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 আমার বাচ্াকে কে আমার োছ থেকে সকরকে থেওো হকব?

 •  ACS চেষ্টা করে চে পরেবটাে চেন একসরগে থটাকরে পটারে, েটােটা 
কটাউরসেরিং, বটাবটামটারেরেে জন্য প্ররেটাজনীে প্ররিক্ষণ, ড্টারেে 
প্ররেটাজনীে রেরকৎসটা এবং অে্াে্ পকরকেবার ব্যবস্টা করে 
থটারক েটা বটাচ্টারেে রনেটাপরে েটাখরে সটাহটাে্য করে এবং আপনটাে 
কটাছ চথরক েটারক সরেরে রনরে েটাওেটাে মরেটা পরেরস্রেে জন্ম 
হরে চেে নটা।

 •  CPS েরে মরন করে চে আপনটাে বটাচ্টাে রবপে আসন্ন েটাহরি 
CPS পটারেবটারেক আেটািরেে একজন রবেটােকরক আপনটাে 
বটাচ্টারক অন্যত্র সরেরে রনরে েটাওেটাে কথটা বিরব। 

 •  CPS েরে মরন করে চে আপনটাে বটাচ্টাে রবপে আসন্ন েটাহরি 
শুধুমটাত্র েখনই চকটারনটা রবেটােকরক রজজ্টাসটা নটা করেই আপনটাে 
কটাছ চথরক সরেরে রনরে েটারব। CPS েরে চকটারনটা রবেটােকরক 
রজজ্টাসটা নটা করেই আপনটাে রিশুরক সরেরে চেন, েটাহরি 
CPS-চক পেবেতী কম্মরেবরসই পটারেবটারেক আেটািরে আরবেনপত্র 
চপি কেরে হরব। 

 •  CPS আপনটাে বটাচ্টারক আপনটাে কটাছ চথরক সরেরে রনরে চেরি, 
আপরন চকটারনটা রবেটােকরক আপনটাে বটাচ্টারক আপনটাে কটারছ 
অরবিরবে রিরেরে চেওেটাে জন্য বিরে পটারেন। েরব, এই রসদ্টান্ত 
চনওেটাে জন্য রবেটােকরক অবি্যই শুনটারনে আরেটাজন কেরে 
হরব। আেটািে েরে মরন করে চে উরকরিে খেে বহন কেটাে 
মরেটা সটামথ্ম্য আপনটাে চনই েটাহরি, রবেটােক রনখেেটাে আপনটাে 
জন্য এক উরকরিে ব্যবস্টা কেরবন।

 •  আপনটাে রিশুরক েরে আপনটাে বটারি চথরক সেটারনটা আবি্যক হে, 
েটাহরি ACS আপনটাে চকটারনটা আত্ীে বটা ঘরনষ্ঠ বনু্ে ব্যটাপটারে 
জটানরে েটাইরব রেরন অস্টােীভটারব আপনটাে রিশুে েত্ন রনরে 
পটারেন। ইরেহটাস খরেরে চেরখ এবং বটারিে মিূ্যটােরনে পরে, 
আপনটাে রিশুরক পরেবটারেে চকটারনটা সেস্য বটা ঘরনষ্ঠ বনু্ে কটারছ 
েটাখটা হরে পটারে। েটােটা উপিব্ধ নটা থটাকরি বটা আপনটাে উরলেখ 
কেটা মটানষুজন রনেটাপত্টাে মটাপকটাঠিরে উত্ীণ্ম হরে নটা পটােরি, 
আপনটাে বটাচ্টারক চকটারনটা িস্টাে চহটারম েটাখটা হরে পটারে।

 •  রকছু চক্ষরত্র, CPS চকটারনটা পটারেবটারেক আেটািরেে রবেটােকরক 
“আেটািে রনরে্ম রিে েত্তটাবধটারনে” জন্য বিরে পটারে। এে মটারন 
হি আপনটাে বটাচ্টারক িস্টাে চকেটারে রনরে েটাওেটা হরব নটা। 
আপনটাে বটাচ্টা আপনটাে চে বনু্ বটা আত্ীরেে বটারিরে অস্টােী 
ভটারব েরেরছ চসখটারন আেটািে েত্তটাবধটারনে আরেি রেরে পটারে বটা 
আপনটাে বটাচ্টা আপনটােই বটারিরেই থটাকরি চসখটারন েত্তটাবধটারনে 
রনরে্মি রেরে পটারে এবং রনরে্মষ্ রনরে্মি চেওেটা হরব েটা আপনটারক 
অবি্যই চমরন েিরে হরব। উেটাহেণস্বরূপ, আেটািরেে কথটা মরেটা 
আপনটারক ক্টারস চেটাে রেরে হরে পটারে বটা চকটারনটা কটাউরসেিরেে 
পেটামি্ম রনরে হরে পটারে এবং ACS চক আপনটাে বটাচ্টাে 
রনেটাপত্টাে উপরে একটি রনরে্মষ্ সমে ধরে নজে েটাখটা েটারিরে 
চেরে বিরে পটারে। 

 ACS অকিস অি অ্াডক�াকেকসকে থ�াগাক�াগ েরুে
 
 •  আপনটাে CPS বটা েটাে সুপটােভটাইজরেে সরগে কথটা বিটাে পরেও 

আপনটাে সমস্যটাে সমটাধটান বটা উরবেরেে অবসটান নটা ঘটরি, অনগু্রহ 
করে (212) 676-9421 নবেরে ACS অরিস অি অ্যটাডরভটারকরসে 
বটাবটামটা এবং বটাচ্টাে অরধকটাে রবভটারেে সহটােেটা িটাইরন চেটােটারেটাে 
করুন বটা 150 William Street, First floor, New York,  
NY 10038 ঠিকটানটাে সকটাি 10টটা চথরক রবকটাি 5টটাে মরধ্য 
আমটারেে সরগে চেখটা করুন। আপনটাে উরবেরেে অবসটান ঘটটারে 
অরিস অি অ্যটাডরভটারকরসে কমতী আপনটারক, CPS এবং 
সুপটােভটাইজেরেে রনরে একসরগে কটাজ কেরব। 

 •  NYC এে আওেটাধীন প্ররে্যক পরেরবরি পরেবটারেে জন্য পরেরষবটা 
উপিব্ধ আরছ। আপনটারক আপনটাে বটাচ্টাে েত্ন রনরে সহটােেটা কেরব 
এমন চকটারনটা চপ্রটাগ্রটাম চেমন কটাউরসেরিং, েটাইল্ড চকেটাে, মটােক জটাে 
দ্রব্য চথরক েরূে থটাকটাে রেরকৎসটাে রবষরে সহটােেটা িটােরি, আপরন 
311 নবেরে কি করে আপনটাে করমউরনটিরে থটাকটা রনকটবেতী 
প্রকেকরাধমলূে পকরকেবার কথটা রজজ্টাসটা কেরে পটারেন। অথবটা, 
1-800-CHILDREN এ আপরন প্ররেরেটাধমিূক এবং বটাবটামটারেে 
সহটােেটা িটাইরন কি কেরে পটারেন।

 েদন্ত েকর �কদ থোকো স্াক্্প্রমাণ পাওো ো �াে োহকল েী হকব?

 •  েেরন্ত চকটারনটা স্াক্্প্রমাণ পাওো েটােরন েটা জটারনরে চস্ট চসন্টটাি 
চেরজস্টারেে েেি চথরক আপনটারক একটি রেঠি পটাঠটারনটা হরব।

 •  স্াক্্প্রমাণ ো পাওো রেরপটাট্ম টি বন্ করে চেওেটা হরব েরব 
চডটটারবরস েটা চথরক েটারব এবং আেটামীরেরন SCR উরবেে উরঠ আসরি 
একজন CPS পে্মটারিটােনটা করে চেখরে পটােরবন।

 •  স্াক্্প্রমাণ ো পাওোর রেরপটাট্ম গুরি SCR চে েটারেরখ চপরেরছি 
চসই রেন চথরক 10 বছে পরে চডটটারবস চথরক মরুছ চেওেটা হরব।

 •  েেরন্ত চকটারনটা স্াক্্প্রমাণ ো পাওো চেরিও, আপনটাে CPS 
আপনটারক রনম্নরিরখে পরেরষবটাগুরিে একটি বটা একটারধক চনওেটাে 
কথটা বিরে পটারে: কটাউরসেরিং, বটাবটামটারেে প্ররেটাজনীে প্ররিক্ষণ বটা 
ড্টারেে রেরকৎসটাে চপ্রটাগ্রটাম।

 েদন্ত েকর �কদ স্াক্্প্রমাণ পাওো �াে োহকল েী হকব? 

 •  েেন্ত স্াক্্প্রমাণ পাওো চেরছ েটা জটারনরে CPS এে েেি চথরক 
আপনটারক একটি রেঠি পটাঠটারনটা হরব। রেঠিরে এই রবষেটিে ব্যটাখ্যটা কেটা 
হরব চে আপরন চসই রসদ্টারন্তে পে্মটারিটােনটা করে চেখটাে জন্য বিরে 
পটােরবন এবং কীভটারব েটা কেরে পটােরবন চসই রনরে্মি চেওেটা হরব।

 •  রেরপটারট্ম ে একটি করপ পটাওেটা রকংবটা রসদ্টান্তটি পরেবে্ম ন কেটাে 
অনরুেটাধ কেটাে জন্য, আপরন সেটাসরে রিশু ও পটারেবটারেক 
পরেরষবটাসমরূহে অরিরস (Office of Children and Family 
Services) এই ঠিকটানটাে রেঠি রিখরে পটারেন: 

        State Central Register 
        P.O. Box 4480 
        Albany, NY 12204 

 •  স্াক্্প্রমাণ পাওো চেকড্ম গুরি রেরপটারট্ম  নটাম থটাকটা সবরথরক কম 
বেসী বটাচ্টা 18 বছরেে হরে চেরি েটাে 10 বছে পরে চডটটারবস 
চথরক অবি্যই মরুছ চিিরে হরব।

 •  আপনটাে স্াক্্প্রমাণ পাওো রেরপটারট্ম  পটারেবটারেক আেটািেরক 
জরিে হরে হরি, আেটািরেে রবেটােক আপনটারক বটাবটামটারেে 
প্ররেটাজনীে প্ররিক্ষণ, ড্টারেে প্ররেটাজনীে রেরকৎসটা রনরে বিরে পটারেন 
বটা কটাউরসেরিং কেটারে বিরে পটারেন। আপনটাে CPS আপনটারক এই 
সমস্ত পরেরষবটা খরঁজ রনরে প্ররেটাজনীে সহটােেটা রেরে পটােরব।

রনউ ইেক্ম  রসটি অ্যটাডরমরনর্রেিন িে রেিরড্সে সটারভ্ম রসস (ACS) রনউ ইেক্ম  
রসটিে রিশুরেে রনে্মটােন ও েবু্ম্যবহটাে চথরক েক্ষটা করে। আমটারেে করমউরনটি 
সহরেটােীরেে সরগে, ACS পটািটা-রভরত্ক পরেরষবটাগুরি প্রেটান করে, েটারে রিশুরেে 
সুেরক্ষে, স্টােী বটারিরে িরতিিটািী পরেবটারেে সরগে বি হরে সটাহটাে্য কেটা েটাে। 
ACS এে রিশু সুেক্ষটা রবরিষজ্েটা (CPS) প্ররে বছে সম্টাব্য রনে্মটােন ও 
েবু্ম্যবহটারেে 50,000 এে চবরি রেরপটারট্ম ে েেন্ত করেন।

“ “www.acs.nyc.gov

কেউ ইেে্ক  কসটিকে কিশু 
সরুক্া পকরকেবাগুকল কবেকে 
মা-বাবার কেকদ্ক কিো



  কেউ ইেে্ক  কসটি অ্াডকমকেক্রেিে ির কিলকরেেস সাক�্ক স 
(ACS) বলকে েী থবাঝাকো হে?

  New York রসটি অ্যটাডরমরনর্রেিন িে রেিরড্সে সটারভ্ম রসস 
(Administration for Children’s Services, ACS) New York 
রসটিে রিশুরেে রনে্মটােন ও অবরহিটা চথরক েক্ষটা করে। আমটারেে 
করমউরনটি সহরেটােীরেে সরগে, ACS সমস্ত িহে জরুি পটািটা-রভরত্ক 
পরেরষবটাগুরি প্রেটান করে, েটারে রিশুেটা সুেরক্ষে ভটারব, স্টােী ভটারব 
বটারিরে পরেবটারেক মিূ্যরবটারধে সরগে বি হরে পটারে। ACS প্ররে বছে 
সম্টাব্য রনে্মটােন এবং অবরহিটাে 50,000টিেও চবরি রেরপটাট্ম  পটাে। 
আপনটাে েটারেরবে থটাকটা চকটারনটা বটাচ্টাে রবষরে ACS চকটারনটা রেরপটাট্ম  
চপরি কী ঘটরব চসই রবষরে এই রনরে্ম রিকটা প্ররেটাজনীে েথ্য রেরে পটােরব 
বরি আমটারেে রবশ্টাস।

  এেজে ACS বাচ্ার সরুক্ার কবকিেজ্ঞ (CPS) আমার সকগে 
েী োরকণ থ�াগাক�াগ েকরকছে?

  আপনটাে সরগে চেটােটারেটাে কেটা হরেরছ, চেরহেু রিশুরেে উপরে রনে্মটােন 
ও েবু্ম্যবহটাে সংক্টান্ত New York চস্ট চসন্টটাি চেরজস্টাে (State 
Central Register, SCR)-এে চথরক ACS একটি রেরপটাট্ম  চপরেরছ চে 
আপনটাে পরেেে্মটাে থটাকটা একটি রিশু হেরেটা রনেটাপরে চনই। চকটারনটা 
রিশুে উপরে েটাে বটাবটামটা, অরভভটাবক বটা েটাে েত্ন চনওেটাে েটারেরবে 
থটাকটা ব্যরতি রনে্মটােন েটািটারি বটা েটারক অবরহিটা কেরি (েটাে প্ররেটাজনীে 
েত্ন নটা রনরি) বটাচ্টাে রনেটাপত্টা রবরনিে হরছে বরি মরন কেটা হে। আমেটা 
SCR-এে চথরক চে সমস্ত সম্টাব্য রনে্মটােন বটা অবরহিটাে রেরপটাট্ম  পটাই, 
ACS-চক আইে অেসুাকর থসই সবগুরিে েেন্ত কেরে হে।

  রিশুে সুেক্ষটাে রবরিষজ্ (Child Protective Specialist, CPS) 
হি একজন ACS কম্মেটােী রেরন বটাচ্টারেে সুেক্ষটাে রবষরে নজে 
েটাখরে পরেবটারেে সরগে রমরি কটাজ কেটাে েক্ষেটাে প্ররিরক্ষে এবং 
পরেবটারেে সেস্যরেে সহটােেটা পটাইরে চেওেটাে রবষরে প্ররিরক্ষে। 

আকরা েে্ থপকে আকম োর সকগে েো বলকে পাকর?

প্রথরম CPS এে সরগে কথটা বিনু এবং প্ররেটাজরন েটাে সুপটােভটাইজেরেে 
সরগে কথটা বিনু। 

রনে্মটােন বটা অবরহিটাে রেরপটারট্ম  আপনটাে নটাম থটাকরি, অনুগ্রহ করে 
আপনটাে রবষেটি রনরে আপনটাে চকটান উরবেে বটা প্রশ্ন থটাকরি চসই রবষরে 
আপনটাে CPS এে সরগে কথটা বরি রনন। আপনটাে েরে এেপরেও চকটারনটা 
প্রশ্ন বটা উরবেে থটারক, েটাহরি আপনটাে CPS সুপটােভটাইজরেে সরগে 
চেটােটারেটাে কেটা উরেে। সুপটােভটাইজে আপনটাে উরবেেগুরি চমটটারে নটা 
পটােরি, চসই চক্ষরত্র আপনটাে রিশু সুেক্ষটাে ব্যবস্টাপরকে সরগে চেটােটারেটাে 
কেটা উরেে। সুপটােভটাইজেরক অবি্যই েটাে সরগে চেটােটারেটারেে েথ্য 
আপনটারক রেরে হরব।

____________________________ 
CPS এে নটাম

______________________________________
CPS এে চটরিরিটান নবেে   

______________________________________
CPS এে সুপটােভটাইজরেে নটাম

______________________________________
CPS এে সুপটােভটাইজরেে নবেে

______________________________________
CPS এে সুেক্ষটা ম্যটারনজটারেে নটাম

______________________________________
CPS এে সুেক্ষটা ম্যটারনজটারেে নবেে

  আপরন ইংেটারজ ছটািটা অন্য চকটারনটা ভটাষটাে আপনটাে CPS এে সরগে কথটা 
বিরে েটাইরি, CPS রনখেেটাে চেটাভটাষীে ব্যবস্টা করে চেরব। আপনটাে 
রবষরেে গুরুবেপূণ্ম েরথ্যে কটােজপত্র েটারে আপনটারক আপনটাে পছরদেে 
ভটাষটাে চেওেটা হে আপরন েটাে অনরুেটাধও জটানটারে পটােরবন। েথ্যগুরি 
আপনটাে ভটাষটাে উপিব্ধ নটা থটাকরি, CPS একজন চেটাভটাষীে সটাহটারে্য েটা 
আপনটারক আপনটাে ভটাষটাে বরুিরে বরি চেরবন। আপরন বরধে হরি বটা 
আপনটাে শ্রবণিরতি েবু্মি হরিও আপরন চেটাভটাষীে পরেরষবটা চপরে 
পটােরবন।

 কিশুকদর উপকর কে�্কােে বলকে েী থবাঝাে? 

  চকটারনটা বটাচ্টারক িটােীরেক ভটারব আঘটাে কেটা হরি রনে্মটােন েটািটারনটা 
হরেরছ বরি ধেটা হে এবং এই সমস্ত রবষে এখটারন রবরবে্য: িটােীরেক ভটারব 
রনে্মটােন, চেমন ঘুরষ মটােটা, িটারথ মটােটা, কটািরিরট পিটা, পুরি েটাওেটা বটা 
হটাি চভরে েটাওেটা এবং/অথবটা এে মরধ্য চেৌন ভটারব রনে্মটােন রবরবে্য 
হরে পটারে, চেমন চকটারনটা বটাচ্টাে সরগে চেৌন রকছু কেটা, বটাচ্টারক 
চবি্যটাবরৃত্ে কটারজ িটােটারনটা বটা বটাচ্টারক রেরে অশ্ীি সব ছরব বটানটারনটা। 

 কিশুকদর অবকহলা েরা বলকে েী থবাঝাকো হে? 

  বটাচ্টাে েটা প্ররেটাজন েটারক েটা চেওেটা নটা হরি বটাচ্টা অবরহরিে হরছে  
বরি ধেটা হে এবং বটাবটামটা েরে েটাে বটাচ্টারক এই সমস্ত রজরনস সেবেটাহ 
কেরে অসমথ্ম হন েটাহরি বটাচ্টা অবরহরিে হরছে বরি ধেটা হে:  
পে্মটাপ্ত েত্তটাবধটান, পে্মটাপ্ত খটাবটাে, উপেুতি চমরডরকি চকেটাে, উপেুতি 
জটামটাকটাপি বটা রিক্ষটাে সুরবধটা। চকটারনটা বটাচ্টারক একটা চেরখ েরি েটাওেটা 
বটা অনপুেুতি চকটারনটা চকেটােরটকটারেে েটারেরবে চেরখ েরি েটাওেটা, বটাচ্টারক 
অপমটান কেটা বটা বটাচ্টারক ভে চেখটারনটা বটা ড্টাে চনওেটা বটা মে্যপটান কেটা 
এবং েটাে কটােরণ বটাচ্টাে চেখটারিটানটা কেরে নটা পটােটা ইে্যটারেও বটাচ্টাে 
প্ররে অবরহিটাে ঘটনটা রহসটারব ধেটা হরব।

 থেউ থেে SCR-এর োকছ সম্াব্ কবপকদর করকপার্ক  েরকব?

  চকটারনটা বটাচ্টা রনেটাপরে চনই বরি কটারেটাে মরন হরি রেরন চসই সম্টাব্য 
রনে্মটােন বটা অবরহিটাে কথটা SCR চক কি করে জটানটারে পটারেন। 
ডটাতিটাে, নটাস্ম, সু্রিে রিক্ষক বটা সটামটারজক কমতীে মরেটা মটানষুজরনেটা 
েরে মরন করেন চে চকটারনটা বটাবটামটা বটা চকেটােরেভটাে েটারেে েটারেরবে 
থটাকটা বটাচ্টাে উপরে রনে্মটােন েটািটারছেন বটা অরবহিটা কেরছন েটাহরি 
আইন মরেটা েটারেেরক SCR চক কি করে েটা জটানটারে হরব। চে সমস্ত 
কটােরণ চকউ SCR চক কি কেরে পটারেন েটাে মরধ্য েরেরছ: 

  
  •   বটাচ্টাে অস্বটাভটারবক ভটারব আঘটাে িটােটা
  •    অিবেস্ বটা রবরিষ ধেরনে সটাহটারে্যে প্ররেটাজন হে এমন 

বটাচ্টারক একটা চেরখ চেওেটা
  •    বটাচ্টাে স্বটাস্্যজরনে সমস্যটা েরেরছ এবং েটাে চেখটারিটানটা কেটা 

হরছে নটা
  •   রিশু চকটারনটা েুরতিগ্রটাহ্য কটােণ ছটািটাই ঘন ঘন সু্রি অনপুরস্ে থটারক 

  থ�কেউ SCR-এর োকছ সম্াব্ কবপকদর করকপার্ক  েরকে 
পারকবে। ACS চক আইন অনসুটারে SCR এে কটারছ জটানটারনটা সমস্ত 
রেরপটাট্ম  েেন্ত কেরে হে, েটা চস জটানটারনটা উরবেে আেরে সে্য প্রমটারণে 
চহটাক বটা নটাই চহটাক। চকউ ইছেটাকৃে ভটারব SCR চক রমথ্যটা রেরপটাট্ম  রেরি 
েটা অপেটাধ রহসটারব ধেটা হে; রমথ্যটা রেরপটাট্ম  চেওেটা ব্যরতিে আইরন ভটারব 
রবেটাে হরে পটারে।

 আমাকে কে জাোকো হকব থ�, থোে ব্কতি অক�ক�াগ জাকেকেকছকলে?

  নটা। চে ব্যরতি উরবেরেে কথটা জটারনরেরছন েটাে পরেেে আপনটারক 
জটানটারনটাে আইরন অরধকটাে ACS এে কটারছ চনই। ব্যরতিে পরেেে 
চেটাপন েটাখটা হে। কী বিটা হরেরছ েটা আপনটারক জটানটারনটা হরব েরব চক 
রেরপটাট্ম  করেরছন েটা জটানটারনটা হরব নটা। 

 থোকো উকবেকগর করকপার্ক  েরার পকর েী হে? 

  ACS, SCR এে কটাছ চথরক একটি রেরপটাট্ম  চপরি, রেরপটাট্ম  সে্য রকনটা 
েটা রস্ে কেরে একজন CPS উরবেরেে রবরভন্ন রেক অবি্যই খরেরে 
চেখরবন। 

 •  রেরপটাট্ম  পটাওেটাে 24 ঘণ্টর মকধ্ CPS েেন্ত শুরু কেরব। রেরন 
আপনটারক একটি রেঠি রেরে জটানটারবন চে সম্টাব্য রনে্মটােন বটা 
অবরহিটাে কটােরণ আপনটাে উপরে েেন্ত েটািটারনটা হরছে। CPS 
আরে চথরক নটা জটারনরেই আপনটাে বটারিরে চেরে পটারেন এবং 
আপনটাে সরগে, আপনটাে বটাচ্টাে সরগে এবং আপনটাে বটারিরে থটাকটা 
অন্যটান্যরেে সরগে চেখটা কেরে পটারেন। চেখটা কেরে রেরে CPS 
আপনটাে বটারি ঘুরে চেখরবন েটারে রেরন রনরচিে কেরে পটারেন 
চে চসখটারন থটাকটা বটাচ্টাে প্ররেটাজনীেেটা আপরন পূেণ কেরছন 
(উেটাহেণস্বরূপ, বটারিরে চেন চকটারনটা রবপে চেটারখ নটা পরি বটা 
বটারিরে পে্মটাপ্ত খটাবটারেে ব্যবস্টা থটারক)।

 •   েেরন্তে সমরে, CPS রিক্ষকরেে সরগেও কথটা বিরে পটারেন, 
আপনটাে বটাচ্টাে সু্রি বটা চড চকেটারে চেরে পটারেন এবং আপনটাে 
প্ররেরবিী এবং চহিথ চকেটাে চপ্রটাভটাইডটাে সরমে আপনটারক বটা 
আপনটাে পরেবটােরক চেরনন এমন ব্যরতিরেে সরগে কথটা বিরে 
পটারেন।

 •   ে্াকলন্ার ধকর 60 কদকের মকধ্, CPS েেন্ত সম্পন্ন 
কেরবন। বটাচ্টাে উপরে রনে্মটােন েটািটারনটাে বটা েটারক অবরহিটা 
কেটাে পে্মটাপ্ত স্বটাক্ষ্যপ্রমটাণ CPS হটারে চপরি, েেরন্তে িি 
“স্াক্্প্রমাণ পাওো থগকছ” রহসটারব জটানটারনটা হরব। বটাচ্টাে 
উপরে রনে্মটােন েটািটারনটাে বটা েটারক অবরহিটা কেটাে স্বটাক্ষ্যপ্রমটাণ 
CPS হটারে নটা চপরি, েেরন্তে িি “স্াক্্প্রমাণ পাওো 
�ােকে” রহসটারব জটানটারনটা হরব। আপনটারক ডটাক চেটারে েূিটান্ত 
রসদ্টারন্তে ব্যটাপটারে জটানটারনটা হরব।

 •   CPS েরে এমন রসদ্টারন্ত চপৌঁছটান চে আপনটাে বটাচ্টাে রবপে 
হওেটাে সম্টাবনটা েরেরছ েটাহরি, CPS রিশুে রনেটাপত্টাে 
কনিটারেরসেে (Child Safety Conference, CSC) আরেটাজন 
কেরবন। আপনটারক েটারে চেটাে রেরে বিটা হরব এবং আপরন 
আপনটারক সহটােেটা চেওেটাে জন্য পরেবটারেে সেস্য বটা 
অন্যটান্যরেে সরগে করে রনরে আসরে পটােরবন। আপনটারক একজন 
চপরেন্ট অ্যটাডরভটারকরটে পরেরষবটাও চেওেটা হরব। কনিটারেরসে, 
CPS আপনটাে বটাচ্টাে রনেটাপত্টাে রবষরে উরবেরেে রেকগুরিরক 
েুরি ধেরবন এবং আপনটাে বটাচ্টারক রনেটাপরে েটাখরে কী কেটা 
চেরে পটারে েটা রনরে সকি অংিগ্রহণকটােী রমরিে ভটারব আরিটােনটা 
কেরবন।


