
CS-274W (B) 12/17/2021 (page 1 of 5) 
(E) 01/22/2021 LLF

দানকারীর সােথ িশ র িনব েনর অনেুরাধ
(Bengali)

সম  লাইেস িবহীন, বািড়েত এবং পিরবাের আইনগতভােব অব াহিত া , আইনগতভােব অব াহিত া  গা ী এবং 
অনানু ািনক দানকারীেদর অবশ ই এই ফম  পূরণ করেত হেব এবং OCFS-LDSS-4699 অথবা 
OCFS-LDSS-4700 ফম িলও পূরণ করেত হেব।

মেনােযাগ িদন
লাইেস কৃত/িনবি ত দানকারীেদর জন OCFS-LDSS-4699 বা OCFS-LDSS-4700 স ূণ করা 
আবশ ক নয়। তােদর এই ফেমর 1 থেক 3 পৃ া িল পূরণ করা উিচত এবং তারপের িপতামাতা/আইনগত 
অিভভাবেকর কােছ ফম  ফরত দওয়া উিচত। য়ংি য় িশ  পিরচযা তথ  প িত (Automated Child 
Care Information System, ACCIS) ন র ছাড়া িনয়ি ত দানকারীেদর অবশ ই তােদর লাইেসে র 
এক  কিপ জমা িদেত হেব স ূণ করা CS-274W এর সােথ।

িশ েদর পিরেষবা শাসন (Administration for Children's Services, ACS) এর থেক অথ াি র জন  
অনানু ািনক দানকারীেদর অবশ ই তােদর সনা করেণর নিথপ  এবং সাইেট বসবাস করেল তােদর 
বাস ােনর মাণ দান করেত হেব। অনু হ কের আপনার JOS/কম র কােছ আপনার িশ  পিরচযা 
দানকারী বা " বিবিসটার" এর ID এবং বাস ােনর মাণ (CS-574FF) চান, যা অনেুমািদত ID এর 
তািলকায় আেছ। অনানু ািনক দানকারীেদর অবশ ই এক  া  ও িনরাপ ার িশ ণ স ূণ করেত 
হেব এবং অবশ ই সমাি র শংসাপ  ও তার সােথ আইনগতভােব অব াহিত া  চাই  কয়ার িনং 
রকড (OCFS-LDSS-4669.3) ফম জমা িদেত হেব।

িপতামাতা/ কয়ারেটকােরর নাম: CA কস ন র:

কানা: 
টিলেফান: সাশাল িসিকউির  ন র ( বকি ক, িনেচ দখুন): 1 ACCIS কস ন র:

একজন িপতামাতা স ূণ সময়
মািকন সামিরক বািহনীেত পিরেষবা দান করেছন।

হ াঁ না

একজন িপতামাতা ন াশনাল গােডর সদস
বা সামিরক িরজাভ ইউিনেটর সদস ।

হ াঁ না
1 িপতামাতা/ত াবধায়ক তােদর সাশালিসিকউির  ন র তািলকাভু  করেত পােরন, িক  তা করা আবশ ক 
নয়। িশ  পিরচযা পিরেষবার জন  যাগ তার শত িহসােব আপনার সাশাল িসিকউির  ন র কাশ করা 
আবশ ক করা যােব না। দান করা হেল, আপনার িশ  পিরচযা ফাইল সনা  করেত সহায়তার জন  
আপনার সাশাল িসিকউির  ন র ব বহার করা হেব। এ  ফডােরল, রাজ  এবং ানীয় সং া িল 
পিরেষবার নকল এবং জািলয়ািত িতেরাধ করেত এবং ফডােরল িরেপা ংেয়র জন  ব বহার করেত পাের।
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লাইেস  না করা/অনানু ািনক দানকারীর নাম: 2 দানকারীর/কমসূচীর নাম:

ACCIS দানকারীর ন র (যিদ উপল  থােক): লাইেস  ন র:

দানকারীর সাশাল িসিকউির  ন র/EIN/TIN: লাইেসে র ধরন:

সা িফেকেটর ময়াদ উ ীণ হওয়ার তািরখ: ময়াদ উ ীণ হওয়ার তািরখ:

টিলেফান: জ  তািরখ: 

দানকারীর/কমসূচীর 
ইেমইল অ াে স:

য কানায়:
পিরচযা দান করা হয়:

দানকারীর/কমসূচীর
কানা (যিদ িভ  হয়):

2 আইনগতভােব দািয় শীল আ ীয় জনেদর (বাবা-মা, সৎ বাবা-মা এবং আইনী অিভভাবক) তােদর িনেজর িশ
( দর) জন  িশ  পিরচযা দানকারী িহসােব অথ দান করা যােব না।

দানকারীর হার (ACS-চুি কৃত া াম ব তীত সম  দানকারীেক অবশ ই এই িবভাগ  স ূণ করেত হেব।)
আমার সা ািহক িশ  পিরচযার হার িন প:

দানকারীর হার
িত  বয়স েরর জন  

ধায করা হার িনেদশ ক ন

িশ
18 মােসর কম

টডলার
18 মাস ‒ 3 
বছেরর কম

ি ু ল
3 মাস ‒ 6 
বছেরর কম

ু ল বয়স
6 মাস ‒ 12 
বছেরর কম

স ূণ সময় 
( িত স ােহ 30 ঘ া বা 

তার বিশ)
আংিশক সময়

(15 ‒ 29 ঘ া িত স ােহ )

ঘ ায় 
(1 ‒ 14 ঘ া িত স ােহ 
িক  িতিদন 3 ঘ ার কম)
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দানকারীর হার (চলেব)

িবেশষ েয়াজনসমূহ
দানকারীর হার

িত  বয়স েরর জন  
ধায করা হার িনেদশ ক ন

িশ
18 মােসর 

কম

টডলার
18 মাস ‒ 3 
বছেরর কম

ি ু ল
3 মাস ‒ 6 
বছেরর কম

ু ল যাওয়ার 
বয়স

6 মাস ‒ 12 
বছেরর কম

িবেশষ 
েয়াজনসমূহ

13 ‒ 19 বছর

স ূণ সময় 
( িত স ােহ 30 ঘ া বা 

তার বিশ)
আংিশক সময়

(15 ‒ 29 ঘ া িত স ােহ )

ঘ ায় 
(1 ‒ 14 ঘ া িত স ােহ 
িক  িতিদন 3 ঘ ার কম)

নীেচ তািলকাভু  িশ ( দর) জন  চাই  কয়ার পিরেষবা িলর সা ািহক সময়সূচী িনেদশ ক ন:

িশ র নাম িশ র নাম িশ র নাম িশ র নাম

জে র তািরখ মাস িদন বছর মাস িদন বছর মাস িদন বছর

য তািরেখ 
পিরচযা  
হেয়েছ

মাস িদন বছর মাস িদন বছর মাস িদন বছর

সা ািহক 
সময়সূচী

কান সময় 
থেক

কান সময় 
পয

কান সময় 
থেক

কান সময় 
পয

কান সময় 
থেক

কান সময় 
পয

সামবার

ম লবার

বুধবার

বৃহ িতবার

বার

শিনবার

রিববার

Office Use Only Total Hours 
per Week

Total Hours 
per Week

Total Hours 
per Week
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আিম ীকার কির য িশ  পিরচযা পিরেষবা িলর জন  িনউ ইয়ক িস  থেক অথ দান করা আমােক 
িনউ ইয়ক িস র একজন কমচারী কের না। আিম িশ র িপতামাতা/আইনগত অিভভাবেকর একজন 
কমচারী যার জন  আিম পিরচযা দান কির।

দানকারীর ত য়ন
আিম এই িশ েক এক  িশ  পিরচযা কে  নিথভু  করিছ। আিম বিুঝ য ACS িশ র উপি িতর তথ  
পাওয়ার পেরই আমােক অথ দান করা হেব এবং যত ণ পয  উপেরা  িপতামাতা/অিভভাবক এর নগদ 
সহায়তা মামলা সি য় থাকেব এবং িপতামাতা FIA-অনেুমািদত কাযকলােপ জিড়ত থােকন বা কান কােজ িনযু  
থােকন। যিদ িপতা-মাতা/অিভভাবক এই মানদ িল পূরণ করেত ব থ হন, আমােক ACS থেক এক  িচ  
পাঠােনা হেব যােত আমােক জানােনা হেব য ACS আর িশ  পিরচযার জন  অথ দান করেব না। আিম 
স ত য আিম এই িপতামাতার থেক য অথ িনি  তা একই বয়েসর অন ান  িশ েদর জন  আিম য 
পিরমাণ িনেয় থািক তার চেয় বিশ নয়।আিম বিুঝ য আিম আমার সম  হার তািলকাভু  না করেল 
আমােক অথ দান করা যােব না।
আিম এই ফেম উি িখত িশ েদর িপতামাতা/অিভভাবকেক তােদর িশ েদর এবং া েনর সীমাহীন েবশািধকার 
দান করেবা এবং যখনই িশ রা আমার পিরচযায় থাকেব তখন আিম িনেজেক উপল  করব। আিম ত য়ন 
করিছ য উপেরর িববিৃত েলা আমার সেবা ম ান অনসুাের স ক এবং সত । আিম বিুঝ য িমথ া তথ  
দােনর ফেল অথ দান িগত বা সমা  করা হেত পাের এবং য অথ আমার পাওয়ার অিধকার িছল না তা 
আমার থেক পুন ার করা হেত পাের।

দানকারীর নাম ( ভােব মু ণ ক ন) আনু ািনক িশেরানাম (যিদ েযাজ  হয়)

া র তািরখ

(পৃ া উ ান)
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িপতামাতা/অিভভাবেকর ত য়ন
আিম ত য়ন করিছ য আিম িশ  পিরচযা তেথ র জন  উপেরর অনুেরাধ  পযােলাচনা কেরিছ এবং এ  
স ক। আিম বিুঝ যেকান পিরবতন আমােক অিবলে  HRA- ত িরেপাট করেত হেব। 

িপতামাতা/অিভভাবেকর নাম

িপতামাতা/অিভভাবেকর া র তািরখ

আপনার িক িচিকৎসাগত বা মানিসক াে র সমস া বা অ মতা আেছ? এই অব া  িক এই িব ি  
বাঝা বা এই িব ি  যা িজ াসা করেছ তা করা আপনার পে  ক ন কের তােল? এই অব া  িক 
আপনার জন  HRA- ত অন ান  পিরেষবা পাওয়া ক ন কের তােল? আমরা আপনােক সাহায  করেত 
পাির। 212-331-4640- ত আমােদর কল ক ন। আপিন যখন কান HRA অিফেস যান তখন সাহায  
চাইেত পােরন। আইেনর অধীেন এই ধরেনর সাহায  চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ।

For Agency Use Only:
Is child care authorized for this applicant/participant?    YES    NO
Agency-approved start date for child care: 


