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প্রিয় সেবািদানকারী/সিাগ্রাম: 
 
একজন প্রিশু পপ্ররচর্যা েহায়তা িদানকারী প্রহোবব আপনার উপপ্রিপ্রত নপ্রিবদ্ধ 
করা আপনার দাপ্রয়বের একটি গুরুেপরূ্য অংি। সেটি মািায় সরবে, প্রিশু 
পপ্ররবেবা িিােন (Administration for Children’s Services, ACS) 
পদ্ধপ্রতটিবক র্তটা েম্ভব েরল, দক্ষ এবং প্রনর্ভয ল কবর তভ লবত বদ্ধপপ্ররকর।  
 
এই পত্র উপপ্রিপ্রতপত্র জমা সদওয়ার পদ্ধপ্রতর দভটি আেন্ন পপ্ররবতয ন েম্পবকয  প্রকছভ 
তিয িদান কবর।    
 
পরিবর্ত নগুরি 

• উপপ্রিপ্রতর েময় গর্না: উপপ্রিপ্রত আর পরূ্য-েময় বা অর্য-েময় প্রহোবব 
গর্না করা হবব না। সস্টট আইন এবং প্রনউইয়কয  সস্টবটর প্রিশু ও পপ্ররবার 
পপ্ররবেবা কার্যালয় (New York State Office of Children & Family 
Services, OCFS) এর আবদি সমবন, একটি প্রিশুর আপনার সিাগ্রাবম িববি 
করা সিবক সিাগ্রাম সছবে সবপ্রেবয় র্াওয়া পর্যন্ত েময় অনভর্ায়ী আপনাবক তার 
উপপ্রিপ্রত অনভেরর্ করবত হবব।  

• অনলাইন পদ্ধপ্রত: উপপ্রিপ্রত নপ্রিবদ্ধ করবত একটি কাগবজর উপপ্রিপ্রতর 
ফময বা সফাবনর পপ্ররববতয , এেন আপপ্রন একটি কপ্রম্পউটার, স্মাটয বফান, বা 
টযাববলট প্রির্াইবের মার্যবম একটি ওবয়বোইবট লগ ইন করবত পারববন। এই 
পদ্ধপ্রতটিবক বলা হয় প্রিশু পপ্ররচর্যা েময় ও উপপ্রিপ্রত (Child Care Time & 
Attendance, CCTA)।  
 
সুরবধাগুরি 

• সকানও সপপার ওয়াকয  সনই: উপপ্রিপ্রত কাগবজ নপ্রিবদ্ধ কবর জমা না 
প্রদবয়, আপপ্রন ইবলকট্রপ্রনকর্াবব উপপ্রিপ্রত জমা প্রদবত পারববন, র্া প্রিন্ট করা এবং 
িাকবর্াবগ পাঠাবনার িবয়াজনীয়তা দরূীরূ্ত করবব।  

• আরও প্রনর্ভয ল এবং দ্রুততর সপবমন্ট: অনলাইন পদ্ধপ্রতটি উপপ্রিপ্রত 
নপ্রির্ভক্তকরবর্র র্ভ ল হ্রাে করবব, েংবিার্ন করার মত র্ভ বলর েংেযা কবম 
র্াওয়ায় পদ্ধপ্রতটি সপবমন্টবক আরও দ্রুত িপ্রিয়াকরর্ করবত েমিয করবব।  
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এখন আমাি জনয এটিি অর্ত কী?  
• এপ্রেএে (ACS) আপনাবক না জানাবনা পর্যন্ত উপপ্রিপ্রত জমা করবত আপপ্রন উপপ্রিপ্রতর কাগুবজ 

ফময জমা সদওয়া বা সফাবনর মার্যবম উপপ্রিপ্রত নপ্রিবদ্ধ করা অবযাহত রােববন।  
• ইন্টারবনবটর োবি েংর্ভক্ত হবত আপনার একটি প্রির্াইে লাগবব। এটি একটি স্মাটয বফান, একটি 

টযাববলট, সর্মন- একটি iPad, বা একটি কপ্রম্পউটার, বা একটি লযাপটপ হবত পাবর।  
• এপ্রেএে িপ্রিক্ষর্ এবং েহায়তা িদান করবব। 
• এপ্রেএে সক পদ্ধপ্রতটি পরীক্ষা করবত েহায়তা করার জনয প্রকছভ সেবািদানকারী এবং সিাগ্রাবমর 

োবি সর্াগাবর্াগ করা হবব।   
 
এি পরি রক হরব? 
 

• সবপ্রিরর্াগ সেবািদানকারী এবং সিাগ্রাবমর জনয, 2018 সত আপপ্রন নতভ ন প্রিশু পপ্ররচর্যার েময় 
ও উপপ্রিপ্রত (Child Care Time & Attendance ,CCTA) পদ্ধপ্রত বযবহার করা শুরু করববন।  

• সেবািদানকারী এবং সিাগ্রাবমর একটি সছাট দবলর জনয, আমাবদর পাইলট সিাগ্রাবমর অংি প্রহোবব 
নতভ ন প্রিশু পপ্ররচর্যা েময় ও উপপ্রিপ্রত পদ্ধপ্রতটি 2017-র সিবের প্রদবক কার্যকর করা হবব। 

• আপপ্রন আমাবদর পাইলট সিাগ্রাবমর জনয উপর্ভক্ত প্রকনা তা আমরা আপনাবক জানাব। 
• এপ্রেএে িপ্রিক্ষর্ িদান করবব। েঠিক তাপ্ররেগুপ্রল অনভেরর্ করবত হবব। 

 
আরম অনিাইরন উপরিরর্ জমা কিরর্ না পািরি রক হরব?  

 
• সর্ েমস্ত সেবািদানকারী এবং সিাগ্রাবমর ইন্টারবনট অযাবেে সনই বা অক্ষমতা বা র্মীয় অনভষ্ঠান 

পালবনর মত কারর্গুপ্রলর জনয অনলাইবন উপপ্রিপ্রত জমা করবত পারববন না, তাাঁরা কাগবজর ফময 
বা সফাবনর মার্যবম উপপ্রিপ্রত জমা সদওয়া অবযাহত রােববন।  

 
আপরেটগুরি পাওয়া  

 
• এপ্রেএে আপনাবক প্রেপ্রেটিএ েম্পবকয  প্রনয়প্রমত আপবিট করবব। আপরেট এবং বািংবাি 

রজজ্ঞারসর্ প্রশ্নগুরিি উত্তরিি জনয www.nyc.gov/acs/ccta সদেভন। র্প্রবেযবত িপ্রিক্ষবর্র এবং 
অনযানয তিয এই প্রেপ্রেটিএ ওবয়বোইবট পাওয়া র্াবব।  

 
• আপনার েবযোম্প্রপ্রতক সর্াগাবর্াবগর তিয আমাবদর কাবছ আবছ এটি প্রনপ্রিত করবত অনভগ্রহ কবর 

(https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetail) এই প্রলঙ্কটি বযবহার করুন। 

https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetail


 
• েময় অনভোবর এবং অনলাইন পদ্ধপ্রতর মার্যবম উপপ্রিপ্রত নপ্রিবদ্ধ করার এই পপ্ররবতয নটিবত 

আপনাবক েহায়তা করবত এপ্রেএে বদ্ধপপ্ররকর। আপনার সকাবনা িশ্ন িাকবল, অনভগ্রহ কবর 
ccta@acs.nyc.gov-এ সর্াগাবর্াগ করুন বা 1-212-835-7610 নম্ববর আমাবদর কল সেন্টাবর 
সফান করুন।   

 
 
প্রবনীত,  
 
Lorelei Vargas 
সিপভটি কপ্রমিনার Deputy Commissioner 
িারপ্রম্ভক পপ্ররচর্যা ও প্রিক্ষা প্রবর্াগ Division of Early Care & Education 
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সিপভটি কপ্রমিনার Deputy Commissioner                           
অিযেংিান্ত প্রবর্াগ Division of Finance                                
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