COVID-19 এর আপৎকালীন অবস্থায় ববতন গ্রহণ
(22ই এপ্রিল, 2020)

এই প্রির্দে প্রিকাটি সেই েকল পপ্রির্েবা িদািকািীর্দি উপি ির্যাজ্য যািা NYC প্রিশু পপ্রিচযো ভাউচািগুপ্রলি (NYC Child Care Vouchers)
মাধ্যর্ম অর্ে িাপ্ত পপ্রিবািগুপ্রলর্ক প্রিশু পপ্রিচযো পপ্রির্েবা িদাি কর্িি। প্রিশু পপ্রিচযোি ভাউচার্িি সপর্মন্টগুপ্রলি িপ্রিয়াকিণ অবযাহত
র্াকর্ব। েময়মর্তা আপপ্রি সপর্মন্টগুপ্রল পার্েি প্রকিা তা প্রিপ্রিত কির্ত আপপ্রি প্রকছু পদর্েপ প্রির্ত পার্িি। আপিার্ক সকাি পদর্েপগুপ্রল
প্রির্ত হর্ব তা জ্াির্ত প্রির্চ সদওয়া িায়িই প্রজ্জ্ঞাপ্রেত িশ্নাবলী সদখুি।
আপর্েট এবং স ােণাগুপ্রল ACS ওর্য়বোইর্ট সদখর্ত প্রিয়প্রমত https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.page-সত যাি।

প্রায়শই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী
1.

ি) আপ্রম এমি একটি সকন্দ্র-প্রিভে ি দলগত প্রদবা পপ্রিচযো (Group Day Care, GDC) কমেেূপ্রচ বা আইিত-অবযাহপ্রতিাপ্ত দলগত
প্রদবা পপ্রিচযো কমেেূপ্রচ (legally-exempt Group Day Care Program, LE GDC) এি পপ্রির্েবা িদািকািী সযটি েম্পূণে মাে জ্ুর়্ে
বন্ধ ির্য়র্ছ এবং আমাি পপ্রিচযোয় সকার্িা প্রিশুি উপপ্রিপ্রত সিই। তর্াপ্রপ আমায় প্রক সকার্িা উপপ্রিপ্রতি ফমে জ্মা প্রদর্ত হর্ব?

A) েম্পূণে মার্েি জ্িয এটি বন্ধ র্াকর্লও আপিার্ক ACS1 উপপ্রিপ্রতি ফমে জ্মা প্রদর্ত হর্ব এবং সেই ফমেটিি প্রির্চ সযর্কার্িা িার্ি
প্রলখর্ত হর্ব সয আপপ্রি আপিাি সকন্দ্রটি COVID-19 প্রবশ্বমািীি কাির্ণ েম্পূণে মাে জ্ুর়্ে বন্ধ প্রছল।
2.

প্র) আজি একিন বকন্দ্র-জনর্ভর দলগত জদবা পজরচর্ভ া (GDC) কিভ িূজচ বা আইনত-অবযাহজতপ্রাপ্ত দলগত জদবা পজরচর্ভ া (LE GDC)
কিভ িূজচর পজরষেবা প্রদানকারী। আজি শুধুিাত্র একটি ACS1 উপজস্থজতর ফিভ িিা জদষত পাজর, বর্টি কাগষির ততজর। ববতন
লাষর্র িনয আিার কী করা উজচত?

A) ACS োকর্যার্গ ACS1 ফমেগুপ্রল ফাইর্ল র্াকা ঠিকািায় িমাগত পাঠির্য় চর্লর্ছ। আমার্দি কার্ছ র্াকা ফাইর্ল সকার্িা ইর্মল
র্াকর্ল, আমিা COVID19 এি আপত্কালীি অবিায় ইর্মল কর্িও ACS1 পাঠার্বা। কাগর্জ্ি ততপ্রি ACS1 উপপ্রিপ্রতি ফমে জ্মা
প্রদর্ত আপিার্ক এই অপ্রতপ্রিক্ত পদর্েপগুপ্রল অবিযই প্রির্ত হর্ব:
1. োকর্যার্গ পাঠার্িা ACS1 ফমে পূিণ করুি অর্বা ইর্মল কিা ACS1 ফমেটি প্রিন্ট কর্ি ও পূিণ করুি এবং েবেমর্য়ি
মর্তা এটি েম্পূণে কির্ত ভু লর্বি িা;
2. েম্পূণে কিা ACS1 ফমেটি স্ক্যাি করুি এবং ACS1submission@acs.nyc.gov-সত ইর্মল কর্ি প্রদি; এবং
3. আেল মুপ্রিত েংস্ক্ির্ণি েম্পূণে ACS1 ফমেটি োকর্যার্গ পাঠির্য় প্রদি এই ঠিকািায়: ACS Child Care Voucher Payment
Unit, 150 William Street, 9th floor, New York, NY 10038।
3.

প্র) আজি কীর্াষব আিাষক ইষিল করা ACS1 ফষিভ র একটি কজপ পাষবা?

A) ACS প্রিশু ও পপ্রিবাি কলযাণ প্রবেয়ক কল সেন্টাি (Child and Family Well-Being Call Center) এি 1 (212) 835-7610 িম্বর্ি
সফাি কর্ি ভাউচাি সপর্মন্ট ইউপ্রির্টি (Voucher Payment Unit) ের্ে সযাগার্যার্গি জ্িয # টিপুি এবং ACS1 এি একটি
PDF েংস্ক্িণ পাওয়াি জ্িয আপিাি ইর্মল ঠিকািা জ্মা প্রদি, যপ্রদ িা আপপ্রি ইপ্রতমর্ধ্যই আপিাি ইর্মল ঠিকািা প্রদর্য় র্ার্কি।
4.

প্র) আজি একিন লাইষিন্সপ্রাপ্ত দলগত পজরবাষরর জদবা পজরচর্ভ া (Group Family Day Care, GFDC) প্রদানকারী জর্জন িবভ াজধক
16 িন জশশুর পজরচর্ভ া কষর অথবা একিন লাইষিন্সপ্রাপ্ত পজরবাষরর জদবা পজরচর্ভ া (Family Day Care, FDC) প্রদানকারী জর্জন
িবভ াজধক 8 িন জশশুর পজরচর্ভ া কষর থাষকন অথবা আইনত-অবযাহজতপ্রাপ্ত (অপ্রাজতষ্ঠাজনক/বাজ়িষত পজরচর্ভ া) প্রদানকারী।
ববতন লাষর্র িনয আিার কী করা উজচত?
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A) ACS োকর্যার্গ ACS1 ফমেগুপ্রল িমাগত পাঠার্লও, GFDC, FDC অর্বা অিাপ্রতষ্ঠাপ্রিক/বাপ্র়ের্ত পপ্রিচযো িদািকািী (Informal/InHome Care Provider)-ি সের্ে উপপ্রিপ্রত দাপ্রখল কির্ত প্রিশু পপ্রিচযোি স্বয়ংপ্রিয় সফাি বযবিা (Child Care Automated Phone
System, CAPS) বযবহাি করুি। CAPS বযবহাি কির্ল আপিাি ভাউচাি সপর্মর্ন্টি গপ্রত বৃপ্রি পার্ব। আপিাি উপপ্রিপ্রতি
প্রির্পাটে কির্ত পপ্রির্েবাি মােটি সিে হওয়াি পর্ি 1 (800) 692-0699 িম্বর্ি সফাি করুি।
5.

প্র) আিাষক কীর্াষব অথভ প্রদান করা হষব?

A) GFDC, FDC এবং অিাপ্রতষ্ঠাপ্রিক পপ্রির্েবা িদািকািীর্দি উপপ্রিপ্রত CAPS এি সর্র্ক পাওয়াি 7 সর্র্ক 10 প্রদর্িি মর্ধ্য তািা
সবতি পার্বি। সয বৃহত্তি GDC বা LE GDC কমেেূপ্রচগুপ্রল কাগর্জ্ি ততপ্রি ACS1 জ্মা সদয়, তার্দি সপর্মর্ন্টি িপ্রিয়াকিণ
কির্ত ACS1submission@acs.nyc.gov-সত ইর্মর্লি মাধ্যর্ম জ্মা সদওয়া েম্পূণে কিা ACS1 ফমে িাপ্রপ্তকাল সর্র্ক 15 কমেপ্রদবে
পযেন্ত েময় লাগর্ত পার্ি। সপর্মন্টগুপ্রল আপিাি প্রিবোপ্রচত সপর্মন্ট প্রবকর্েি উপি প্রিভে ি কর্ি প্রের্িক্ট প্রের্পাপ্রজ্ট অর্বা সপর্মন্ট
কার্েেি দ্বািা ইেুয কিা হর্ব।
6.

প্র) একিন নতুন পজরষেবা প্রদানকারী হষল জক ববতন পাওয়ার িনয আিায় বকাষনা ফিভ পূরণ করষত হষব?

A) হযাাঁ, প্রকছু ফমে আর্ছ যা িতু ি পপ্রির্েবা িদািকািী র্াকাকালীি অর্বা প্রফর্ি আো পপ্রির্েবা িদািকািী প্রহোর্ব আপিার্ক জ্মা
প্রদর্ত হর্ব, যাি তর্য আপর্েট কিা ির্য়াজ্ি। 1) প্রের্িক্ট প্রের্পাপ্রজ্ট অর্বা সপর্মন্ট কার্েেি জ্িয সপর্মন্ট প্রবকর্েি আর্বদি,
2) একটি IRS ফমে W-9, এবং 3) একটি YMS িতে াবলীি পে েম্পূণে করুি।
1.

সিপ্রজ্স্টাি কর্ি একটি প্রের্িক্ট প্রের্পাপ্রজ্ট অর্বা সপর্মন্ট কার্েেি আর্বদিপে োউির্লাে কির্ত
www.childcarepaymentportal.com-সত যাি।
2. ফমেটি েম্পূণেভার্ব পূিণ কর্ি আর্বদিপর্ে সদওয়া ঠিকািায় জ্মা প্রদি।
3. ACS ভাউচাি সপর্মন্ট ইউপ্রিট-এি 1 (212) 835-7610 িম্বর্ি সযাগার্যাগ কর্ি একটি IRS ফমে W-9 এবং িতে াবলীি
পর্েি জ্িয # টিপুি সযটি প্রিশু পপ্রিচযোি ভাউচাি সপর্মন্টগুপ্রল পাওয়াি জ্িয আপিার্ক অবিযই েম্পূণে কির্ত হর্ব
এবং ফর্মে সদওয়া প্রির্দে প্রিকা অিুযায়ী জ্মা প্রদর্ত হর্ব।
7.

প্র) আজি কীর্াষব ACS র্াউচার বপষিন্ট ইউজনষের িষে বর্াগাষর্াগ করষবা?

A) একটি IRS ফমে W-9, িতে াবলীি পে এবং অধ্ীিি সকার্িা প্রির্য়াগ েংিান্ত েমেযা বযতীত সপর্মন্ট েংিান্ত প্রজ্জ্ঞাোবার্দি জ্িয,
অিুগ্রহ কর্ি ACS প্রিশু ও পপ্রিবাি কলযাণ প্রবেয়ক কল সেন্টাি এি 1 (212) 835-7610 িম্বর্ি সফাি কর্ি ভাউচাি সপর্মন্ট
ইউপ্রির্টি ের্ে সযাগার্যার্গি জ্িয # টিপুি।
8.

প্র) আজি কীর্াষব জশশু পজরচর্ভ ার জনষয়াগ এবং বর্াগযতা জবেয়ক িিিযাগুজল জনষয় ACS জশশু ও পজরবার কলযাণ দপ্তষর
বর্াগাষর্াগ করষবা (র্া বপষিন্টষক প্রর্াজবত করষত পাষর)?

A) প্রির্য়াগ এবং সযাগযতাি েমেযাগুপ্রলি জ্িয:
1. ACS প্রিশু ও পপ্রিবাি কলযাণ প্রবেয়ক কল সেন্টার্িি 1 (212) 835-7610 িম্বর্ি সযাগার্যাগ করুি;
2. আউটর্গাপ্রয়ং বাতে া শুিুি এবং আপিাি প্রিশু পপ্রিচযোি েমেযাটিি োর্র্ েম্পপ্রকেত ির্যাজ্য তত্পিতাটি গ্রহণ করুি
অর্বা CFWBsupportservices@acs.nyc.gov-সত একটি ইর্মল করুি।
3. CFWB ইর্মল বা সফার্িি মাধ্যর্ম প্রির্য়াগ/সযাগযতা প্রির্য় প্রিশু পপ্রিচযোি েমেযাগুপ্রল গ্রহণ কির্ছ এবং উত্তি প্রদর্ে।
আপিার্দি িমাগত েহর্যাপ্রগতাি জ্িয ধ্িযবাদ।
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সংয োজন # 1:
লাইসেন্স-প্রাপ্ত গ াষ্ঠি পষ্ঠিবাি ষ্ঠিন পষ্ঠিচর্যা (Group Family Day Care, GFDC) প্রিানকািী, র্ািা 16 বছি বয়ে পর্যন্ত
বাচ্চাসিি পষ্ঠিচর্যা কসিন এবং ষ্ঠনবষ্ঠিত পষ্ঠিবাি ষ্ঠিন পষ্ঠিচর্যা (Family Day Care, FDC) প্রিানকািী, র্ািা 8 বছি বয়ে
পর্যন্ত বাচ্চাসিি পষ্ঠিচর্যা কসিন তাসিি জনয ষ্ঠকভাসব পাষ্ঠিশ্রষ্ঠিক পাসবন েম্পষ্ঠকযত 04/14/20 প্রশ্ন এবং উত্তসি (েংর্ুক্ত
প্রশ্ন এবং উত্তি # 4 গিখুন) প্রিত্ত ষ্ঠনসিয শাবলী সম্পূর্ণ বন্ধকরর্ কিাি জনয েঠিকভাসব উপষ্ঠিষ্ঠত ষ্ঠিসপার্য কিাি
উসেসশয ষ্ঠনসিয শাবলী অন্তভুয ক্ত কিাি জনয এই েংসর্াজসন ষ্ঠবস্তাি কিা হসয়সছ।
CAPS, GFDC এবং FDC বযবহাি কসি উপষ্ঠিষ্ঠত জানাসনাি োসে প্রািনকািীসিি ককবল CAPS-এি িসযয উপষ্ঠিষ্ঠতি ষ্ঠিন
েঠিকভাসব অবশযই জানাসত হসব (উিাহিণস্বরূপ এষ্ঠপ্রসল 0 গেসক 22 ষ্ঠিন), COVID-19-এি কািসণ েম্পূণয পষ্ঠিসেবা িাসেি
জনয গর্ েিস্ত নষ্ঠেভু ক্ত বাচ্চািা উপষ্ঠিত ষ্ঠছসলন না তাসিি জনয “0” ষ্ঠিসনি উসেখ েহ। বোচ্চো আপনোর সযে নো
নথিভুক্ত িোকো প ণ ন্ত উপথিথি ফোাঁকো রোখযবন নো।
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