেডট করা কাডর্  লাগােনা হয়। 
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যিদ কাডর্ িট ন� বা িবকৃত হেয় যায় তাহেল িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারীেক কী করেত হেব? 
তখন েসই �ক� �দানকারীেক 311 ন�ের �া�য্ িবভােগ েফান কের কাডর্  বদলােনার অনেুরাধ করেত হেব। অনেুরাধ 
পাওয়ার পর, �া�য্ িবভাগ েক�েক একিট কনফােমর্শন ইেমল পাঠােব। েক�গেলােক এই ইেমলিট রাখেত হেব যা 
কাডর্  বদেলর জনয্ অেপ�ামান থাকেল পিরদশর্েনর সময় দরকার হেব। যিদ েকান েক� পিরদশর্েকর সে� 
কনফামর্শন ইেমল েশয়ার কের তাহেল েকান পিরদশর্ক কমর্দ�তার সামাির কাডর্ িট েপা� করেত না পারার 
কারেণ উল�েনর িব�ি� ইসুয্ করেব না। অন�ুহ কের মেন রাখেবন একিট নতুন কাডর্  েপেত 14 বয্বসািয়ক 
িদন লাগেত পাের। 
 
যিদ কােডর্ র তথয্ ভুল বেল িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারীর মেন হয় তাহেল িক করেত হেব? 
তাহেল �ক� �দানকারীেক 311 ন�ের েফান করেত হেব। পযর্ােলাচনার পের যিদ, �া�য্ িবভাগ িনধর্ারণ কের েয বতর্ মান 
কােডর্ র তথয্ ভুল তাহেল �ক� �দানকারীেক সংেশািধত কাডর্  েদওয়া হেব। তেব সংেশািধত কাডর্  না পাওয়া পযর্� আেগর 
কাডর্ িট লাগােনা থাকেত হেব। 
 
�কে� নিথভু� িশশেদর সংখয্া "পিরচযর্ায় ম�িুর�া� িশশ (Children Allowed in Care)" এর পের েলখা থাকা 
সংখয্ার েথেক পথৃক েকন? 
"পিরচযর্ায় ম�িুর�া� িশশ" এর পের েয ন�র থােক তা হল উ� েকে�র ধারণ�মতা ও িশশেদর বয়েসর িভিত্তেত সেবর্া� 
যত জন িশশ পিরচযর্া পােব তার সংখয্া। নিথভু� িশশেদর সংখয্ার েথেক এই ন�র আলাদা হেত পাের।  

 
�কে� কারা কাজ কের তার সংখয্ার েথেক "িশ�াকম� (Teaching Staff)" এর পের েয সংখয্া েলখা থােক তা 
পথৃক হয় েকন? 
িশ�াকম�রা হেলন �কে� িনযু� িশ�া িনেদর্শক, িশ�া �দানকারী িনেদর্শক, িশ�ক ও সহকারী িশ�ক। "িশ�াকম�" এর পের 
েয সংখয্া থােক তা হল েশষবার পিরদশর্েনর সময় �কে� িনযু� কম� সংখয্া অথবা �ক� �ারা �া�য্ িবভাগেক �দত্ত সংখয্া। 
যিদ কােডর্ র তািলকার েথেক আেরা েবিশ বা কম কম� থােক তাহেল �ক�েক 311 ন�ের েফান করেত হেব। �া�য্ িবভােগর 
েরকেডর্  তা সংেশাধেনর পর �ক�িট সাঁটােনার জনয্ সংেশািধত কাডর্  পােব। 
 
েকান িশশ পিরচযর্া �ক�সমূহ কাযর্স�াদন সামাির কাডর্  েপেয়েছ?  
িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ স�িকর্ ত িনয়েমর অনেু�দ 47 �ারা িনয়ি�ত �প িশশ পিরচযর্া �ক�সমহূ কাযর্স�াদন সামাির কাডর্  
েপেয়েছ।  
 
েকন কাযর্স�াদন সামাির কােডর্ র িনেচর অেধর্ক অংশ খািল থােক? 
2018 েত, �া�য্ িবভাগ েকবল কােডর্ র উপেরর অংশ স�ূণর্ করেছ। 2019 এর শর েথেক, �ক� �দানকারী েযসব সং�ার 
অ�ত এক বছর ধের পারিমট আেছ তারা িনেচর িবভােগর তথয্ সেমত কাডর্  পােবন। 
 
কাযর্স�াদন সামাির কােডর্ র িনেচর অেধর্ক অংেশ িক ধরেনর তথয্ অ�ভুর্ � থাকেব? 
কােডর্ র িনেচর অংেশ আেগর 12 মােসর ল�ন স�িকর্ ত তথয্ থাকেব। এই তেথয্ িনে�া�গিল অ�ভুর্ � থাকেব: 

• এই �ক� এবং শহর জেুড় �প িশশ পিরচযর্া �ক�সমেূহর �াথিমক পিরদশর্েন ধরা পড়া সবেচেয় গরতর ল�েনর 
গড় সংখয্া 

• এই �ক� এবং শহর জেুড় �প িশশ পিরচযর্া �ক�সমেূহর �াথিমক পিরদশর্েন ধরা পড়া অনয্ানয্ ল�েনর গড় সংখয্া 
• গত 12 মােস এই �কে�র �াথিমক পিরদশর্েন ধরা পড়া সবেচেয় গরতর ল�েনর েমাট সংখয্া 
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�াথিমক পিরদশর্ন িক? 
�াথিমক পিরদশর্ন হল �প িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারী সং�ার িনয়িমতভােব িনধর্ািরত, অেঘািষত পিরদশর্ন। �িতিট িশশ 
পিরচযর্া �ক� �দানকারীেক �িত 12 মােস কমপে� দবুার �াথিমক পিরদশর্ন করা হয়। দইু ধরেনর �ধান পিরদশর্ন রেয়েছ 
যা �াথিমক পিরদশর্ন নয়: েকােনা ল�ন সংেশািধত হেয়িছল িকনা তা েদখার জনয্ একিট পিরদশর্ন বা �া�য্ িবভাগ �ারা �া� 
েকান অিভেযােগর �িতি�য়ায় একিট পিরদশর্ন। েহলথ ই�েপ�র �ারা �ক�েক �দান করা এবং চাই� েকয়ার কােন�-এ 
তািলকাভু� পিরদশর্েনর িরেপাটর্ -এ িক ধরেনর পিরদশর্ন তা বলা থাকেব।  
 
ল�েনর গড় সংখয্া িক? 
গড় গণনা করার জনয্, �াথিমক পিরদশর্নগেলার সময় ধরা পড়া েমাট ল�ন সংখয্ােক গত 12 মােসর �াথিমক পিরদশর্েনর 
সংখয্া িদেয় ভাগ করেত হয়। উদাহরণ�রপ, গত 12 মােস যিদ িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারীর িতনিট �াথিমক পিরদশর্ন 
থােক এবং �থম পিরদশর্েন একিট (1) ল�ন থােক, ি�তীয় পিরদশর্েনর দিুট (2) ল�ন এবং তৃতীয় পিরদশর্েন শনূয্ (0) ল�ন 
থােক তাহেল ল�েনর গড় সংখয্া হেব এক (1): (1 + 2 + 0) ÷ 3 = 1। 
 
সাসেপনশন সামাির িক? 
গত িতন বছের �া�য্ িবভাগ েযসব িশশ পিরচযর্া �ক� ব� কেরেছ তােদরেক সাসেপনশন সামাির ইসুয্ কের। সামািরেত 
বে�র তািরখ, বে�র কারণ ও েয তািরেখ �া�য্ িবভাগ �ক� �দানকারীেক আবার েখালার অনমুিত িদেয়েছ তা অ�ভুর্ � 
থােক। 
 
েকন �া�য্ িবভাগ েকান িশশ পিরচযর্া �ক� ব� করেব? 
সাসেপনশেনর িকছু �াভািবক কারণ হল েময়ােদাত্তীণর্ পারিমট, অেযাগয্ কম�, তী�দ� �াণীর �মাণ ও িশশেদর ত�াবধােন না 
রাখা। িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারী যিদ পিরদশর্েনর সময় খঁুেজ পাওয়া ল�ন সংেশাধন কের তাহেল �া�য্ িবভাগ আবার 
�ক� েখালার অনমুিত িদেত পাের। 
 
যিদ েকান িশশ পিরচযর্া �ক� সাসেপনশেনর সামাির পায়, তাহেল েসিট েকাথায় সাঁটােত হেব? 
�ক�িটেক েকে�র �েবশ�াের কাযর্স�াদন সামাির কােডর্ র কােছ সাসেপনশন সামাির সাঁটােত হেব, ��ভােব েদখা যায় যায় 
এমন একিট �ােন। 
 
�ক� পিরদশর্েনর ফলাফল স�েকর্  আেরা তথয্ েকাথায় পাব? 
�ক� পিরদশর্েনর ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেত এবং শহর জেুড় অনয্ানয্ িশশ পিরচযর্া �ক� �দানকারীেদর ফলাফেলর সে� 
তুলনা করেত Child Care Connect এ যান। 
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