
শিশু সহায়তা প্রদানকারী ননকাস্াশিয়াল 
পেসরন্টসদর জন্য একটি শনসদদে শিকা

জীবন পরিবর ত্ি ্ হলে
আপনাি রিশু 

সহায়্াও  
পরিব ত্ি ন হল্ পালি

অনসুরাধ করসল, োশরবাশরক আদালত একটি পিানার 
ইসলকট্রশনক সাক্্য (পেমন পেশলস�ান) দ্ারা একটি 
শুনাশনসত উেশথিত থাকার অনমুশত শদসত োসর।  
ইসলকট্রশনক সাক্্য কখনকার জন্য:

 • শুনাশনটি পেখাসন হসছে আেশন পসই পদসি, 
প্সে বা পদসির কাছাকাশছ থাসকন না।
 • চলাস�রা করার খুব অসুশবধা আসছ। 
 • আেশন বশদি।

পেশলস�ান দ্ারা সাক্্য প্রমাসের অনমুশতর জন্য অনসুরাধ 
জানাসত আেনাসক অবি্যই োশরবাশরক আদালসতর �মদে 
4-24/5-16/UIFSA-10, ইসলকট্রশনক সাক্্য পদওয়ার 
আসবদন এবং শনসজ উেশথিত থাকার/সিরীসর উেশথিশতর 
থাকা পথসক ছাড় োওয়া সমু্েদে করসত হসব।  আেশন 
আেনার সংসিাশধত শেটিিন জমা করার সময় 
আেনাসক এই �মদেটি জমা করসত হসব। 

মসন রাখসবন, শিশু সহায়তা আেনার সন্ানসক 
আশথদেক সহায়তা প্রদান করার উসদেি্য। আেশন প্রদান 
করা বন্ধ করসল, আেনার সন্াসনর অসুশবধা হসত 
োসর।  বসকয়া অসথদের শকছু অংি বা সম্পূেদে প্রদান 
না করসল, শিশু সহায়তা এসজশসি অথদে আদায় করার 
জন্য আইনানগু ব্যবথিা শনসত োসর। 

আদায় করার শকছু েদসক্সের মসধ্য আসছ:
 • আেনার ড্াইভার লাইসসসি বাশতল কসর পদওয়া;
 • আেনার ে্যাক্স শর�ান্ড শনসয় পনওয়া;
 • আেনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সীজ করা; 
 • আেনার োসসোেদে  বাশতল করা; এবং
 • আেনার লোশর পজতার েুরস্ার শনসয় পনওয়া।    

শিশু সহায়তা এসজশসি পরেশিে শরসোেদে  এসজশসিগুশলসকও 
আেনার পদনা সম্সকদে  জানাসব।  

আেনার কাসছ পথসক বসকয়া অথদে আদায় করসত 
োশরবাশরক আদালতও আেনার শবরুসধে আইনানগু 
ব্যবথিা শনসত োসর, পেমন: 

 • অথদে আদাসয়র শবশভন্ন আইশন ব্যবথিা প্রসয়াগ 
করা; 
 • প্ে-কত্দে ক ইসু্যক্ত করা ব্যবসা, পেিাগত 
বা জীশবকাগত লাইসসসি বাশতল করা; এবং
 • অসবক্াধীন বা কারাবাসসর আসদি ইসু্য করা।

আমাি শুনারনি সময় সিিীলি যেল্ 
না পািলে কী হলব?

আরম রিশু সহায়্া প্রদান কিা বন্ধ 
কিলে কী হলব?

childsupport.ny.gov
888-208-4485 (TTY 866-875-9975)

otda.ny.gov

Pub-4960-BE (Rev. 10/16) 



না, শুধু একটি োশরবাশরক আদালত, একটি 
সংসিাধসনর শেটিিনর উের শভশতি কসর, শিশু সহায়তার 
জন্য আেনাসক পে েশরমাে অথদে অবি্যই প্রদান করসত 
হসব তা েশরবতদে ন করসত োসরন।  আেনার েশরশথিশতর 
পকাসনা েশরবতদে ন হসল, পেমন অশভভাবকত্ব, আয়, 
কাজ করার ক্মতার পকাসনা েশরবতদে ন হসল, আেনাসক 
োশরবাশরক আদালসতর কাসছ একটি সংসিাধসনর শেটিিন 
জমা করসত হসব। 

আেশন একটি শনউইয়কদে  প্ে শিশু সহায়তা আসদসির 
সংসিাধসনর জন্য পোগ্য হসত োরসবন েশদ:  

 • পকাসনা এক েসক্র পমাে আয় 15% বা তার পবশি 
কসম বা বাসড়; 
 • েশদ আসদিটি পলখার বা পিষ বাসরর মসতা 
সংসিাশধত হওয়ার সময় শতন বছর বা তার পবশি 
হসয় োয়;
 • আেনার সন্াসনর অশভভাবকত্ব েশরবশতদে ত হসয়সছ; 
 • আইন অনেুায়ী আেনার সন্ান শিশু সহায়তার 
আওতার বাইসর চসল পগসছন।   উদাহরেস্বরূে, 
শতশন েপূেদে-কালীে চাকশর কসরন, পসনাবাশহনীসত 
পোগ শদসয়সছন, বা শববাহ কসরসছন; বা
 • েতক্ে না আেশন শিশু সহায়তার জন্য বা 
কাস্াশিয়াল পেসরন্ট বা সন্ানটির শবরুসধে একটি 
অেরাসধর জন্য ছাড়া অন্য কারসে কারারুধে হসল।

আেনার েশরশথিশত েশরবশতদে  হওয়ার সাসথ সাসথ 
আেনাসক একটি সংসিাধসনর শেটিিন জমা করসত হসব। 
োশরবাশরক আদালত একটি সংসিাধসনর অনসুমাদন শদসল, 
শুধু আেনার শেটিিন জমা করার তাশরখ পথসক তারা 
আেনার বসকয়া অসথদের েশরমাে েশরবতদে ন করসত োরসব, 
তসব েখন পথসক েশরবতদে নটি হসয়সছ তখন পথসক নয়।

জমা পদওয়ার অসনক উোয় আসছ:
 • পে োশরবাশরক আদালত পথসক আেনার আসদি জাশর 
হসয়সছ পসই আদালসত োন এবং একটি সংসিাধসনর জন্য 
সহায়ক শেটিিন �মদে (�মদে 4-11 শহসাসবও েশরশচত) 
সম্পূেদে করুন।
 • পে োশরবাশরক আদালত পথসক আেনার শিশু সহায়তার 
আসদি জাশর হসয়সছ পসই আদালসত প�ান করুন এবং 
তাসদরসক সংসিাধসনর জন্য সহায়ক শেটিিন �মদেটি 
আেনাসক িাসক োঠাসত বলনু।  �মদেটি েপূরে কসর  
জমা শদন।
 • www.nycourts.gov/CourtHelp/DIY-পত 
আদালত প্রিাসসনর কােদোলসয়র (Office of Court 
Administration) ওসয়বসাইসের DIY �মদে ে্ষ্ায় োন।

 • পপ্রাগ্াসমর অধীসনর সংলিাধলনি জন্য সহায়ক 
রপটিিন যপ্রাগ্ালম শলিক করুন; এবং 
 • শনসদদেিাবলী অনসুরে করুন।

পে োশরবাশরক আদালত পথসক আেনার শিশু সহায়তার 
আসদি জাশর হসয়সছ পসই আদালত আেনার �মদেটি োওয়ার 
ের, তারা একটি শুনাশনর তাশরখ শনধদোরে করসব, এবং 
পমল কসর আেনাসক তাশরখটি জাশনসয় পদওয়া হসব।

রিশু সহায়্া এলজরসি রক আমাি বলকয়া 
অল ত্িি পরিমাণ পরিব ত্ি ন কিল্ পালি?

কখন আরম একটি সংলিাধলনি জন্য 
যোগ্য হল্ পািব?

আমাি সংলিাধলনি রপটিিনটি কখন 
জমা কিা উরি্?

আরম রকভালব একটি সংলিাধলনি 
রপটিিন জমা রদলবা?

আেনাসক আদালসত শনম্নশলশখত নশথগুশল শনসয় আসসত 
হসব:

 • একটি স্বাক্শরত এবং পনাোশর করা আশথদেক 
হল�নামা। 
 • সাম্প্রশতক পবতসনর রশিদ (বা পবকার ভাতার  
পচসকর রশিদ)।
 • সবদেসিষ �াইল করা প্ে ও প�িাসরল আয়কর 
শরোনদে।
 • আেনার সবদেসিষ কসরর শরোসনদের সাসথ জমা করা 

W-2।
 • আেশন অশভভাবকসত্বর একটি েশরবতদে ন দাশব করসল 
অশভভাবকসত্বর কাগজেত্র বা শিশুটির অশভভাবকত্ব 
প্রমাে করসত তথ্য।
 • আেশন েশদ দাশব কসরন পে শিশুটি সহায়তার 
আওতার বাইসর চসল পগসছ, তাহসল আেনার  
পসই দাশব প্রমাে করসত তথ্য। 

আেশন পেশলস�াসনর মাধ্যসম সাক্্যপ্রমাে করসল আেনাসক 
আেনার শুনাশনর েপূসবদে োশরবাশরক আদালসতর কাসছ 
নশথগুশল িাকসোসগ বা �্যাক্স কসর োঠাসত হসব।

আমাি আদােল্ি শুনারনি সময় 
আমালক কী ্্্য রনলয় আসল্ হলব?


