
নন কাস্াডিয়াল ডিতা মাতার জন্য
ডিশু সহায়তা সম্পসক কে ধারণা

আপনার সন্ানকে
আর্থিে ও মানরসেভাকে 

সহায়তা েরুন

childsupport.ny.gov এ অনলাইসন বা 888-208-4485 
(TTY 866-875-9975)নম্বসর ফ�ান কসর আিডন আিনার 
অ্যাকাউন্ট তথ্য ফিসত িাসরন। আিডন সডিক সমসয় 
িুসরা অথ কে িাসছেন ডকনা তা ডনডচিত করসত ডনয়ডমতভাসব 
আিনার অ্যাকাউন্ট িরীক্া করা আিনার িসক্ সবসথসক 
ভাসলা উিায়। ওসয়বসাইসে আিনার তথ্য অ্যাসসেস করার 
জন্য আিনার একডে ব্যডতিগত িডরডিডত নম্বর (personal 
identification number, PIN) প্রসয়াজন। 

একডে PIN এর জন্য অনুসরাধ জানাসত, ডিশু সহায়তা 
ফহল্পলাইসন ফ�ান করুন বা আিনার নাম, ফসাি্যাল 
ডসডকউডরডে নম্বর (Social Security number, SSN), 
অ্যাকাউন্ট নম্বর (নম্বরগুডল) ডিসয় একডে স্াক্ডরত ডিডি 
এই ডিকানায় িািান:

অ্াকেনশান: PIN

New York State Child Support 
Processing Center
PO Box 15365
Albany, NY  12212-5365

আরম আমার অ্াোউকটের উপর 
রেভাকে ট্্াে রাখে?

আরম রেভাকে এেরে ে্রতিগত পরররিরত 
নম্বর (PIN) পাকো?

িডরডথিডতর ফকাসনা িডরবত কেন হসল, ফেমন সন্ান আর 
কাস্াডিয়াল ডিতা মাতার সাসথ থাকসেন না, আিনাসক 
েত িীঘ্র সম্ভব িাডরবাডরক আিালসত একডে িডরবত কেসনর 
আসবিন জমা করসত হসব।

ফিসমন্টগুডল কখন প্রসিয় হসছে এবং প্রিান করা হসছে ডিশু 
সহায়তা কম কেসূডি তার উির নজর রাসখ। একডে ফিসমন্ট 
না ডিসল বা ডিসত ফিডর হসল, আিনার অ্যাকাউন্ট ডনধ কোডরত 
সময় ফিডরসয়সে এরকম ফিখাসব, োসক "প্রসিয়" বলা হসয় 
থাসক। একডে অ্যাকাউসন্টর িডরসিাসধর ডনডি কেষ্ট সময় ফিডরসয় 
ফগসল ফসডে ডবডভন্ন ধরসণর স্য়ংডরিয় আইডন িিসক্িসক 
প্রসরাডিত করসব োর মসধ্য আসে আিনার ড্াইভার 
লাইসসন্স বাডতল কসর ফিওয়া, আিনার ে্যাসে ডর�ান্ড এবং/
অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাসজয়াপ্ত করা, ঋণ বা ফরিডিে 
এসজডন্সগুডলসক ডরসিাে কে করা, িাসসিাে কে প্রত্যাখান করা, এবং 
অন্যান্য িিসক্ি। সময়মসতা সডিক অথ কে িডরসিাধ করাই 
আিনার িসক্ সবসথসক ভাসলা।

আরম এেরে পপকমটে না রিকে েী হকে?

আমার সন্াকনর পহফাজত পররেরতথিত 
হকে, ো আমার সন্ান োক্ারিয়াে 
রপতা মাতার সাক্ আর না ্ােকে  
েী হকে?

childsupport.ny.gov
888-208-4485 (TTY 866-875-9975)
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রশশু সহায়তা হে আপনার রশশুর আর্থিে প্রকয়াজনকে সহায়তা েরার জন্ এেরে আিােকতর-আকিশেৃত িায়েদ্ধতা। 
রিরেৎসা পররিরথিায় আপনার সন্াকনর অ্াকসেস রনরচিত েরকত আপনাকে আপনার সন্াকনর জন্ রেমা েভাকরজও 
েরকত হকত পাকর। উপরন্তু, রশশু পররিরথিা ো রশক্ার খরিকে আওতাভুতি েরকত আিােত এেরে অ্থিরারশ পরাগ েরকত 
পাকর। এমনরে আপরন আপনার সন্াকনর সাক্ না ্ােকে, আপনার সন্াকনর জীেকন আপনাকে প্রকয়াজন। অন্ান্  
রপতা মাতকির সাক্ আপনার সমস্াগুরের োরকে আপনার পপকমটে েন্ধ েকর পিকেন না।

সহায়তার জন্য সন্ানরা উভয় ডিতামাতার উির ডনভ কের 
কসর। একডে সন্ানসক মানুষ করা ব্যয়সাসিক্, এবং সন্াসনর 
ো প্রসয়াজন তা িূরণ করসত উভয় ডিতামাতাসকই খরিডে 
ভাগ কসর ডনসত হসব, বত কেমান এবং ভডবষ্যত উভয় সমসয়ই। 
ডিশু সহায়তা প্রিান কসর, আিডন আিনার সন্ানসক স�ল 
হওয়ার সুসোগ ডিসত িারসবন।

না। আিনার ডিশু সহায়তা প্রিান এবং আিনার সন্াসনর 
সাসথ ফিখা করা িুডে আলািা ডবষয়। আিনাসক ফিখা করসত 
ফিওয়া হসছে না বসল আিডন ডিশু সহায়তা প্রিান করা 
বন্ধ করসত িারসবন না। ফিখা করা একডে সমস্যা হসল, 
ফিখা করার আসিি িাওয়ার জন্য আিনাসক িাডরবাডরক 
আিালসত একডে আসবিন জমা করসত হসব।

আিনার িাকডর িসল ফগসল বা কাজ করসত অক্ম হসয় 
ফগসল, এবং আিনার ডিশু সহায়তার ফিসমন্টগুডল করসত  
না িারসল, আিনার ফে িডরমাণ অথ কে প্রিান করা প্রসয়াজন 
তার একডে িডরবত কেসনর অনুসরাধ জাডনসয় িাডরবাডরক 
আিালসত একডে িডরবত কেসনর আসবিন জমা করসত হসব। 
িডরবত কেসনর আসবিনডে েত িীঘ্র সম্ভব জমা করসত হসব, 
কারণ ডকেু কমাসনা হসল তা শুধুমাত্র আিনার আসবিন 
জমা করার তাডরখ ফথসক কাে কেকর হসব।

আিডন সাকার হসল, সহায়তা সংগ্রহ ফকন্দ্র (SCU) 
আিনার ডনসয়াগকারীসক একডে আয় আেকাসনার 
আসিি (income withholding order, IWO) িািাসব 
োসত আিনার ডিশু সহায়তা ফিসমন্টগুডল স্য়ংডরিয়ভাসব 
আিনার ফবতন ফথসক িসল আসস। আিনার আিালসতর 
শুনাডন এবং আিনার ডনসয়াগকারী কখন IWO িাসছেন 
এবং ফিসমন্টগুডল িািাসনা শুরু করসেন তার মসধ্য কসয়ক 
সপ্তাসহর ব্যবধান থাকসত িাসর। তাই, এই সমসয়র মসধ্য 
আিনার অবি্যই SCU ফক ডনসজ ফথসক ফিসমন্ট িাডিসয় 
ফিওয়া উডিত, োসত আিনার ফিসমন্ট বাডক না ফথসক 
োয়। আিডন স্-ডনেুতি, একজন ডিকািার, ফবকার, 
বা একডে িাকডরই ফেসে আর একডে িাকডরসত ফোগ 

ফিসবন, এমন হসল আিনাসক আিনার ফিসমন্টগুডল SCU 
ফক ডনসির ডিকানায় িািাসত হসব: 

New York State Child Support 
Processing Center
PO Box 15363
Albany, NY  12212-5363

সমস্ত িসমসন্েস আিনার নাম, িডকানা, িডিু সহায়তা 
অ্োকাউন্ে নম্বর (নম্বরগুলড), কাউন্েডর নাম এবং 
সোি্োল সডকডউরডেড নম্বর (SSN) অন্তর্ভুক্ত করুন।

আিনার আিালত আসিিনামা েডি ডনসি কেি ফিয় ফে 
আিনাসক অবি্যই সহায়তা সংগ্রহ ফকসন্দ্রর (Support 
Collection Unit, SCU) মাধ্যসম ফিসমন্ট করসত হসব, 
তাহসল সরাসডর কাস্াডিয়াল ডিতামাতাসক সরাসডর 
ফিসমন্ট েরকেন না। আিডন কাস্াডিয়াল ডিতামাতাসক 
সরাসডর ফিসমন্ট করা ফবসে ডনসল, SCU আিনাসক ওই 
ফিসমন্টগুডলর জন্য ফরিডিে ডিসত িারসব না। উিরন্তু, 
আিালত ওই ধরসণর ফিসমন্টগুডলসক একডে ডিশু 
সহায়তার ফিসমন্ট ডহসাসব ডবসবিনা না কসর একডে 
উিহার ডহসাসব ডবসবিনা করসত িাসর।

আিডন অন্য ফকাথাও ফগসল বা িাকডর িডরবত কেন করসল 
আিনাসক অবি্যই আিনার তথ্য আিসিে করসত হসব। 
আিডন ডিশু সহায়তা ফহল্পলাইসনর 888-208-4485 (TTY 
866-875-9975) নম্বসর ফ�ান কসর এডে করসত িাসরন।

রশশু সহায়তা জরুরর পেন?

রেভাকে এেং পো্ায় আরম আমার পপকমটে েরে?

আরম োক্ারিয়াে রপতামাতাকে 
সরাসরর পপকমটে েরকে েী হকে?

েমথিসূকরে আরম অন্ পো্াও পগকে ো 
িােরর পররেতথিন েরকে েী হকে?

রশশু সহায়তার পপকমটে এেং আমার 
সন্াকনর সাক্ পিখা েরার মক্্ রে 
পোকনা সম্পেথি আকে?

আমার িােরর িকে পগকে ো অসুস্থতা 
ো আঘাকতর জন্ োজ েরকত না 
পারকে আমাকে েী েরকত হকে?

আমাকে রশশু সহায়তা প্রিান েরকত 
হকে পেন?


