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স্াগতম!
য়িউ ইিয়ক্ র শিশু সহািতা প্াগ্াম (Child Support Program) পশরবারগুয়লায়ক িক্তিিালী করয়ত এবং শিশুয়ের তায়ের ্য়িাজিীি আর্্ক ও য়িশকৎসা 
সহািতা ্োি করয়ত পপয়রন্ট ও অক্িিাবয়ের সয়গে কাজ কয়র।

আরবদন প্রক্রিয়া শুরু কেরত:

1. শিশু সহায়তা পশেরেবা সম্পরককে  গুরুত্বপরূকে তথ্য পষৃ্া 1-4 পর্ায়লািিা করুি এবং এই িশ্য়ি আপিার পরকয়্্র জি্য পরয়ে শেি।

2. পারকে  A – আরবদন (পষৃ্া A-1 প্য়ক A-4) পূরণ কয়র স্াক্ষর করুি।
শিশু সহায়তা পশেরেবা পাওয়াে জন্য আপনারক অবি্যই আরবদনপরত্র স্াক্ষে কেরত হরব।

3. এই আয়বেয়ি িাম আয়ে এমি অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর সায়্ ্য়ত্যক সন্ায়ির জি্য (েইুয়ি সন্াি পর্ন্) পারকে  B - শিশুে তথ্য (পষৃ্া B-1 প্য়ক B-2) পূরণ
করুি।

4. এই আয়বেয়ি িাম ্াকা অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর সায়্ আপিার রশে েইু (2)-এর পবশি সন্াি ্ায়ক, তাহয়ল ্ক্তয়ি অক্তশরতি শিশুর জি্য আলাো ফম,্
অততশেক্ত শিশুে তথ্য (LDSS-5143B) সংগ্হ কয়র পূরণ করুি অ্বা পারকে  B এর পষৃ্া B-1 ফয়িাকশপ করুি।

5. পারকে  C – সমথকেনকােী কাগজপত্র (পষৃ্া C-1) পর্ায়লািিা করুি এবং আপিার আয়বেিপয়রের সায়্ সমস্ত ্াসয়গেক িশ্র অিলুলশপ জমা শেি।
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শিশু সহায়তা পশেরেবা সম্পরককে
গুরুত্বপরূকে তথ্য 
অনগু্রহ করে আপনাে রেকর ক্ে ে জন্য পষৃ্া 1-4 পরে রেরে শদন।

সংজ্াসমহূ

শিশু – 21 বেয়রর কম বিসী একজি ব্যক্তি রার জি্য সহািতা িাওিা হি। 
জজম্াদাে রপরেন্ট - সন্ায়ির ্া্শমক পসবা এবং পহফাজত ্োিকারী পপয়রন্ট। সমাি িাগ হওিা পহফাজত মামলাি, এর অ্্ শিশু সহািতা পাওিার পরাগ্য পর 
পপয়রন্ট। 
অতিিাবক- কমপয়ক্ষ 21 বেয়রর কম বিসী একয়ি শিশুর িারীশরক পহফাজত কয়রি এমি পপয়রন্ট বশহি্ূত পশরিরা্োিকারী। রশে শিশুয়ি ্ক্তশেয়ির ক্িক্তিয়ত 
অক্িিাবয়কর সায়্ ্ায়ক, তাহয়ল অক্িিাবয়কর উপর সন্ায়ির িারীশরক পহফাজয়তর োয়িত্ব রয়িয়ে। 
অজজম্াদাে রপরেন্ট – শিশু সহািতা ্োি করয়ত বাধ্য পপয়রন্ট। 
কশথত রপরেন্ট – পর ব্যক্তি শিশুর পপয়রন্ট হয়ত পায়রি শকন্তু রায়ক এেিও আইিত পপয়রন্ট শহয়সয়ব প�াষণা করা হিয়ি।
অতিরপ্রত রপরেন্ট - একজি ব্যক্তি য়রয়ি সহািক ্জিয়ির ফয়ল একয়ি শিশুর পপয়রন্ট শহয়সয়ব আইিগতিায়ব আবদ্ধ হয়ত িাি।

র�াগ্যতা 

য়িউ ইিক্ পটেয়ি, পপয়রন্টয়ের উিয়িরই সন্ায়ির 21 বের বিস িা হওিা পরন্্ তায়ের সন্ায়ির সহািতা করা বাধ্যতামলূক। কমপয়ক্ষ 
21 বেয়রর কম বিসী একয়ি সন্ায়ির রপরেন্ট বা অতিিাবক শিশু সহািতা পশরয়ষবাগুয়লার জি্য আয়বেি করয়ত পায়রি। 21 বেয়রর কম বিসী একয়ি শিশু বা একয়ি 
অজজম্াদাে রপরেন্ট বা কশথত রপরেন্টও শিশু সহািতা পশরয়ষবাশের জি্য আয়বেি করয়ত পায়রয়বি।

রগাপনীয়তা েক্ষা কো 
(শিশু সহািতা প্াগ্ায়মর কম্পিউিার ক্সয়টেয়ম রাো পকস প্িা সহ) শিশু সহািতা প্াগ্াময়ির জি্য আপিার ব্যক্তিগত তয়্্যর পগাপিীিতা, অেণ্ডতা, ্য়বিাশধকার এবং 
ব্যবহার সরুলক্ষত রাো আবি্যক। আমরা আপিার শিকািা এবং অি্যাি্য িিাতিকারী ত্্য পকবলমারে শিশু সহািতার উয়দেয়ি্য বা অি্য্াি আইি দ্ারা অিয়ুমােয়ির 
ক্িক্তিয়ত অি্যাি্য পটেি এবং পফ্ায়রল এয়জলসিগুয়লার সায়্ পিিার কশর। তথ্য রকবল অনরুমাশদত ব্যতক্তরদে জন্য প্রকাি কো র�রত পারে তরথ্যে প্রকাি আইনগত 
কােরর অনরুমাশদত হরল। 

রসাি্যাল তসশকউশেক্র নম্বরেে ব্যবহাে: পসািাল ক্সশকউশরয়ি অ্যায়টের (Social Security Act) িাইয়িল IV-D অিসুায়র আবি্যক পর পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি 
িম্বরগুয়লা পকবল পপয়রন্টয়ের েুঁয়জ বার করয়ত, বংিপশরিি ্ক্তষ্া করয়ত, এবং/অ্বা একয়ি সহািতার আয়েি ্ক্তষ্ার, সংয়িাধয়ির এবং বলবত করার জি্য; য়িলে্ষ্ট 
জিস্া্্ কম্সয়ূি পশরিালিা; অ্বা অি্য্াি আইি দ্ারা অিয়ুমাশেত পক্ষয়রে ব্যবহার করা হয়ব। এোডাও, পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি িম্বরগুয়লা পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ির
অ্যা্শময়িয়্রেিয়ির (Social Security Administration) মাধ্যয়ম রািাই করা হয়ব। 

ক্নোপত্া সংরিান্ত উরবেগ 
অনগু্রহ করে পারকে  A - আরবদরনে পষৃ্া A-1 পেুন ও ক্নোপত্া উরবেগ সম্পরককে ত প্ররনেে উত্ে রদওয়া ক্নশ্চিত করুন। আপয়ি রশে ্য়নের উতিয়র হা ঁয়িশনিত কয়রি, 
আপিার স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফসয়ি আপিার সায়্ আপিার উয়দ্গগুয়লা য়িয়ি আয়লািিা করয়ব এবং আোলয়ত শিকািা পগাপিীিতার হলফিামা 
(Address Confidentiality Affidavit) োয়ির করার জি্য আপিায়ক সহািতা করয়ত পায়র। আমরা আপিার শিকািা আোলয়ত প্শরত িশ্য়ত রায়ত উয়লেে 
করা িা হি, পসই পক্ষয়রেও  
সহািতা করয়ত পাশর। আমরা আপনাে অনরুোরধ অবস্ায়ির ত্্য ্কাি য়িয়ষদ্ধ করব, বা রশে আমরা জায়ি পর: 

• আপয়ি একয়ি পাশরবাশরক সশহংসতার আশ্রয়ি বসবাস করয়েি;
• আপিার কায়ে একয়ি সরুক্ষার আয়েি রয়িয়ে রার সায়্ অক্িয়্ত পপয়রন্টয়ি জয়ডত;
• আপিার আয়ে পকায়িা পাশরবাশরক সশহংসতার পরফায়রল বা সরকারী বা ব্যক্তিগত পশরয়ষবা সরবরাহকারীর অি্যাি্য ললশেত শববৃক্ত রয়িয়ে;
• অ্বা একয়ি আোলত য়িধ্ারণ কয়রয়ে পর অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর সায়্ পরাগায়রাগ আপিার বা সন্ায়ির িারীশরক বা মািক্সক ক্ষক্তর ঝঁুশক ততশর কয়র।
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পশেরেবা

শিশু সহািতা প্াগ্াম পফ্ায়রল এবং য়িউ ইিক্ পটেি আইি, য়িিন্ত্রণ এবং িীক্ত অিসুায়র আপিার জি্য উপরুতি শিশু সহািতা পশরয়ষবা ্োি করয়ব। 
আপিার সহািতা এবং সহয়রাশগতার সাহায়র্য, রতক্ষণ শিশু সহািতা ্োয়ির বয়কিা এবং পাওিা ্াকয়ব ততক্ষণ পশরয়ষবাগুয়লা আপিায়ক সরবরাহ করা হয়ত 
পায়র। য়িয়্াতি পশরয়ষবাগুয়লা ্োি করা হি, পরমি উপরুতি:

• শিকািা, কম্সংস্াি, আি এবং সপিয়ের অি্যাি্য উৎস, এবং স্াস্্যয়সবা সপিরক্ত ত্্য সহ অলজম্াোর পপয়রন্ট বা কশ্ত পপয়রয়ন্টর অবস্ান;
• পস্চ্াি স্ীকৃত ্য়রিিার বা আইি-ক্িক্তিক ্য়রিিার মাধ্যয়ম বংিপশেচয় প্রততষ্া;
• রশে উপলব্ধ ্ায়ক, তয়ব উিি পপয়রয়ন্টর কাে প্য়ক, স্াস্্য বীমার কিায়রজ বা িগে য়িশকৎসা সহািতা ্ক্তষ্া সহ, সহািতার আয়েয়ির প্রততষ্া এবং/ অ্বা

পশেবতকেন;
• শিশু সহািতা বা সম্ম্ললত শিশু এবং সগেীয়ের সহািতা, রার ময়ধ্য আয়ে শিক্ষাগত ব্যি, শিশু পশরির্ার েরি এবং িগে য়িশকৎসা সহািতার সংগ্রহ এবং শবতের

সায়পাি্ কায়লকিি ইউয়িয়ির মাধ্যয়ম ্োিয়রাগ্য;
• মজশুর, পবয়িয়ফি বা অি্যাি্য আি আিয়ক রাো; পফ্ায়রল এবং পটেি ি্যাক্স শরফান্ড প্য়ক পকয়ি পিওিা; সপিক্তি এবং লিাশরয়ত পজতা অ্্ বায়জিাপ্ত করা; পরিয়্ি

ব্ুযয়রায়ক শরয়পাি্ করা; অলজম্াোর পপয়রয়ন্টর য়িউ ইিক্ পটেি ড্াইিার লাইয়সসি স্শগত করা; এবং সংগ্য়হর জি্য য়িউইিক্ পটেি ি্যায়ক্সিি এবং ফাইি্যাসি শবিায়গ
(New York State Department of Taxation and Finance) পরফার করার মাধ্যয়ম সহায়তাে বাধ্যবাধকতা বলবত কো। আোলত-য়িয়ে্শিত স্াস্্য 
বীমা সশুবধাগুয়লাও শিশু সহািতা প্াগ্াম দ্ারা বলবত করা হি;

• লঙ্ঘরনে শপক্রিন োশেল ও মামলা োয়ির করা; এবং
• সহায়তাে একক্র শবদ্যমান আরদি সায়পাি্ কায়লকিি ইউয়িয়ির মাধ্যয়ম ্োিয়রাগ্য করার পক্ষয়রে সহািতা।

উপয়র তাললকািুতি সমস্ত পশরয়ষবাশে অি্যাি্য কাউম্ন্ট, পটেি এবং শকেু পেয়ি বসবাসরত পপয়রন্টয়েরও ্োি করা হি। 

আপিার শিশু সহািতা পকস এই কারণগুললর জি্য বন্ধ হয়ত পায়র, তয়ব তায়তই সীমাবদ্ধ িি: 
• বংিপশরিি ্ক্তষ্া করা সম্ভব িি;
• অক্িয়্ত পপয়রন্টয়ক বহু পিষ্টা কয়রও েুঁয়জ বার করা রাি িা বা প্যায়রায়লর সয়ুরাগ োডা বন্ী রাো হি, স্ািীিায়ব অক্ষম হি সহািতা ্োয়ির ক্ষমতা িা ্াকা

অবস্াি, বা ্াক্তষ্ায়িকীকরণ করা হয়ি ্ায়ক;
• পশরয়ষবা গ্হণকারীরা পশরয়ষবা সরবরায়হর পরবত্ী পেয়ক্ষয়পর জি্য ্য়িাজিীি ত্্য সরবরাহ করয়ত বা সহয়রাশগতা করয়ত ব্য্্ হি; 
• পশরয়ষবা গ্হণকারীরা পকসয়ি বন্ধ করার জি্য ললশেত বা পমৌশেক অিয়ুরাধ কয়র; অ্বা
• শিশু সহািতা প্াগ্াম পশরয়ষবা গ্হণকারীর সায়্ পরাগায়রাগ করয়ত অক্ষম হি।

বংিপশেচয় প্রততষ্া কো

বংিপশরিি ্ক্তষ্া হল একয়ি সন্ায়ির আইয়ি পপয়রন্ট য়িধ্ারয়ণর ্য়রিিা। আইয়ি পপয়রন্ট হওিার অ্্ আপিার পপয়রয়ন্টর অশধকার এবং োয়িত্ব আয়ে 
আপিার শিশুর ্ক্ত, পরমি পহফাজত িাইবার বা সাক্ষাত করয়ত িাওিার অশধকার এবং আপিার শিশুর পশরির্া এবং সহািতার োয়িত্ব, আর্্ক এবং 
য়িশকৎসাগত সহািতা সহ। একজি কশ্ত বা অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর পকাি অশধকার বা োয়িত্ব ্ায়ক িা শিশুয়ির ্ক্ত রতক্ষণ িা বংিপশরিি ্ক্তয়ষ্ত হি।

য়িউ ইিক্ পটেয়ি বংিপশরিি ্ক্তষ্া করা পরয়ত পায়র য়ি্ললশেত উপািগুললর পর পকাি একয়ির দ্ারা:
• পস্চ্াি স্ীকৃক্তর ্য়রিিা দ্ারা।
• পাশরবাশরক আোলয়তর (Family Court) সায়্ একয়ি শপয়িিি োশেল কয়র রায়ত আোলত বংিপশরিি য়িধ্ারণ করয়ত পায়র এবং একয়ি য়ফললয়িিয়ির

আয়েি জাশর করয়ত পায়র, বা আোলয়ত একয়ি শপয়িিি োশেল কয়র রায়ত বংিপশরিি য়িধ্ারণ করা রাি এবং একয়ি বংিপশরিয়ির রাি জাশর করা রাি।
• একয়ি সায়রায়গক্স িূক্তির দ্ারা, বা একয়ি পরকয়্্ সহািক ্জিি ব্যবহার করার জি্য পপয়রন্টয়ের সম্ক্ত পেশেয়ি।
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শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

শিশু সহায়তাে বাধ্যবাধকতা

স্াস্্য বীমা এবং/অ্বা িগে য়িশকৎসা সহািতা, শিশু পসবার ব্যি এবং সন্ায়ির জি্য 
শিক্ষামূলক ব্যি এর জি্য পমৌললক শিশু সহািতা বাধ্যবাধকতাি একয়ি িতকরা-ক্িক্তিক 
বাধ্যবাধকতা রয়িয়ে, রশে (পাশরবাশরক আোলত আইি (Family Court Act) § 
413 এবং পাশরবাশরক সপিক্ আইি (Domestic Relations Law) § 240)  
এর ক্িক্তিয়ত আোলত দ্ারা য়িধ্াশরত হি। 

শিশু সহায়তাে িতকোগুজল

1 য়ি শিশুয়ক 17%

2 য়ি শিশুয়ক 25% 

3 য়ি শিশুয়ক 29% 

4 য়ি শিশুয়ক 31%

5 বা তার পবশি শিশুয়ক কমপয়ক্ষ 35 িতাংি

িতাংয়ির য়িয়ে্শিকায়ি 154,000 মারক্ি ্লার পর্ন্ পপয়রন্টয়ের সম্ম্ললত আয়ির পক্ষয়রে ্য়িাগ করা হি। 154,000 মারক্ি ্লায়রর উপয়র আোলত 
িতকরা য়িয়ে্শিকায়ি ব্যবহার করয়বি শকিা তা য়িধ্ারণ কয়র (রা 2022 সায়ল বৃয়দ্ধ পায়ব এবং তারপয়র ্ক্ত েবুের অন্র সমস্ত িহুয়র গ্াহয়কর জি্য গ্াহক 
মূল্য সিূয়কর (Consumer Price Index for All Urban Consumers, [CPI-U] ) পশরবত্য়ির সায়্ বাডয়ব)। পাশরবাশরক আোলত আইি 
§ 413(1)(f) এবং পাশরবাশরক সপিক্ আইি (Domestic Relations Law) § 240(1-b)(f) এ য়িধ্াশরত কারণগুয়লার উপর ক্িক্তি কয়র আোলত
িতকরা-ক্িক্তিক বাধ্যবাধকতা প্য়ক সয়র আসয়ত পায়রি। 

ক্নম্ন আরয়ে বাধ্যবাধকতাগুরলা: রশে অলজম্াোর পপয়রন্টয়ের উপাজ্ি একক ব্যক্তির জি্য পফ্ায়রল োশরদ্্য স্তয়রর বা তার পিয়ি য়িয়ি য়িধ্াশরত হি, তাহয়ল 
আিমুায়িক সহািতার পশরমাণ ্ক্ত মায়স 25 মারক্ি ্লার হয়ব। রেি আি য়িজস্ সহািতা শরজায়ি্র (পফ্ায়রল োশরদ্্য স্তয়রর 135%) বা তার য়িয়ি হি, 
শকন্তু পফ্ায়রল োশরদ্্য স্তয়রর উপয়র হি, তাহয়ল আিমুায়িক সহািতার পশরমাণ ্ক্ত মায়স 50 মারক্ি ্লার হয়ব। 

জীবন�াত্রাে েেরচে সামঞ্জস্য (Cost of Living Adjustment, COLA): কমপয়ক্ষ েইু (2) বের পুরয়িা হয়ল পকায়িা অ্্ার COLA এর জি্য 
পরাগ্য হি এবং CPI-U পত গড বারষ্ক িতকরা পশরবত্য়ির পরাগফল েি (10) িতাংয়ির সমাি বা তার পবশি হি রেি আয়েিয়ি জাশর করা হয়িয়েল, 
পিষবার সংয়িাধি করা হয়িয়েল বা সামঞ্জস্য করা হয়িয়েল, পসই সমি প্য়ক। আপিার আয়েি পকায়িা COLA এর জি্য উপরুতি শকিা তা য়িধ্ারণ করয়ত
্ক্ত েইু বের পর পর আপিার অ্যাকাউয়ন্ট পর্ায়লািিা করা হয়ব। আোলয়ত িা শগয়িই COLA সমন্বি করা হি। একয়ি আয়েি পকায়িা COLA এর জি্য 
উপরুতি হয়ল উিি পক্ষয়ক একয়ি শবজ্ঞক্প্ত প্রণ করা হি এবং উিি পক্ষই এই সামঞ্জয়স্যর জি্য অিয়ুরাধ করয়ত পায়রি। 

আরদি সংরিাধন: রশে ্য়িাজি হি, শিশু সহািতা প্াগ্াম আপিায়ক আয়েিয়ি সংয়িাধি করার জি্য একয়ি শপয়িিি োয়ির করয়ত সহািতা করয়ত পায়র। উিি 
পক্ষই অবস্ার পক্ষয়রে উয়লেেয়রাগ্য পশরবত্ি পেোয়িার ক্িক্তিয়ত অ্বা পাশরবাশরক আোলত আইি § 451 (2)(b) এ ্েতি অি্যাি্য পশরশস্ক্তয়ত সহািতার আয়েি
সংয়িাধি করার জি্য অিয়ুরাধ করার অশধকার রায়েি।

আইক্ন প্রক্রিয়া সম্পরককে ত তথ্য প্রাততিে অশধকাে: আপিার সায়্ জয়ডত পর পকায়িা আোলয়তর ্য়রিিার সমি, তাশরে এবং স্াি সপিয়ক্ অবগত ্াকার অশধকার 
আপিার রয়িয়ে। আপিায়ক পকায়িা আয়েি রা একয়ি সহািতার আয়েি স্াপি, সংয়িাধি, সামঞ্জস্য কয়র, বা বলবত কয়র, বা পকাি আয়েি রা শপয়িিিয়ি োশরজ 
কয়র পেি, তার একয়ি অিলুলশপ ্োি করা হয়ব। 

রপরমন্ট শবতের

সহািতার পপয়মন্টগুয়লা পফ্ায়রল এবং য়িউ ইিক্ পটেয়ির শবতরণ য়িিম অিসুায়র ্োি করা হি। 
• রশে লজম্াোর পপয়রন্ট কেনও অস্ায়ী সহায়তা না রপরয় থারকন, তাহয়ল শুধু বারষ্ক পশরয়ষবা য়ফ এবং রশে ্য়রাজ্য হি, আইয়ি পশরয়ষবার েরি পুিরুদ্ধার

বায়ে তারা সব সহািতা পায়বি, রা সংগ্হ ও ্াপ্য হি।
• জজম্াদাে রপরেন্ট �শদ পরূবকে অস্ায়ী সহায়তা রপরয় থারকন, তাহয়ল ্াপ্ত শিশু সহািতা সংগ্হগুয়লা ্্য়ম বত্মাি সহািতার অ্্ ্োয়ির জি্য ব্যবহার করা

হয়ব, তারপর পয়র লজম্াোর পপয়রন্টয়ের বয়কিা/পমিায়োতিীণ্ সহািতার পশরমাণ ্োয়ির জি্য ব্যবহার করা হয়ব। এবং তারপয়র পসাি্যাল সাম্ি্য়সস য়্ল্রেয়টের
বয়কিা/পমিায়োতিীণ্ সহািতার পশরমাণ ্োি করয়ত ব্যবহৃত হয়ব। পফ্ায়রল ি্যাক্স শরফান্ড প্য়ক পাওিা সংগ্হগুয়লা ্্য়ম পসাি্যাল সাম্ি্য়সস য়্ল্রেটে এবং
তারপর লজম্াোর পপয়রয়ন্টর বয়কিা/পমিায়োতিীণ্ সহািতা পশরমাণ ্োি করার জি্য ব্যবহার করা হয়ব।

অততশেক্ত রপরমন্ট পনুেদ্াে কো 
শিশু সহািতা প্াগ্াম আপিার হয়ি শিশু সহািতা পপয়মন্ট সংগ্হ কয়র এবং তা আপিার কায়ে প্রণ কয়র। শবরল পক্ষয়রে, একয়ি িুল য়িয়ে্শিত পপয়ময়ন্টর কারয়ণ একয়ি 
অক্তশরতি পপয়ময়ন্টর �িিা �িয়ত পায়র (িুল ব্যক্তির কায়ে অ্্ প্রণ করা) বা অি্যাি্য কারয়ণর ময়ধ্য, একয়ি অিাোিী পপয়মন্ট (অ্্ ্োিকারীর ব্যাংক পপয়মন্টয়ি িা 
পেি)। রশে এই পশরশস্ক্তগুয়লা �য়ি:

• এই অ্্ পফরত পেওিা বা পশরয়িাধ করা আপিার োয়িত্ব।
• অক্তশরতি পপয়মন্ট পশরয়িাধ করার ব্যবস্া করার জি্য আমরা আপিার সায়্ পরাগায়রাগ করব, হি একয়ি প্াক পপয়মন্ট শহয়সয়ব অ্বা আপয়ি অিয়ুরাধ করয়ল,

অক্তশরতি পপয়মন্ট পশরয়িাধ িা হওিা পর্ন্ সংগ্য়হর পঁয়িি (25) িতাংি আিয়ক পরয়ে।
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শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ ক্ে  গুরুত্বপূরকে তথ্য4

শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

আইক্ন পশেরেবাসমহূ 
আয়বেিকারীরা বংিপশরিি ্ক্তষ্ার জি্য বা শিশু সহািতার আয়েি, ্ক্তষ্া, সংয়িাধি বা বলবত করার জি্য আইয়ি পশরয়ষবাশের অিয়ুরাধ করয়ত পায়রি। আপয়ি রশে 
আইয়ি পশরয়ষবাশের জি্য অিয়ুরাধ কয়রি তাহয়ল আপিায়ক এই জাতীি পশরয়ষবাশের েরি সপিয়ক্ শিশু সহািতা প্াগ্াম পরামি্ পেয়ব, রা স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম 
অয়ফসগুললর উপর য়িি্র কয়র ক্িন্ন হি (পরবত্ী শবিাগয়ি পেেুি)। 

• আপিার মামলাি য়িরুতি অ্যািলি ্হয়লি পসাি্যাল সাম্ি্য়সস য়্ ল্রেটে কশমিিায়রর আইয়ি ্ক্তয়িশধ এবং ততক্ন ব্যতক্তগতিারব আপনাে প্রততক্নশধত্ব করেন না।
• পহফাজত, পশরেি্ি, সায়রায়গক্স িূক্তির আয়লায়িািা বা েসডা ্স্তুত করা বা শিশু সহািতার সায়্ সপিরক্ত িি এমি অি্যাি্য শবষিগুয়লা সামালজক পশরয়ষবা য়্ল্রেটে 

অ্যািলি্র দ্ারা পশরিালিা করা হরব না।
• ললশেত বা পমৌশেক পকায়িা ত্্য, রা আপয়ি পসাি্যাল সাম্ি্য়সস য়্ল্রেয়টের অ্যািলি ্বা কম্ীয়ের ্োি করয়বি তা রগাপনীয় নাও থাকরত পারে ওয়িলয়ফিার জাললিাক্ত বা

শিশু য়ির্াতয়ির য়িয়ে্িকারী ত্্য সহ।

আইক্ন পশেরেবাগুরলাে ব্যয় পনুরুদ্াে

আইয়ি পশরয়ষবাগুয়লার পুিরুদ্ধায়রর অশধকার িুক্তি (LDSS-4920) সপূিণ্ করার পয়র আয়বেিকারীয়ের আইয়ি পশরয়ষবা ্োি করা হি। 
• শিশু সহািতা প্াগ্াম দ্ারা সংগহৃীত সহািতা প্য়ক আইয়ি পশরয়ষবার জি্য েরি আোি করা হয়ব আপিার বত্মাি সহািতা বাধ্যবাধকতার 25 িতাংি হায়র। 
• আপয়ি রশে অলজম্াোর শপতা/মাতা হি তাহয়ল আইয়ি পশরয়ষবাগুয়লার েরয়ির জি্য আপিার পর ্য়িাজিীি সহািতা বাধ্যবাধকতার বা পর পপয়মন্ট আপিায়ক করয়ত

হি তার 25% হায়র আোি করা হয়ব এবং েরি পশরয়িাধ িা হওিা অবশধ আপিার ্োি করা বাধ্যবাধকতার সায়্ রুতি করা হয়ব। 
• আইয়ি পশরয়ষবাগুয়লার জি্য ব্যি য়িষ্পক্তির আয়গ সমস্ত সহািতার বয়কিা/পমিায়োতিীণ্ সহািতার পুয়রা অ্্ ্োি করা হয়ব। 

বারেকেক পশেরেবা ক্ফ 

রশে লজম্াোর পপয়রয়ন্টর শিশু সহািতা পশরয়ষবাগুয়লা পাি এবং য়িউইিক্ পটেি বা অি্য পকায়িা পটেয়ি অিাবী পশরবায়রর অস্ািী সহািতা (Temporary Assistance 
for Needy Families, TANF) প্াগ্ায়মর মাধ্যয়ম কেয়িা সহািতা িা পপয়ি ্ায়কি, এবং পশরবারয়ক শিশু সহািতা ্োি করা হি, তাহয়ল 35 মারক্ি ্লার বারষক্
পশরয়ষবা য়ফ য়িধ্ারণ করা হয়ব রশে পফ্ায়রল আর্্ক বেয়র (1 অয়টোবর – 30 পসয়টেম্বর) 550 মারক্ি ্লায়রর পবশি সহািতা সংগ্হ করা হি। রশে লজম্াোর পপয়রয়ন্টর
একাশধক অলজম্াোর পপয়রয়ন্টর সায়্ শিশু সহািতার অ্যাকাউন্ট ্ায়ক রার মাধ্যয়ম 550 মারক্ি ্লায়রর পবশি সংগ্হ করা হি, তাহয়ল ্ক্তয়ি অ্যাকাউয়ন্টর জি্য পৃ্ কিায়ব 
35 মারক্ি ্লার য়ফ য়িধ্ারণ করা হয়ব। 

গ্রাহক পশেরেবা 

আপয়ি শিশু সহািতা সপিয়ক্ অক্তশরতি তয়্্যর পািাপাশি পপয়মন্ট এবং অ্যাকাউন্ট ত্্য পপয়ত পায়রি এই অিলাইি ললয়কে  
childsupport.ny.gov অ্বা ক্নউ ইয়ককে  রটের শিশু সহায়তা রহল্পলাইন 888-208-4485 (TTY: 866-875-9975 – শেরল সারিকে স 
http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers) িম্বয়র পফাি কয়র। আপিার অিলাইি শিশু সহািতা অ্যাকাউন্ট স্াপয়ির জি্য একয়ি ব্যক্তিগত 
িিাতিকরণ িম্বর (PIN) ্য়িাজি। আপিার শিশু সহািতা অ্যাকাউন্ট স্াশপত হয়ল আপয়ি পমইয়ল আপিার PIN পায়বি। 

আপয়ি সশিক সময়ি পুয়রা অ্্ পায়চ্ি শকিা তা য়িশ্চিত করয়ত য়িিশমতিায়ব আপিার অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করা আপিার পয়ক্ষ সব প্য়ক িায়লা উপাি। আপনারক অবি্যই 
আপনাে শিকানা এবং র�াগার�ারগে তথ্য হালনাগাদ করে োেরত হরব, রা আপয়ি শিশু সহািতা পহল্পলাইয়ি পফাি কয়র অ্বা আপিার স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম 
অয়ফয়স পরাগায়রাগ করার মাধ্যয়ম করয়ত পায়রি। আপিার স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়সর সায়্ পরাগায়রায়গর ত্্য, একয়ি ইয়মল ললকে সহ, https://www.
childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices এ পাওিা রায়ব। 

ববেম্যহীনতা সংরিান্ত রনাক্রি

য়িউ ইিক্ পটেি জাক্ত, বণ্, জাতীি উৎস, অক্ষমতা, বিস, ললগে ও শকেু পক্ষয়রে ধম্ীি ও রাজনিক্তক শবশ্ায়সর ক্িক্তিয়ত তবষম্য করা য়িয়ষদ্ধ কয়রয়ে। য়িউ ইিক্ পটেি অক্তশরতিিায়ব 
ললগে পশরিি, ট্াসিয়জন্ডার অবস্া, ললগে য়্জয়ফাশরিা, পসকু্সিাল ওশরয়িয়ন্টিি, তববাশহক অবস্া, গাহ্স্্য সশহংসতার শিকায়র অবস্া, গি্াবস্া সংরিান্ অবস্া, পূয়ব ্প্য়ক ্াকা 
পজয়িয়িক তবশিষ্ট্য, পূয়ব্র পগ্ফতার বা অপরাধী ্মাণণত হওিার পরক্্, পাশরবাশরক অবস্া এবং অনবধ তবষয়ম্যর শবরুয়দ্ধ পসাচ্ার হওিা সংরিান্ শবষয়িও তবষম্য করা য়িয়ষদ্ধ 
কয়র। শকিায়ব একয়ি তবষয়ম্যর িাললি োশেল করয়ত হি তা সপিয়ক্ তয়্্যর জি্য অিগু্হ কয়র childsupport.ny.gov এ রাি।
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পারকে  A – আরবদনপত্র

শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

শবরিে সহায়তা 
1a. ক্া বলার জি্য আপিার ্ধাি িাষা পকািয়ি? 

ইংয়রজী Español বাঙালল 中文 ربية Kreyòl Ayisyen 한국어 РУССКИЙ অি্য

1b. পডার জি্য আপিার ্ধাি িাষা পকািয়ি? 

2. আপিার শক িাষা সহািতা ্য়িাজি? হাঁ িা

3. আপিার শক পকায়িা অক্ষমতা আয়ে রা আপিায়ক এই আয়বেি পিষ করয়ত বা সাক্ষাৎকার পেওিা প্য়ক বাধা পেি? হাঁ িা

রশে হা ঁহি, আপিার কী সহািতা ্য়িাজি য়িয়ে্ি করুি?

ক্নোপত্া সংরিান্ত উরবেগ (অক্তশরতি তয়্্যর জি্য শিশু সহায়তা রসবা সম্পরককে ত গুরুত্বপরূকে তরথ্যে পষৃ্া 1 পেেুি) 
আপয়ি রশে শিশু সহািতা পশরয়ষবা িাি তাহয়ল আপয়ি শক অিিুব কয়রি পর আপিার য়িরাপতিা অ্বা আপিার সন্ায়ির য়িরাপতিা ঝঁুশকর ময়ধ্য আয়ে? 

হাঁ িা

আরবদনকােীে তথ্য
আশম (একক্ররত ক্রক শদন): লজম্াোর পপয়রন্ট অক্িিাবক-সপিক্:

অলজম্াোর পপয়রন্ট কশ্ত পপয়রন্ট অক্িয়্ত পপয়রন্ট শিশু

আপয়ি রশে লজম্াোর পপয়রন্ট, অক্িিাবক বা শিশু হি, তাহয়ল ্য়ত্যক অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর জি্য একয়ি পৃ্ ক আয়বেি পূরণ করুি।

শিশু সহায়তাে ইততহাস
আপয়ি শক বত্মায়ি শিশু সহািতা পসবা পায়চ্ি? হাঁ িা

হাঁ হয়ল পকা্াি? কাউম্ন্ট পটেি পকস #

আপয়ি শক আয়গ শিশু সহািতা পশরয়ষবা পপয়িয়েি? হাঁ িা

হাঁ হয়ল পকা্াি? কাউম্ন্ট পটেি পকস #

সেকাশে সহায়তাে ইততহাস
আপয়ি শক বত্মায়ি একজি সরকারী সহািতার আয়বেিকারী, অ্বা সরকাশর সহািতার সশুবধা পা পচ্ি? হাঁ িা

হাঁ হয়ল পকা্াি? কাউম্ন্ট পটেি পকস #

�শদ হাাঁ হয়, থামুন। শিশু সহায়তা রসবাে জন্য একক্র LDSS-5145 রেফারেল প্ররয়াজন।

আপয়ি শক এর আয়গ েশরদ্ পশরবায়রর (TANF) জি্য অস্ািী সহািতার অধীয়ি সরকাশর সহািতার সশুবধা পপয়িয়েি? হাঁ িা

হাঁ হয়ল পকা্াি? কাউম্ন্ট পটেি পকস #

আপিার সব্য়িষ সহািতা ্াক্প্তর তাশরে (মাস/শেি/বের)

আইক্ন নাম

্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি সায়ফক্স
ওরয়ফ বা অি্য পশরয়িত িাম 
(পরমি, কুমারী িাম)

জলঙ্গ

মশহলা পুরুষ িি-বাইিাশর/অি্যাি্য

জন্ম তাশেে (মাস/শেি/বের)

জাতত-জাততগত পশেচয় (ঐরচ্ক)
এিীি কৃষ্াগে বা আক্রিকাি আয়মশরকাি শহস্ায়িক বা ল্যায়িিা/ও পশ্তাগে, িি-শহস্ায়িক

পিয়িি আয়মশরকাি বা পিয়িি আলাস্াি পিয়িি হাওিাইিাি বা ্িান্মহাসাগরীি দ্ীপবাসী অি্য

আবাতসক শিকানা
্রয়নে: 

ল্রেি

প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট ক্সয়ি পটেি লজপ

ক্চশি পািারনাে শিকানা (আবাক্সক শিকািার পিয়ি আলাো হয়ল)
্রয়নে: 

ল্রেি

প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট ক্সয়ি পটেি লজপ

SSN/ITIN
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পমাবাইল পফাি িম্বর অি্যাি্য পফাি িম্বর ইয়মইল অ্যায়ড্স

পছন্দ পহাম পসল অি্য রফান কোে সবরচরয় িারলা সময় সকাল শবকাল

শবকল্প র�াগার�াগ
্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি সায়ফক্স সপিক্

ল্রেি ক্সয়ি পটেি লজপ পফাি:

অতিরপ্রত রপরেরন্টে সারথ বববাশহক অবস্া

আপয়ি শক কেিও অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর সায়্ শববাশহত য়েয়লি? হাঁ িা শবয়ির তাশরে

শবরয়ে স্ান ক্সয়ি পটেি পেি

পৃ্ কীকৃত আইয়ি পৃ্ কীকরয়ণর তাশরে আোলয়তর িাম পটেি

শবয়চ্ে শবয়চ্য়ের তাশরে আোলয়তর িাম পটেি

শববাহশবয়চ্ে মুলতুশব রয়িয়ে আোলয়তর িাম পটেি

অতিরপ্রত রপরেন্ট ছাো অন্য কারো সারথ বববাশহক অবস্া

আয়বেিকারী শক কেিও এই আয়বেিপয়রে িাম ্াকা শিশুর অক্িয়্ত পপয়রন্ট োডা অি্য কাউয়ক শবয়ি কয়রয়েি? হাঁ িা

প্রক ্াপক সগেীর িাম:

প্রক ্াপক সগেীর িাম:

স্াস্্য বীমা কিারেজ সম্পরককে ত তথ্য 
আয়বেিকারীর য়িয়িাগকত্া/্ক্তষ্াি শক স্াস্্য বীমার সশুবধা ্োি কয়র? হাঁ িা অজািা

আয়বেিকারী শক য়িবলন্ধত? হাঁ (য়িলে্ষ্ট করুি): ব্যক্তিগত কিায়রজ পাশরবাশরক কিায়রজ

িা

অজািা

পষৃ্া A-3 এ �ান 
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অতিরপ্রত রপরেরন্টে তথ্য
অতিরপ্রত রপরেন্ট হল (একক্ররত ক্রক শদন): অলজম্াোর পপয়রন্ট কশ্ত পপয়রন্ট অক্িয়্ত পপয়রন্ট লজম্াোর পপয়রন্ট অক্িিাবক
আইক্ন নাম

্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি সায়ফক্স
ওরয়ফ বা অি্য পশরয়িত িাম 
(পরমি, কুমারী িাম)

SSN/ITIN জলঙ্গ

মশহলা পুরুষ িি-বাইিাশর/অি্যাি্য

জন্ম তাশেে (মাস/শেি/বের)

জাতত-জাততগত পশেচয় (ঐরচ্ক)
এিীি কৃষ্াগে বা আক্রিকাি আয়মশরকাি শহস্ায়িক বা ল্যায়িিা/ও পশ্তাগে, িি-শহস্ায়িক

পিয়িি আয়মশরকাি বা পিয়িি আলাস্াি পিয়িি হাওিাইিাি বা ্িান্মহাসাগরীি দ্ীপবাসী অি্য

প্রাথশমক িাো ইংয়রজী স্্যায়িি অি্যাি্য (য়িলে্ষ্ট করুি)

বরকেনা

উচ্তা ফুি ইয়চি ওজি পাউন্ড পিায়ের রং িুয়লর রং

োগ আঁিড উয়কি বণ্িা করুি

েশবসমূহ হা ঁ(েশব সংরুতি করুি) িা

রসাি্যাল শমক্্য়াে তথ্য

পফসবুক িুইিার ইসিিাগ্াম

অতিরপ্রত রপরেরন্টে রপরেন্ট সংরিান্ত তথ্য
িাম শিকািা পফাি: সপিক্

িাম শিকািা পফাি: সপিক্

জন্ম স্ান ক্সয়ি পটেি পেি

সবকেরিে র�াগার�ারগে তাশেে
মাস/শেি/বের

আরবদনকােীে সারথ অতিরপ্রত রপরেরন্টে সম্পককে

সগেীর
সগেী

্াতিি সগেী
্াতিি সগেী

পপয়রন্ট
অি্য

আবাতসক শিকানা বত্মাি পিষ পশরয়িত
্রয়নে: 

ল্রেি

প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট ক্সয়ি পটেি লজপ

ক্চশি পািারনাে শিকানা (আবাক্সক শিকািার পিয়ি আলাো হয়ল)
্রয়নে: 

ল্রেি

প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট ক্সয়ি পটেি লজপ

র�াগার�ারগে তথ্য
বায়ডর পফাি িম্বর পমাবাইল পফাি িম্বর অি্যাি্য পফাি িম্বর ইয়মইল অ্যায়ড্স

পছন্দ পহাম পসল অি্য রফান কোে সবরচরয় িারলা সময় সকাল শবকাল

চাকশে
অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক বত্মায়ি কম্রত আয়ে? হাঁ িা অজািা পিষ য়িরুতি হওিার তাশরে

অি্য পক্ষ শক স্য়িি্র? হাঁ িা অজািা

য়িয়িাগকত্া/ব্যবসার িাম:

বত্মাি পিষ পশরয়িত

য়িয়িাগকত্া/ব্যবসার শিকািা:
ক্সয়ি পটেি লজপ পফাি:

অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক য়িউ ইিক্ পটেি পবকারত্ব বীমা সশুবধা  
(Unemployment Insurance Benefits, UIB) পায়চ্ি? হাঁ িা অজািা

সাপ্তাশহক সশুবধা

মারককে ন ্লাে

অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক পকািও শ্রশমক ইউয়িিি/সংগিয়ির সেস্য? হাঁ িা অজািা িাম:

ল্রেি

িাকশরর পে/পপিা: বারষ্ক পবতি

মারককে ন ্লাে
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হাঁ িা

শিকািা

পফাি:

বন্দী অবস্া 
অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক বন্ী? হাঁ িা অজািা

ফ্যাক্সললয়ির িাম বন্ী িম্বর

ফ্যাক্সললয়ির শিকািা ক্সয়ি পটেি লজপ পেি

স্াস্্য বীমা কিারেজ সম্পরককে ত তথ্য 
অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর য়িয়িাগকত্া/্ক্তষ্াি শক স্াস্্য শবমা সশুবধার ্স্তাব পেি বা ্োি কয়র? হাঁ িা অজািা

অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক িশ্িুতি? হাঁ (য়িলে্ষ্ট করুি): ব্যক্তিগত কিায়রজ পাশরবাশরক কিায়রজ িা অজািা

গাক্েে তথ্য 

্স্তুত ময়্ল বের রং

য়িজস্ ব ন্ধক ব্যবসার গায়ড লাইয়সসি পলেি পটেি

অততশেক্ত তথ্য (র�মন, সম্পদ, অন্যান্য র�াগার�াগ) 

শিশু সহায়তা পশেরেবাে জন্য আরবদন/ক্নশ্চিতকের
য়িয়্ স্াক্ষর কয়র, আশম বুঝয়ত পাশর এবং একমত হই পর: 

আশম ক্নউ ইয়ককে  রটের রসাি্যাল সারিকে রসস আইন (New York State Social Services Law ) রসকিন 111-g এবং পফ্ায়রল পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি অ্যায়টের (Social 
Security Act) শিয়রািাম IV-D এর অধীয়ি শিশু সহায়তা সারিকে রসে জন্য আরবদন কেক্ছ। শম্্যা ্মাণণত হয়ল িালস্ত পাওিার আওতাি আশম সম্ক্ত জািরচ্ ও য়িশ্চিত করয়ে পর, আশম 
এই আয়বেয়ি পর ত্্য ও আিষুায়গেক িশ্গুয়লা ্োি কয়রয়ে তা আমার দ্ারা পরীক্ষা করা হয়িয়ে এবং আমার সয়ব্াতিম জ্ঞাি ও শবশ্াসময়ত সত্য এবং সশিক। আশম শিশু সহািতা প্াগ্াময়ক তার 
পসবা ্োয়ির ্য়িষ্টাি সহয়রাশগতা করব এবং আশম আমার ্েতি তয়্্যর সায়্ সপিক্রুতি পকায়িা িতুি বা পশরবম্ত্ত ত্্য অশবলয়ম্ব আমার স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়স জািায়ত সম্ত। 

আোলয়তর-আয়েি করা শিশু সহািতার পপয়মন্ট আশম সরাসশর অলজম্াোর পপয়রয়ন্টর কাে প্য়ক গ্হণ করব িা, বা রশে কেয়িা গ্হণ করা হি, আশম অশবলয়ম্ব তা New York State Child 
Support Processing Center, P.O. Box 15363, Albany, NY, 12212-5363 শিকািাি পাশিয়ি শেব। 

আশম শিশু সহায়তা পশেরেবা সম্পরককে  গুরুত্বপরূকে তথ্য পপয়িয়ে রার ময়ধ্য অক্তশরতি পপয়ময়ন্টর পফরয়তর সপিয়ক্ ত্্য রয়িয়ে। আশম বুঝয়ত পপয়রয়ে পর শবরল পক্ষয়রে, একয়ি িুল য়িয়ে্শিত পপয়ময়ন্টর
কারয়ণ একয়ি অক্তশরতি পপয়ময়ন্টর �িিা �িয়ত পায়র (িুল ব্যক্তির কায়ে অ্্ প্রণ করা হি) বা অি্যাি্য কারয়ণর ময়ধ্য, একয়ি অিাোিী অ্্ ্োয়ির ফয়ল (অ্্ ্োিকারীর ব্যাংক অ্্
্োি কয়র িা)। আশম আয়রা বুঝয়ত পারয়ে এই অ্্ পফরত পেওিা বা পশরয়িাধ করা আমার োয়িত্ব এবং ব্যি পূরণ করয়ত অিয়ুরাধ করার জি্য আপয়ি আমার সায়্ পরাগায়রাগ করয়বি। আশম 
এই অক্তশরতি পপয়মন্ট প্াক শহয়সয়ব পশরয়িাধ করয়ত পাশর অ্বা আশম আপিায়ক অক্তশরতি পপয়মন্ট পশরয়িাধ হওিা অবশধ সংগ্য়হর পঁয়িি িতাংি (25%) পকয়ি রাোর অিয়ুরাধ করয়ত পাশর। 
িশবষ্যত সংগ্য়হর 25% পকয়ি য়িয়ত সম্ক্ত জািায়িা ঐরচ্ক।

আশম বুক্ঝ পর শিশু সহািতা প্াগ্াম ইয়লকট্য়িকিায়ব, রার অন্ি্ুতি ইয়মল, পিক্সি পময়সজ বা অি্যাি্য পদ্ধক্ত, আমায়ক য়িশিপরে পািায়ত পায়র। পগাপিীিতা য়িশ্চিত করয়ত, আশম বুক্ঝ 
এিা আমার োয়িত্ব একয়ি য়িরাপে, তবধ, এবং সয়রিি ইয়মইল শিকািা এবং পসল পফাি িম্বর ্োি করা, এবং স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াময়ক শবজ্ঞাশপত করা রশে এই ত্্য পশরবত্ি 
হি।

এই বাক্সয়ি য়িশনিত করুি রশে আপয়ি ইয়লক্ট্রয়িক মাধ্যয়ম য়িশিপরে পপয়ত না িাি। 

আপয়ি আইয়ি পশরয়ষবার জি্য অিয়ুরাধ করয়ত ইচু্ক হয়ল এই বাক্সয়িয়ত য়িক শেি। আইয়ি পশরয়ষবার জি্য একয়ি পুিরুদ্ধার িুক্তির অশধকার (LDSS-4920) আপিায়ক 
সপূিণ্ করার জি্য ্োি করা হয়ব।

আরবদনকােীে স্াক্ষে আরবদরনে তাশেে

মূদ্রর কো পরুো নাম

For Agency Use Only

Date Application Received NY Case Identifier Worker Code

Reminder: review Safety Concerns on page A-1 and evaluate need for FVI.
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আরবদনকােী ছাো অন্য কারো সারথ বববাশহক অবস্া 
অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক আয়বেিকারী োডা অি্য কাউয়ক শবয়ি কয়রয়েি? 

সগেীর িাম:

ইয়মইল অ্যায়ড্স
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শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

পারকে  B – শিশুে তথ্য
(অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর সয়গে ্ক্তয়ি শিশুর জি্য)শিশু #01 এে নাম

্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি সায়ফক্স

SSN/ITIN জলঙ্গ

মশহলা পুরুষ িি-বাইিাশর/অি্যাি্য

জন্ম তাশেে (মাস/শদন/বছে)

অজাত

্য়েি তাশরে

রপরেরন্টে নাম
প্যায়রন্ট 1 ্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি

প্যায়রন্ট 2 ্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি

সন্তারনে জন্মস্ান
হাসপাতাল ক্সয়ি পেি

সন্তারনে সরঙ্গ অতিরপ্রত রপরেরন্টে সম্পককে  
পপয়রন্ট সৎ পপয়রন্ট কশ্ত পপয়রন্ট অক্িয়্ত পপয়রন্ট

রপরেন্টরদে বববাশহক অবস্া 
সন্ায়ির জয়মের সমি বা তার পয়র শক উপয়র তাললকািুতি পপয়রন্টরা শববাশহত য়েয়লি? 

হাঁ, এয়ক অপয়রর সায়্ হা,ঁ শকন্তু এয়ক অপয়রর সায়্ িি িা অজািা
রশে হাাঁ, এরক অপরেে সারথ হি, তাহয়ল সহায়তা আরদরিে তথ্য ্য়নে রাি। অন্যথায়, বংিপশেচয় প্রততষ্াে ্য়নে রাি| 
বংিপশেচয় প্রততষ্া কো
বংিপশরিি শক ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?

হাঁ - বংিপশেচয় প্রততষ্াে ্নেগুয়লা সপূিণ্ করুি। 
আপিায়ক এেততয়ারেে োজ্য ্নেগুয়লা সপূিণ্ করয়ত হয়ব না। 

িা -
অজািা -

বংিপশরিি শকিায়ব ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?

আোলয়ত ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল এয়তায়ত আোলয়তর িাম

বংিপশরিয়ির স্ীকৃক্ত এয়তায়ত সায়রায়গক্স/সহািক ্জিি িূক্তি

পকাি কাউম্ন্ট, পটেি, এবং পেয়ি বংিপশরিি ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?

কাউম্ন্ট পটেি পেি

সন্াি গয়ি্ ধারণ করা হয়িয়েল পকা্াি? পটেি পেি

এেততয়ারেে োজ্য 
কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক সন্ায়ির জি্য ্সবকালীি েরি বা সহািতা ্োি কয়রয়েয়লি? হাঁ িা অজািা

কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক শিশুয়ির সায়্ য়িউ ইিক্ পটেয়ি বসবাস কয়রয়েয়লি? হাঁ িা অজািা

কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর য়রিিা বা য়িয়ে্ি অিসুায়র শিশুয়ি শক য়িউ ইিক্ পটেয়ি বসবাস কয়র? হাঁ িা অজািা

সহায়তাে তরথ্যে আরদি 
এই সন্ায়ির জি্য শক সহািতার আয়েি আয়ে? হাঁ িা অজািা রশে "হাঁ" হি, তাহয়ল আয়েয়ির তাশরে কত?
স্াস্্য বীমার আয়েি পেওিা হয়িয়ে শক? হাঁ িা অজািা

বাধ্যবাধকতাে পশেমার

মারককে ন ্লাে সাপ্তাশহক ্ক্ত েইু সপ্তাহ অন্র মাক্সক ্ক্ত মায়স েইুবার অি্য

র� আদালত আরদি জাশে করেরছন 
পাশরবাশরক সয়ু্ম অি্য

কাউম্ন্ট পটেি পেি

স্াস্্য বীমা কিারেজ সম্পরককে ত তথ্য
সন্ায়ির শক স্াস্্য পসবা কিায়রজ আয়ে? হাঁ িা অজািা

রশে "হাঁ" হি, তাহয়ল কিায়রয়জর ধরি িিাতি করুি: পবসরকাশর – স্াস্্য বীমাে সশুবধাশদে ্নেগুয়লায়ত রাি।
সরকাশর – সেকাশে স্াস্্যরসবা কিারেজ এর ্নেগুয়লায়ত রাি।

স্াস্্য বীমাে সশুবধাশদ
শিশুর পবসরকাশর স্াস্্য পসবা কিায়রজ পক ্োি কয়র?

লজম্াোর পপয়রন্ট অক্িিাবক অলজম্াোর পপয়রন্ট/কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট সৎ পপয়রন্ট অজািা অি্য

স্া স্্য বীমা ক্যাশরিায়রর িাম পললক্স # গ্রুপ #

ল্রেি প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট/স্ুযি ক্সয়ি পটেি লজপ

সেকাশে স্াস্্য রসবা কিারেজ 
সরকাশর স্াস্্য পসবা কিায়রয়জর ধরি য়িয়ে্ি করুি:

পময়্য়কই্ িাইল্ড পহল্ লোস (CHPlus) মারককে ন ্লাে

অি্য

CHPlus মাক্সক অবোি:

পটেি

এেততয়ারেে োজ্য প্রনেগুরলারত রাি। 
এেততয়ারেে োজ্য প্রনেগুরলারত রাি। 
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শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

পারকে  B – শিশুে তথ্য (চলরছ)

শিশু #02 এে নাম
্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি সায়ফক্স

SSN/ITIN জলঙ্গ

মশহলা পুরুষ িি-বাইিাশর/অি্যাি্য

জন্ম তাশেে (মাস/শদন/বছে)

অজাত

্য়েি তাশরে

রপরেরন্টে নাম
প্যায়রন্ট 1 ্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি

প্যায়রন্ট 2 ্্মাংি মধ্যাংি পিষ অংি
সন্তারনে জন্মস্ান
হাসপাতাল ক্সয়ি পেি

সন্তারনে সরঙ্গ অতিরপ্রত রপরেরন্টে সম্পককে  
পপয়রন্ট সৎ পপয়রন্ট কশ্ত পপয়রন্ট অক্িয়্ত পপয়রন্ট

রপরেন্টরদে বববাশহক অবস্া 
সন্ায়ির জয়মের সমি বা তার পয়র শক উপয়র তাললকািুতি পপয়রন্টরা শববাশহত য়েয়লি? 

হা,ঁ এয়ক অপয়রর সায়্ হা,ঁ শকন্তু এয়ক অপয়রর সায়্ িি িা অজািা
রশে হাাঁ, এরক অপরেে সারথ হি, তাহয়ল সহায়তা আরদরিে তথ্য ্য়নে রাি। অন্যথায়, বংিপশেচয় প্রততষ্াে ্য়নে রাি| 
বংিপশেচয় প্রততষ্া কো
বংিপশরিি শক ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?

হাঁ - বংিপশেচয় প্রততষ্াে ্নেগুয়লা সপূিণ্ করুি। 
আপিায়ক এেততয়ারেে োজ্য ্নেগুয়লা সপূিণ্ করয়ত হয়ব না। 

িা -
অজািা -

বংিপশরিি শকিায়ব ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?
আোলয়ত ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল এয়তায়ত আোলয়তর িাম

বংিপশরিয়ির স্ীকৃক্ত এয়তায়ত সায়রায়গক্স/সহািক ্জিি িূক্তি

পকাি কাউম্ন্ট, পটেি, এবং পেয়ি বংিপশরিি ্ক্তয়ষ্ত হয়িয়েল?
কাউম্ন্ট পটেি পেি

সন্াি গয়ি্ ধারণ করা হয়িয়েল পকা্াি? পটেি পেি

এেততয়ারেে োজ্য 
কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক সন্ায়ির জি্য ্সবকালীি েরি বা সহািতা ্োি কয়রয়েয়লি? হাঁ িা অজািা

কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট শক শিশুয়ির সায়্ য়িউ ইিক্ পটেয়ি বসবাস কয়রয়েয়লি? হাঁ িা অজািা

কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রয়ন্টর য়রিিা বা য়িয়ে্ি অিসুায়র শিশুয়ি শক য়িউ ইিক্ পটেয়ি বসবাস কয়র? হাঁ িা অজািা

সহায়তাে তরথ্যে আরদি 
এই সন্ায়ির জি্য শক সহািতার আয়েি আয়ে? হাঁ িা অজািা রশে "হা"ঁ হি, তাহয়ল আয়েয়ির তাশরে কত?
স্াস্্য বীমার আয়েি পেওিা হয়িয়ে শক? হাঁ িা অজািা

বাধ্যবাধকতাে পশেমার

মারককে ন ্লাে সাপ্তাশহক ্ক্ত েইু সপ্তাহ অন্র মাক্সক ্ক্ত মায়স েইুবার অি্য

র� আদালত আরদি জাশে করেরছন 
পাশরবাশরক সয়ু্ম অি্য

কাউম্ন্ট পটেি পেি

স্াস্্য বীমা কিারেজ সম্পরককে ত তথ্য
সন্ায়ির শক স্াস্্য পসবা কিায়রজ আয়ে? হাঁ িা অজািা
রশে "হাঁ" হি, তাহয়ল কিায়রয়জর ধরি িিাতি করুি: পবসরকাশর – স্াস্্য বীমাে সশুবধাশদে ্নেগুয়লায়ত রাি।

সরকাশর – সেকাশে স্াস্্যরসবা কিারেজ এর ্নেগুয়লায়ত রাি।
স্াস্্য বীমাে সশুবধাশদ
শিশুর পবসরকাশর স্াস্্য পসবা কিায়রজ পক ্োি কয়র?

লজম্াোর পপয়রন্ট অক্িিাবক অলজম্াোর পপয়রন্ট/কশ্ত পপয়রন্ট/অক্িয়্ত পপয়রন্ট সৎ পপয়রন্ট অজািা অি্য

স্া স্্য বীমা ক্যাশরিায়রর িাম পললক্স # গ্রুপ #
ল্রেি প্ার/অ্যাপাি্য়মন্ট/স্ুযি ক্সয়ি পটেি লজপ

সেকাশে স্াস্্য রসবা কিারেজ 
সরকাশর স্াস্্য পসবা কিায়রয়জর ধরি য়িয়ে্ি করুি:

পময়্য়কই্ িাইল্ড পহল্ লোস (CHPlus) মারককে ন ্লাে

অি্য

CHPlus মাক্সক অবোি:

পটেি

এেততয়ারেে োজ্য প্রনেগুরলারত রাি। 
এেততয়ারেে োজ্য প্রনেগুরলারত রাি। 



শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

পারকে  C – সমথকেনকােী কাগজপত্র 

অিগু্হ কয়র আপিার স্ািীি শিশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়স উপলব্ধ সব সহািক িশ্র অনজুলশপ ্োি করুি। সম্্িকারী কাগজপরে শিশু সহািতা প্াগ্াময়ক 
বংিপশরিি ্ক্তষ্া ও আপিার শিশু সহািতা আয়েি অিসুায়র উপরুতি ্ক্তষ্া, পশরবত্ি এবং/অ্বা আয়েি বলবতকরণ সহ আপিার শিশু সহািতা পকস য়িয়ি 
অগ্সর হওিার সয়ুরাগ ্োি কয়র। সম্্িকারী কাগজপরে এোডাও ্ক্তয়ি পপয়রয়ন্টর আি এবং পমৌললক শিশু সহািতার বাধ্যবাধকতা য়িধ্ারণ করয়ত আোলতয়ক 
সাহার্য কয়র। আপয়ি পকাি িশ্গুয়লা ্োি করয়েি তা য়িয়ে্ি করয়ত বাক্সগুয়লায়ত () ক্রক শদন।  
অনগু্রহ করে মূল নশথগুরলা ্াকর�ারগ রপ্রের কেরবন না। 

সাধাের নশথ
আয়বেিকারীর পশরিিপরে (পরমি, ড্াইিার লাইয়সসি, পাসয়পাি্) 

শিশু সহািতার শপয়িিি সহািতা আয়েি(গুলল) শববায়হর সাক্ি্য়ফয়কি পৃ্ কীকরণ িুক্তি শববাহশবয়চ্ে ফরমাি

সরুক্ষার আয়েি / য়িয়রাধি আয়েি স্াস্্য বীমা পবয়িয়ফি কা্্

স্া স্্য বীমা সশুবধার সংলক্ষপ্ত পশরকল্পিার শববরণ অি্য

জজম্াদাে রপরেরন্টে কাগজপত্র
সাম্প্রক্তক পপটোব অক্ত সম্প্রক্ত োয়ির করা পফ্ায়রল আিকর শরিাি ্এবং সব তফক্সলগুলল W-2

পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি কা্্/ITIN এর জি্য IRS এর য়িশি পসািাল ক্সশকউশরয়ি / সপূিরক ক্সশকউশরয়ি ইিকাম  
(Supplemental Security Income) অ্যাওিা্্ য়িশি(গুলল)

অি্য

শিশুে কাগজপত্র (প্রততক্র শিশুে জন্য)
জমেসিে বংিপশরিি ্ক্তষ্া করার আয়েি (উোহরণ, য়ফললয়িিয়ির আয়েি, বংিপশরিয়ির রাি) শপতৃয়ত্বর স্ীকৃক্ত

কশ্ত বংিপশরিয়ির হলফিামা পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি কা্্ শিশু পশরির্ার েরয়ির ্মাণ শিক্ষা সংরিান্ েরয়ির ্মাণ

অপশরয়িাশধত স্াস্্য পশরিরা্র েরয়ির ্মাণ পসািাল ক্সশকউশরয়ি / সপূিরক ক্সশকউশরয়ি ইিকাম অ্যাওিা্্ য়িশি(গুলল)

েতিক িত্ুশক িুক্তি (Adoption Subsidy Agreement) (পাললত পপয়রন্ট এবং LDSS এর মধ্যকার পপয়মন্ট) 
বা পলেসয়মন্ট িুক্তি (Placement Agreement) (েতিক পিওিার উয়দেয়ি্য রাো শিশু)

অি্যসায়রায়গক্স/সহািক ্জিি িূক্তি

অজজম্াদাে রপরেন্ট/কশথত রপরেরন্টে কাগজপত্র

পসাি্যাল ক্সশকউশরয়ি কা্্/ITIN এর জি্য IRS য়িশি সাম্প্রক্তক পপটোব অক্ত সম্প্রক্ত োয়ির করা পফ্ায়রল আিকর শরিাি্ এবং সব তফক্সলগুলল

W-2 পবকারত্ব বীমার সশুবধার (Unemployment Insurance Benefit) শবজ্ঞক্প্ত পসািাল ক্সশকউশরয়ি / সপূিরক ক্সশকউশরয়ি ইিকাম  
(Supplemental Security Income) অ্যাওিা্্ য়িশি(গুলল)

সামশরক পসবা (DD-214) কারাবাস, ্য়বিি বা প্যায়রায়লর ত্্য

পিয়পিারাশর অ্যাক্সটে্যাসি ফর য়িয়্ ফ্যাশমললস  
(Temporary Assistance for Needy 
Families, TANF) সশুবধার শবজ্ঞক্প্ত:

য়িশকৎসাগত সহািতা (Medical Assistance, MA),  
সায়লেয়মন্টাল য়িউক্ট্িি অ্যাক্সটে্যাসি প্াগ্াম  
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)  
এবং/অ্বা পিল্ার পরক্সয়্লসির ্মাণ

পপিাগত, ব্যবসা, বৃক্তিমূলক, শবয়িােিমূলক বা ড্াইিার লাইয়সয়সির ত্্য 

অি্য

পহফাজত আয়েি(গুলল)
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