অস্থায়ী এবং প্রতিবন্ধ়ী সহাযিার অতিস (OFFICE OF TEMPORARY AND DISABILITY ASSISTANCE)
প্রশাসতিক শুিাতির অতিস (OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS)
ওয়যবসাইট: www.otda.ny.gov/oah

িযাক্স: (518) 473-6735
টটতিিাি িং: 1-800-342-3334

ন্যায্য শুন্ানন্ অন্ুর াধ ফর্ম – ফযাক্স করুন্ বা ডাকরয্ারে পাঠান্
P.O. BOX 1930
ALBANY, NY 12201-1930
অিুগ্রহ কয়র িথ্যাবি়ী স্পষ্টভায়ব লিখুন। সঠিক এবং সম্পূর্ণ িথ্য আমায়েরয়ক অতবিয়ে িযায্য শুিাতির িাতরখ তির্ণারয়র্ সহাযিা করয়ব।

টকয়সর িাম: ___________________________________________ ________________________________________ ______________
(িায়মর টশষ অংশ)

(িায়মর প্রথ্ম অংশ)

(িায়মর মায়ের অংশ)

রাস্তার ঠিকািা: ______________________________________________________________ এপাটণয়মন্ট িং: _________________________
শহর: __________________________________________
টিাি িং: (

টেট: _____________

তিপ টকাড: ______________________________

) __________________________ জন্ম তারিখ: _______________________
এতরযা টকাড

পুরুষ

SSিং: ______________________________

টিাি িং

িার়ী

টোভাষ়ী প্রয়যািি?

টকস িং: ___________________ CIN িং: ____________
হযাাঁ

প্রনিনন্নধ

ভাষা: _____________________________________________

িা

আরবদন্কা ী চলারফ ায় অক্ষর্?

স্থাি়ীয এয়িতি/টকন্দ্র িং: __________

হযাাঁ

ন্া
হযাাঁ হরল, নচনকৎসা সংক্রান্ত ন্নি নদন্। নচনকৎসা ন্নি পাওয়া অন্ুর াধ ক ায় নবলম্ব
ক রবন্ ন্া। আপন্া ফফান্ ন্ম্ব ন্া িাকরল প্রনিনন্নধ বা আরবদন্কা ী ফফান্ ন্ম্ব আবশ্যক:

িাম: _____________________________________________________________________

আরবদন্কা ী

ঠিকািা: ______________________________________________________________________________________________________
শহর: ______________________ টেট: _____

তিপ টকাড: _________ টিাি িং: (

এতরযা টকাড

আরবদন্কা ী স্থান্ীয় সার্ানিক ফসবা অনধদপ্ত ফিরক ফকারন্া নবজ্ঞনপ্ত ফপরয়নিরলন্ নকন্া?

___________________________

)

টিাি িং

হযাাঁ

ন্া

(***** এই ফরর্ম সারি অন্ুগ্রহ কর নবজ্ঞনপ্তটি একটি অন্ুনলনপ সংয্ুক্ত করুন্ *****)
হযাাঁ হয়ি: টিাটিয়শর িাতরখ: ______________ কায্ণকর়ী িাতরখ: ______________ টিাটিশ িং: _____________
নবনধনন্রেধসর্ূহ

স্থান্ীয় এরিনি অযাকশ্ন্

তেি বা সময়য X তিহ্ন তেি

FA

RTI িং: ________________

সহায়িা নবভাে (নন্রে বক্সটিরি সংজ্ঞা ফদওয়া আরি)

SNA

MA

SNAP

HEAP

PCS*

বিুি আপতি শুিাতিয়ি অংশ তিয়ি পারয়বি িা

টসাম

মঙ্গি

বুর্

বৃহ

শুক্র

সকাি __ __ __ __ __

________

বাতিি

___________
___________
___________

হ্রাস
অস্ব়ীকৃ তি

সন্ধযা __ __ __ __ __
(অবশযই একটি কারর্ েশণায়ি হয়ব)

অিযািয (তিতেণ ষ্ট কয়র
তক র্রয়ির)

অপয্ণাপ্তিা

* বযতিগি পতরিয্ণা পতরয়সবার টেয়ে: CASA উয়েখ করুি িং ______/সংস্থা _______ এবং টসবার র্রি উয়েখ করুি: _________
টয্ টসবা তিয়েি িার িাম_____________________________________________________________

FA=পাতরবাতরক সহাযিা (Family Assistance) (পূয়বণর ADC)

SNA=টসিটি টিট সহাযিা (Safety Net Assistance) (পূয়বণর HR)

MA=টমতডয়কইড (Medicaid)

SNAP= সম্পূরক পুতষ্ট সহাযিা টপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutritional Assistance Program)
HEAP=গৃহ জ্বািাতি সহাযিা টপ্রাগ্রাম (Home Energy Assistance Program)
PCS=বযতিগি পতরিয্ণা পতরয়ষবা (Personal Care Services)
শুিাতির আয়বেয়ির কারর্ (সমযস়ীমা উয়েখ করুি): _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
িসটার টকযার শুিাতির িিয প্রয়যািি়ীয িথ্য: তশশুর িাম, তশশুর িন্মিাতরখ, মায়যর িাম, তশশুর টকস িের, সংস্থার িাম। টয্ সময়যর িিয িসটার টকযার
টপয়ময়ন্টর অিুয়রার্ করা হয়ে িা উয়েখ করয়ি হয়ব।
পতরমাতিণি 1/6/12

আিয়কর িাতরখ __________________________

