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রসে
ে জন্য

শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ ক্ে   
গুরুত্বপূরকে তথ্য 
অনগু্রহ ্ষি আপনাি রি্ষ ক্ে ি জন্য পষৃ্া 1-4 পষে রিষে শিন।

সংজ্াসমূহ

শিশু – 21 বছষিি ্ম বয়সী এ্জন ব্যক্তি যাি জন্য সহায়তা চাওয়া হয়। 
জজম্ািাি রপষিন্ট - সন্াষনি প্াথশম্ রসবা এবং রহফাজত প্িান্ািী রপষিন্ট। সমান ভাগ হওয়া রহফাজত মামলায়, এি অথকে শিশু সহায়তা পাওয়াি রযাগ্য রয 
রপষিন্ট। 
অক্ভভাব্- ্মপষষে 21 বছষিি ্ম বয়সী এ্টি শিশুি িািীশি্ রহফাজত ্ষিন এমন রপষিন্ট বশহভূকে ত পশিচযকোিান্ািী। যশি শিশুটি প্ক্তশিষনি ক্ভক্তিষত 
অক্ভভাবষ্ি সাষথ থাষ্, তাহষল অক্ভভাবষ্ি উপি সন্াষনি িািীশি্ রহফাজষতি িাটয়ত্ব িষয়ষছ। 
অজজম্ািাি রপষিন্ট – শিশু সহায়তা প্িান ্িষত বাধ্য রপষিন্ট। 
্শথত রপষিন্ট – রয ব্যক্তি শিশুি রপষিন্ট হষত পাষিন শ্ন্তু যাষ্ এেনও আইনত রপষিন্ট শহষসষব র�ােরা ্িা হয়টন।
অক্ভষপ্ত রপষিন্ট - এ্জন ব্যক্তি টযটন সহায়্ প্জনষনি ফষল এ্টি শিশুি রপষিন্ট শহষসষব আইনগতভাষব আবদ্ধ হষত চান।

রযাগ্যতা 
টনউ ইয় ক্ে  রটেষি, রপষিন্টষিি উভষয়িই সন্াষনি 21 বছি বয়স না হওয়া পযকেন্ তাষিি সন্াষনি সহায়তা ্িা বাধ্যতামূল্। ্মপষষে 21 বছষিি ্ম বয়সী এ্টি 
সন্াষনি রপষিন্ট বা অক্ভভাব্ শিশু সহায়তা পশিষেবাগুষলাি জন্য আষবিন ্িষত পাষিন। 21 বছষিি ্ম বয়সী এ্টি শিশু বা এ্টি অজজম্ািাি রপষিন্ট বা ্শথত 
রপষিন্টও শিশু সহায়তা পশিষেবাশিি জন্য আষবিন ্িষত পাষিষবন।

রগাপনীয়তা িষো ্িা 
(শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাষমি ্ম্ম্পউিাি ক্সষটেষম িাো র্স র্িা সহ) শিশু সহায়তা রপ্াগ্রামটিি জন্য আপনাি ব্যক্তিগত তষথ্যি রগাপনীয়তা, অেণ্ডতা, প্ষবিাশধ্াি এবং 
ব্যবহাি সিুজষেত িাো আবি্য্। আমিা আপনাি শি্ানা এবং অন্যান্য িনাতি্ািী তথ্য র্বলমাত্র শিশু সহায়তাি উষদেষি্য বা অন্যথায় আইন দ্ািা অনষুমািষনি 
ক্ভক্তিষত অন্যান্য রটেি এবং রফ্াষিল এষজজসিগুষলাি সাষথ রিয়াি ্শি। তথ্য র্বল অনষুমাশিত ব্যক্তিষিি জন্য প্্াি ্িা রযষত পাষি তষথ্যি প্্াি আইনগত ্ািষর 
অনষুমাশিত হষল। 

রসাি্যাল ক্সশ্উশিটি নম্বষিি ব্যবহাি: রসািাল ক্সশ্উশিটি অ্যাষটেি (Social Security Act) িাইষিল IV-D অনসুাষি আবি্য্ রয রসাি্যাল ক্সশ্উশিটি 
নম্বিগুষলা র্বল রপষিন্টষিি েুঁষজ বাি ্িষত, বংিপশিচয় প্ক্তষ্া ্িষত, এবং/অথবা এ্টি সহায়তাি আষিি প্ক্তষ্াি, সংষিাধষনি এবং বলবত ্িাি জন্য; টনজিকে ষ্ট 
জনস্াথকে ্মকেসটূচ পশিচালনা; অথবা অন্যথায় আইন দ্ািা অনষুমাশিত রষেষত্র ব্যবহাি ্িা হষব। এছাোও, রসাি্যাল ক্সশ্উশিটি নম্বিগুষলা রসাি্যাল ক্সশ্উশিটিি 
অ্যা্শমটনষ্রেিষনি (Social Security Administration) মাধ্যষম যাচাই ্িা হষব। 

টনিাপতিা সংক্ান্ উষদ্গ 
অনগু্রহ ্ষি পািকে  A - আষবিষনি পষৃ্া A-1 পেুন ও টনিাপতিা উষদ্গ সম্পর ক্ে ত প্ষনেি উতিি রিওয়া টনশ্চিত ্রুন। আপটন যশি প্ষনেি উতিষি হাঁ টচশনিত ্ষিন, 
আপনাি স্ানীয় শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম অটফসটি আপনাি সাষথ আপনাি উষদ্গগুষলা টনষয় আষলাচনা ্িষব এবং আিালষত শি্ানা রগাপনীয়তাি হলফনামা 
(Address Confidentiality Affidavit) িাষয়ি ্িাি জন্য আপনাষ্ সহায়তা ্িষত পাষি। আমিা আপনাি শি্ানা আিালষত রপ্শিত নশথষত যাষত উষলেে 
্িা না হয়, রসই রষেষত্রও সহায়তা ্িষত পাশি। আমিা আপনাি অনষুিাষধ অবস্াষনি তথ্য প্্াি টনটেদ্ধ ্িব, বা যশি আমিা জাটন রয: 

• আপটন এ্টি পাশিবাশি্ সশহংসতাি আশ্রষয় বসবাস ্িষছন;
• আপনাি ্াষছ এ্টি সিুষোি আষিি িষয়ষছ যাি সাষথ অক্ভষপ্ত রপষিন্টটি জটেত;
• আপনাি আষছ র্াষনা পাশিবাশি্ সশহংসতাি রিফাষিল বা সি্ািী বা ব্যক্তিগত পশিষেবা সিবিাহ্ািীি অন্যান্য জলশেত শববৃক্ত িষয়ষছ;
• অথবা এ্টি আিালত টনধকোির ্ষিষছ রয অক্ভষপ্ত রপষিষন্টি সাষথ রযাগাষযাগ আপনাি বা সন্াষনি িািীশি্ বা মানক্স্ ষেক্তি ঝঁুশ্ ততশি ্ষি।
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পশিষেবা

শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম রফ্াষিল এবং টনউ ইয় ক্ে  রটেি আইন, টনয়ন্ত্রর এবং নীক্ত অনসুাষি আপনাি জন্য উপযুতি শিশু সহায়তা পশিষেবা প্িান ্িষব। 
আপনাি সহায়তা এবং সহষযাশগতাি সাহাষয্য, যতষের শিশু সহায়তা প্িাষনি বষ্য়া এবং পাওনা থা্ষব ততষের পশিষেবাগুষলা আপনাষ্ সিবিাহ ্িা হষত 
পাষি। টনষ্াতি পশিষেবাগুষলা প্িান ্িা হয়, রযমন উপযুতি:

• শি্ানা, ্মকেসংস্ান, আয় এবং সম্পষিি অন্যান্য উৎস, এবং স্াস্্যষসবা সম্পর ক্ে ত তথ্য সহ অজজম্ািাি রপষিন্ট বা ্শথত রপষিষন্টি অবস্ান; 
• রস্চ্ায় স্ী্ৃত প্টক্য়াি বা আইন-ক্ভক্তি্ প্টক্য়াি মাধ্যষম বংিপশিচয় প্ক্তষ্া; 
• যশি উপলব্ধ থাষ্, তষব উভয় রপষিষন্টি ্াছ রথষ্, স্াস্্য বীমাি ্ভাষিজ বা নগি টচশ্ৎসা সহায়তা প্ক্তষ্া সহ, সহায়তাি আষিষিি প্ক্তষ্া এবং/ অথবা 

পশিবতকে ন; 
• শিশু সহায়তা বা সম্ম্জলত শিশু এবং সঙ্ীষিি সহায়তা, যাি মষধ্য আষছ শিষোগত ব্যয়, শিশু পশিচযকোি েিচ এবং নগি টচশ্ৎসা সহায়তাি সংগ্রহ এবং শবতির 

সাষপািকে  ্াষল্িন ইউটনষিি মাধ্যষম প্িানষযাগ্য;
• মজশুি, রবটনটফি বা অন্যান্য আয় আিষ্ িাো; রফ্াষিল এবং রটেি ি্যাক্স শিফান্ড রথষ্ র্ষি রনওয়া; সম্পক্তি এবং লিাশিষত রজতা অথকে বাষজয়াপ্ত ্িা; রক্ট্ি 

বু্যষিাষ্ শিষপািকে  ্িা; অজজম্ািাি রপষিষন্টি টনউ ইয় ক্ে  রটেি ড্াইভাি লাইষসসি স্শগত ্িা; এবং সংগ্রষহি জন্য টনউইয় ক্ে  রটেি ি্যাষক্সিন এবং ফাইন্যাসি শবভাষগ 
(New York State Department of Taxation and Finance) রিফাি ্িাি মাধ্যষম সহায়তাি বাধ্যবাধ্তা বলবত ্িা। আিালত-টনষিকে শিত 
স্াস্্য বীমা সশুবধাগুষলাও শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম দ্ািা বলবত ্িা হয়; 

• লঙ্ঘষনি শপটিিন িাশেল ও মামলা িাষয়ি ্িা; এবং
• সহায়তাি এ্টি শবি্যমান আষিি সাষপািকে  ্াষল্িন ইউটনষিি মাধ্যষম প্িানষযাগ্য ্িাি রষেষত্র সহায়তা। 

উপষি তাজল্াভুতি সমস্ত পশিষেবাশি অন্যান্য ্াউম্ন্ট, রটেি এবং শ্ছু রিষি বসবাসিত রপষিন্টষিিও প্িান ্িা হয়। 

আপনাি শিশু সহায়তা র্স এই ্ািরগুজলি জন্য বন্ধ হষত পাষি, তষব তাষতই সীমাবদ্ধ নয়: 
• বংিপশিচয় প্ক্তষ্া ্িা সম্ভব নয়; 
• অক্ভষপ্ত রপষিন্টষ্ বহু রচষ্টা ্ষিও েুঁষজ বাি ্িা যায় না বা প্যাষিাষলি সষুযাগ ছাো বন্ী িাো হয়, স্ায়ীভাষব অষেম হয় সহায়তা প্িাষনি ষেমতা না থা্া 

অবস্ায়, বা প্াক্তষ্াটন্ী্ির ্িা হষয় থাষ্; 
• পশিষেবা গ্রহর্ািীিা পশিষেবা সিবিাষহি পিবতকে ী পিষষেষপি জন্য প্ষয়াজনীয় তথ্য সিবিাহ ্িষত বা সহষযাশগতা ্িষত ব্যথকে হয়; 
• পশিষেবা গ্রহর্ািীিা র্সটি বন্ধ ্িাি জন্য জলশেত বা রমৌশে্ অনষুিাধ ্ষি; অথবা 
• শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম পশিষেবা গ্রহর্ািীি সাষথ রযাগাষযাগ ্িষত অষেম হয়।

বংিপশিচয় প্ক্তষ্া ্িা

বংিপশিচয় প্ক্তষ্া হল এ্টি সন্াষনি আইটন রপষিন্ট টনধকোিষরি প্টক্য়া। আইটন রপষিন্ট হওয়াি অথকে আপনাি রপষিষন্টি অশধ্াি এবং িাটয়ত্ব আষছ 
আপনাি শিশুি প্ক্ত, রযমন রহফাজত চাইবাি বা সাষোত ্িষত চাওয়াি অশধ্াি এবং আপনাি শিশুি পশিচযকো এবং সহায়তাি িাটয়ত্ব, আরথকে্ এবং 
টচশ্ৎসাগত সহায়তা সহ। এ্জন ্শথত বা অক্ভষপ্ত রপষিষন্টি র্ান অশধ্াি বা িাটয়ত্ব থাষ্ না শিশুটিি প্ক্ত যতষের না বংিপশিচয় প্ক্তটষ্ত হয়।

টনউ ইয় ক্ে  রটেষি বংিপশিচয় প্ক্তষ্া ্িা রযষত পাষি টন্জলশেত উপায়গুজলি রয র্ান এ্টিি দ্ািা:
• রস্চ্ায় স্ী্ৃক্তি প্টক্য়া দ্ািা। 
• পাশিবাশি্ আিালষতি (Family Court) সাষথ এ্টি শপটিিন িাশেল ্ষি যাষত আিালত বংিপশিচয় টনধকোির ্িষত পাষি এবং এ্টি টফজলষয়িষনি 

আষিি জাশি ্িষত পাষি, বা আিালষত এ্টি শপটিিন িাশেল ্ষি যাষত বংিপশিচয় টনধকোির ্িা যায় এবং এ্টি বংিপশিচষয়ি িায় জাশি ্িা যায়।
• এ্টি সাষিাষগক্স চূক্তিি দ্ািা, বা এ্টি রি্ষ ক্ে  সহায়্ প্জনন ব্যবহাি ্িাি জন্য রপষিন্টষিি সম্ক্ত রিশেষয়।

LDSS-5143A-BN (Rev. 02/21)



শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ ক্ে  গুরুত্বপূরকে তথ্য 3

শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

শিশু সহায়তাি বাধ্যবাধ্তা

স্াস্্য বীমা এবং/অথবা নগি টচশ্ৎসা সহায়তা, শিশু রসবাি ব্যয় এবং সন্াষনি জন্য 
শিষোমূল্ ব্যয় এি জন্য রমৌজল্ শিশু সহায়তা বাধ্যবাধ্তায় এ্টি িত্িা-ক্ভক্তি্ 
বাধ্যবাধ্তা িষয়ষছ,  
যশি (পাশিবাশি্ আিালত আইন (Family Court Act) § 413  
এবং পাশিবাশি্ সম্প ক্ে  আইন (Domestic Relations Law)  
§ 240) এি ক্ভক্তিষত আিালত দ্ািা টনধকোশিত হয়। 

শিশু সহায়তাি িত্িাগুজল

1 টি শিশুষ্ 17%

2 টি শিশুষ্ 25% 

3 টি শিশুষ্ 29% 

4 টি শিশুষ্ 31%

5 বা তাি রবশি শিশুষ্ ্মপষষে 35 িতাংি

িতাংষিি টনষিকে শি্াটি 154,000 মার ক্ে ন ্লাি পযকেন্ রপষিন্টষিি সম্ম্জলত আষয়ি রষেষত্র প্ষয়াগ ্িা হয়। 154,000 মার ক্ে ন ্লাষিি উপষি আিালত 
িত্িা টনষিকে শি্াটি ব্যবহাি ্িষবন শ্না তা টনধকোির ্ষি (যা 2022 সাষল বৃটদ্ধ পাষব এবং তািপষি প্ক্ত িবুছি অন্ি সমস্ত িহুষি গ্রাহষ্ি জন্য গ্রাহ্ 
মূল্য সচূষ্ি (Consumer Price Index for All Urban Consumers, [CPI-U] ) পশিবতকে ষনি সাষথ বােষব)। পাশিবাশি্ আিালত আইন 
§ 413(1)(f) এবং পাশিবাশি্ সম্প ক্ে  আইন (Domestic Relations Law) § 240(1-b)(f) এ টনধকোশিত ্ািরগুষলাি উপি ক্ভক্তি ্ষি আিালত 
িত্িা-ক্ভক্তি্ বাধ্যবাধ্তা রথষ্ সষি আসষত পাষিন। 

টন্ আষয়ি বাধ্যবাধ্তাগুষলা: যশি অজজম্ািাি রপষিন্টষিি উপাজকে ন এ্্ ব্যক্তিি জন্য রফ্াষিল িাশিদ্্য স্তষিি বা তাি রচষয় টনষচ টনধকোশিত হয়, তাহষল 
আনমুাটন্ সহায়তাি পশিমার প্ক্ত মাষস 25 মার ক্ে ন ্লাি হষব। যেন আয় টনজস্ সহায়তা শিজাষভকে ি (রফ্াষিল িাশিদ্্য স্তষিি 135%) বা তাি টনষচ হয়, 
শ্ন্তু রফ্াষিল িাশিদ্্য স্তষিি উপষি হয়, তাহষল আনমুাটন্ সহায়তাি পশিমার প্ক্ত মাষস 50 মার ক্ে ন ্লাি হষব। 

জীবনযাত্রাি েিষচি সামঞ্জস্য (Cost of Living Adjustment, COLA): ্মপষষে িইু (2) বছি পুিষনা হষল র্াষনা অ ক্ে াি COLA এি জন্য 
রযাগ্য হয় এবং CPI-U রত গে বারেকে্ িত্িা পশিবতকে ষনি রযাগফল িি (10) িতাংষিি সমান বা তাি রবশি হয় যেন আষিিটি জাশি ্িা হষয়টছল, 
রিেবাি সংষিাধন ্িা হষয়টছল বা সামঞ্জস্য ্িা হষয়টছল, রসই সময় রথষ্। আপনাি আষিি র্াষনা COLA এি জন্য উপযুতি শ্না তা টনধকোির ্িষত 
প্ক্ত িইু বছি পি পি আপনাি অ্যা্াউষন্ট পযকোষলাচনা ্িা হষব। আিালষত না শগষয়ই COLA সমন্বয় ্িা হয়। এ্টি আষিি র্াষনা COLA এি জন্য 
উপযুতি হষল উভয় পষেষ্ এ্টি শবজ্ক্প্ত রপ্ির ্িা হয় এবং উভয় পষেই এই সামঞ্জষস্যি জন্য অনষুিাধ ্িষত পাষিন। 

আষিি সংষিাধন: যশি প্ষয়াজন হয়, শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম আপনাষ্ আষিিটি সংষিাধন ্িাি জন্য এ্টি শপটিিন িাষয়ি ্িষত সহায়তা ্িষত পাষি। উভয় 
পষেই অবস্াি রষেষত্র উষলেেষযাগ্য পশিবতকেন রিোষনাি ক্ভক্তিষত অথবা পাশিবাশি্ আিালত আইন § 451 (2)(b) এ প্িতি অন্যান্য পশিশস্ক্তষত সহায়তাি আষিি 
সংষিাধন ্িাি জন্য অনষুিাধ ্িাি অশধ্াি িাষেন। 

আইটন প্টক্য়া সম্পর ক্ে ত তথ্য প্াক্প্তি অশধ্াি: আপনাি সাষথ জটেত রয র্াষনা আিালষতি প্টক্য়াি সময়, তাশিে এবং স্ান সম্পষ ক্ে  অবগত থা্াি অশধ্াি 
আপনাি িষয়ষছ। আপনাষ্ র্াষনা আষিি যা এ্টি সহায়তাি আষিি স্াপন, সংষিাধন, সামঞ্জস্য ্ষি, বা বলবত ্ষি, বা র্ান আষিি যা শপটিিনটি োশিজ 
্ষি রিয়, তাি এ্টি অনজুলশপ প্িান ্িা হষব। 

রপষমন্ট শবতির

সহায়তাি রপষমন্টগুষলা রফ্াষিল এবং টনউ ইয় ক্ে  রটেষিি শবতির টনয়ম অনসুাষি প্িান ্িা হয়। 
• যশি জজম্ািাি রপষিন্ট ্েনও অস্ায়ী সহায়তা না রপষয় থাষ্ন, তাহষল শুধ ুবারেকে্ পশিষেবা টফ এবং যশি প্ষযাজ্য হয়, আইটন পশিষেবাি েিচ পুনরুদ্ধাি বাষি 

তািা সব সহায়তা পাষবন, যা সংগ্রহ ও প্াপ্য হয়। 
• জজম্ািাি রপষিন্ট যশি পূষবকে অস্ায়ী সহায়তা রপষয় থাষ্ন, তাহষল প্াপ্ত শিশু সহায়তা সংগ্রহগুষলা প্থষম বতকেমান সহায়তাি অথকে প্িাষনি জন্য ব্যবহাি ্িা 

হষব, তািপি পষি জজম্ািাি রপষিন্টষিি বষ্য়া/রময়াষিাতিীরকে সহায়তাি পশিমার প্িাষনি জন্য ব্যবহাি ্িা হষব। এবং তািপষি রসাি্যাল সাম্ভকে ষসস ট্জ্রেষটেি 
বষ্য়া/রময়াষিাতিীরকে সহায়তাি পশিমার প্িান ্িষত ব্যবহৃত হষব। রফ্াষিল ি্যাক্স শিফান্ড রথষ্ পাওয়া সংগ্রহগুষলা প্থষম রসাি্যাল সাম্ভকে ষসস ট্জ্রেটে এবং 
তািপি জজম্ািাি রপষিষন্টি বষ্য়া/রময়াষিাতিীরকে সহায়তা পশিমার প্িান ্িাি জন্য ব্যবহাি ্িা হষব। 

অক্তশিতি রপষমন্ট পুনিদ্ধাি ্িা 
শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম আপনাি হষয় শিশু সহায়তা রপষমন্ট সংগ্রহ ্ষি এবং তা আপনাি ্াষছ রপ্ির ্ষি। শবিল রষেষত্র, এ্টি ভুল টনষিকে শিত রপষমষন্টি ্ািষর এ্টি 
অক্তশিতি রপষমষন্টি �িনা �িষত পাষি (ভুল ব্যক্তিি ্াষছ অথকে রপ্ির ্িা) বা অন্যান্য ্ািষরি মষধ্য, এ্টি অনািায়ী রপষমন্ট (অথকে প্িান্ািীি ব্যাং্ রপষমন্টটি না 
রিয়)। যশি এই পশিশস্ক্তগুষলা �ষি:

• এই অথকে রফিত রিওয়া বা পশিষিাধ ্িা আপনাি িাটয়ত্ব। 
• অক্তশিতি রপষমন্ট পশিষিাধ ্িাি ব্যবস্া ্িাি জন্য আমিা আপনাি সাষথ রযাগাষযাগ ্িব, হয় এ্টি রথা্ রপষমন্ট শহষসষব অথবা আপটন অনষুিাধ ্িষল, 

অক্তশিতি রপষমন্ট পশিষিাধ না হওয়া পযকেন্ সংগ্রষহি পঁটচি (25) িতাংি আিষ্ রিষে।
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শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

আইটন পশিষেবাসমূহ 
আষবিন্ািীিা বংিপশিচয় প্ক্তষ্াি জন্য বা শিশু সহায়তাি আষিি, প্ক্তষ্া, সংষিাধন বা বলবত ্িাি জন্য আইটন পশিষেবাশিি অনষুিাধ ্িষত পাষিন।  
আপটন যশি আইটন পশিষেবাশিি জন্য অনষুিাধ ্ষিন তাহষল আপনাষ্ এই জাতীয় পশিষেবাশিি েিচ সম্পষ ক্ে  শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম পিামিকে রিষব, যা স্ানীয় শিশু সহায়তা 
রপ্াগ্রাম অটফসগুজলি উপি টনভকে ি ্ষি ক্ভন্ন হয় (পিবতকে ী শবভাগটি রিেুন)। 

• আপনাি মামলায় টনযুতি অ্যািজনকে হষলন রসাি্যাল সাম্ভকে ষসস ট্ জ্রেটে ্শমিনাষিি আইটন প্ক্তটনশধ এবং ক্তটন ব্যক্তিগতভাষব আপনাি প্ক্তটনশধত্ব ্ষিন না। 
• রহফাজত, পশিিিকেন, সাষিাষগক্স চূক্তিি আষলাষচানা বা েসো প্স্তুত ্িা বা শিশু সহায়তাি সাষথ সম্পর ক্ে ত নয় এমন অন্যান্য শবেয়গুষলা সামাজজ্ পশিষেবা ট্জ্রেটে 

অ্যািজনকেি দ্ািা পশিচালনা ্িা হষব না।
• জলশেত বা রমৌশে্ র্াষনা তথ্য, যা আপটন রসাি্যাল সাম্ভকে ষসস ট্জ্রেষটেি অ্যািজনকে বা ্মকেীষিি প্িান ্িষবন তা রগাপনীয় নাও থা্ষত পাষি ওষয়লষফয়াি জাজলয়াক্ত বা 

শিশু টনযকোতষনি টনষিকে ি্ািী তথ্য সহ। 

আইটন পশিষেবাগুষলাি ব্যয় পুনরুদ্ধাি

আইটন পশিষেবাগুষলাি পুনরুদ্ধাষিি অশধ্াি চুক্তি (LDSS-4920) সমূ্পরকে ্িাি পষি আষবিন্ািীষিি আইটন পশিষেবা প্িান ্িা হয়। 
• শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম দ্ািা সংগহৃীত সহায়তা রথষ্ আইটন পশিষেবাি জন্য েিচ আিায় ্িা হষব আপনাি বতকেমান সহায়তা বাধ্যবাধ্তাি 25 িতাংি হাষি। 
• আপটন যশি অজজম্ািাি শপতা/মাতা হন তাহষল আইটন পশিষেবাগুষলাি েিষচি জন্য আপনাি রয প্ষয়াজনীয় সহায়তা বাধ্যবাধ্তাি বা রয রপষমন্ট আপনাষ্ ্িষত 

হয় তাি 25% হাষি আিায় ্িা হষব এবং েিচ পশিষিাধ না হওয়া অবশধ আপনাি প্িান ্িা বাধ্যবাধ্তাি সাষথ যুতি ্িা হষব। 
• আইটন পশিষেবাগুষলাি জন্য ব্যয় টনষ্পক্তিি আষগ সমস্ত সহায়তাি বষ্য়া/রময়াষিাতিীরকে সহায়তাি পুষিা অথকে প্িান ্িা হষব। 

বারেকে্ পশিষেবা টফ 

যশি জজম্ািাি রপষিষন্টি শিশু সহায়তা পশিষেবাগুষলা পান এবং টনউইয় ক্ে  রটেি বা অন্য র্াষনা রটেষি অভাবী পশিবাষিি অস্ায়ী সহায়তা (Temporary Assistance 
for Needy Families, TANF) রপ্াগ্রাষমি মাধ্যষম ্েষনা সহায়তা না রপষয় থাষ্ন, এবং পশিবািষ্ শিশু সহায়তা প্িান ্িা হয়, তাহষল 35 মার ক্ে ন ্লাি বারেকে্ 
পশিষেবা টফ টনধকোির ্িা হষব যশি রফ্াষিল আরথকে্ বছষি (1 অষটোবি – 30 রসষটেম্বি) 550 মার ক্ে ন ্লাষিি রবশি সহায়তা সংগ্রহ ্িা হয়। যশি জজম্ািাি রপষিষন্টি 
এ্াশধ্ অজজম্ািাি রপষিষন্টি সাষথ শিশু সহায়তাি অ্যা্াউন্ট থাষ্ যাি মাধ্যষম 550 মার ক্ে ন ্লাষিি রবশি সংগ্রহ ্িা হয়, তাহষল প্ক্তটি অ্যা্াউষন্টি জন্য পথৃ্ভাষব 
35 মার ক্ে ন ্লাি টফ টনধকোির ্িা হষব। 

গ্রাহ্ পশিষেবা 

আপটন শিশু সহায়তা সম্পষ ক্ে  অক্তশিতি তষথ্যি পািাপাশি রপষমন্ট এবং অ্যা্াউন্ট তথ্য রপষত পাষিন এই অনলাইন জলষকে  
childsupport.ny.gov অথবা টনউ ইয় ক্ে  রটেি শিশু সহায়তা রহল্পলাইন 888-208-4485 (TTY: 866-875-9975 – শিষল সাম্ভকে স 
http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers) নম্বষি রফান ্ষি। আপনাি অনলাইন শিশু সহায়তা অ্যা্াউন্ট স্াপষনি জন্য এ্টি ব্যক্তিগত 
িনাতি্ির নম্বি (PIN) প্ষয়াজন। আপনাি শিশু সহায়তা অ্যা্াউন্ট স্াশপত হষল আপটন রমইষল আপনাি PIN পাষবন। 

আপটন সশি্ সমষয় পুষিা অথকে পাষচ্ন শ্না তা টনশ্চিত ্িষত টনয়শমতভাষব আপনাি অ্যা্াউন্ট পিীষো ্িা আপনাি পষষে সব রথষ্ ভাষলা উপায়। আপনাষ্ অবি্যই 
আপনাি শি্ানা এবং রযাগাষযাষগি তথ্য হালনাগাি ্ষি িােষত হষব, যা আপটন শিশু সহায়তা রহল্পলাইষন রফান ্ষি অথবা আপনাি স্ানীয় শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম 
অটফষস রযাগাষযাগ ্িাি মাধ্যষম ্িষত পাষিন। আপনাি স্ানীয় শিশু সহায়তা রপ্াগ্রাম অটফষসি সাষথ রযাগাষযাষগি তথ্য, এ্টি ইষমল জলকে সহ, https://www.
childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices এ পাওয়া যাষব। 

তবেম্যহীনতা সংক্ান্ রনাটিি

টনউ ইয় ক্ে  রটেি জাক্ত, বরকে, জাতীয় উৎস, অষেমতা, বয়স, জলঙ্ ও শ্ছু রষেষত্র ধমকেীয় ও িাজননক্ত্ শবশ্াষসি ক্ভক্তিষত তবেম্য ্িা টনটেদ্ধ ্ষিষছ। টনউ ইয় ক্ে  রটেি অক্তশিতিভাষব 
জলঙ্ পশিচয়, ট্াসিষজন্ডাি অবস্া, জলঙ্ ট্জষফাশিয়া, রসকু্সয়াল ওশিষয়ষন্টিন, তববাশহ্ অবস্া, গাহকে স্্য সশহংসতাি শি্াষি অবস্া, গভকে াবস্া সংক্ান্ অবস্া, পূষবকে রথষ্ থা্া 
রজষনটি্ তবশিষ্ট্য, পূষবকেি রগ্রফতাি বা অপিাধী প্মাণরত হওয়াি রি্ ক্ে , পাশিবাশি্ অবস্া এবং অনবধ তবেষম্যি শবরুষদ্ধ রসাচ্াি হওয়া সংক্ান্ শবেষয়ও তবেম্য ্িা টনটেদ্ধ 
্ষি। শ্ভাষব এ্টি তবেষম্যি নাজলি িাশেল ্িষত হয় তা সম্পষ ক্ে  তষথ্যি জন্য অনগু্রহ ্ষি childsupport.ny.gov এ যান।
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