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পনুঃপ্রত্যায়ন স্যাক্ষর পষৃ্যা

অনগু্রহ করে ননরেে গুরুত্বপূর্ণ সম্মনি এবং প্রশংসাপত্র পডুন

বিজ্ঞবতি/চুবতি

1. আনি বরুেনি যে এই ফরি্ণ উরলেনিি িথ্য পনেরেবা/ভিু্ণ নকে জন্য আিাে পনেবারেে যোগ্যিা ননর্ণােররে উরদেরশ্য ব্যবহাে কো হরব। আনি 
বরুেনি যে এই আরবদন ফরি্ণ স্াক্ষে কোে িার্যরি, আনি আিাে যদওয়া িথ্য োোইকের অথবা সুনননচিিকেররে যে যকানও িদন্ত অথবা 
নশশুপনেেে্ণা সহায়িাে জন্য আিাে অনরুোর সম্পনক্ণ ি যে যকানও অন্যান্য িদরন্তে জন্য সম্মনি জানানছি। েনদ অনিনেক্ত িরথ্যে অনরুোর কো 
হয় িাহরে আনি এটি প্রদান কেরবা।

2. আনি বরুেনি যে এই পুনঃপ্রি্যায়নটি যকবেিাত্র নশশু পনেেে্ণাে ভিু্ণ নকে উরদেরশ্য ব্যবহাে কো হরব। SNAP, Medicaid, নগদ সহায়িা, অথবা 
অন্যান্য পনেরেবাে িরিা অন্যান্য সহায়িা সংগ্রহ কোে উরদেরশ্য অনিনেক্ত আরবদরনে প্ররয়াজন হয়। েনদও এই আরবদন অথবা এই আরবদরনে 
িদরন্তে অংশ নহরসরব সংগৃনহি যে যকানও িথ্য যে যকানও নসটি, যটেট অথবা যফরেোে এরজনসিরক জানারনা যেরি পারে োে কারি আপনন 
সহায়িা অথবা সুনবরাে জন্য আরবদন কেরবন অথবা আরবদন করেরিন।

3. আনি বরুেনি যে উপেভ্য নশশু পনেেে্ণা, ভিু্ণ নক িহনবরেে ওপে ননভ্ণ েশীে এবং েনদ যকানও িহনবে না থারক িাহরে আিাে বাচ্ারক অরপক্ষা 
িানেকায় োিা যেরি পারে।

4. বর্ণ, রি্ণনবশ্াস, বয়স, েং, নেঙ্গ রি্ণ, জািীয়িা, বনহোগি অথবা নাগনেকরত্বে নথিনি, শােীনেক এবং িাননসক অক্ষিিা, নেঙ্গ, রি্ণ, যেৌন 
প্রবরিা, গভ্ণ াবথিা, বববানহক অথবা সঙ্গীে নথিনিে নভনতিরি পক্ষপানিত্ব না কো ননউ ইয়ক্ণ  নসটি নশশু পনেরেবা প্রশাসরনে (New York City 
Administration for Children’s Services, ACS) নীনি এবং দায়বদ্ধিা

5. আনি শপথভঙ্গ কেরে জনেিানাে অরীন শপথ নননছি এবং/অথবা সুনননচিি কেনি যে আনি নশশু পনেেে্ণা সম্পনক্ণ ি যে সিস্ত িথ্য ননউ ইয়ক্ণ  
নসটি নশশু পনেরেবা প্রশাসনরক (New York City Administration for Children’s Services, ACS) প্রদান করেনি অথবা প্রদান কেরবা 
িা সমূ্পর্ণভারব সঠিক।

জবরমযানযা

আপনন নশশু পনেেে্ণাে সহায়িাে জন্য আরবদন কোে সিয় অথবা আপনাে যোগ্যিাে ব্যাপারে প্রশ্ন কো হরে, অথবা আপনন আপনাে আরবদন অথবা 
রাোবানহক যোগ্যিা সম্পরক্ণ  অন্য কাউরক সি্য না বোে জন্য বার্য কেরে, যফরেোে এবং যটেট আইরনে অরীরন জনেিানা, কাোবাস অথবা উভরয়ে 
শানস্ত হরি পারে। নশশু পনেেে্ণা সহায়িাে জন্য আপনাে প্রােনভিক অথবা রাোবানহক যোগ্যিা সম্পরক্ণ  িথ্য যগাপন কেরে অথবা প্রকাশ কেরি ব্যথ্ণ হরে; 
অথবা আপনন অন্য কারোে অনরকাে প্রভানবি কেরি পারে এিন িথ্য যগাপন কেরে অথবা প্রকাশ কেরি ব্যথ্ণ হরে, োে জন্য আপনন আরবদন করেরিন, 
নশশু পনেেে্ণা সহায়িা সংগ্রহ কোে জন্য অথবা অব্যাহিভারব সংগ্রহ কোে জন্য- এই সিস্ত যক্ষরত্রও জনেিানা প্ররোজ্য। েনদ আপনন অন্য যকানও ব্যনক্তে 
পক্ষ যথরক আরবদনকােীে অনরুিানদি প্রনিনননর হন িাহরে যসই ব্যনক্তে জন্য নশশু পনেেে্ণা সহায়িা ব্যবহাে কেরি হরব, আপনাে জন্য নয়। িথ্য 
যগাপন যেরি অথবা নিথ্যা িথ্য প্রদান করে নশশু পনেেে্ণা সহায়িা সংগ্রহ কো যবআইনী।

1. আিাে পানেবানেক আয় এবং সদস্যসংি্যা, নশশু পনেেে্ণাে ব্যবথিা এবং নশশুপনেেে্ণা পনেরেবাে জন্য আিাে পনেবারেে যোগ্যিাে ব্যাপারে 
অন্যান্য পনেনথিনি সম্পরক্ণ  যকানও িরথ্যে পনেবি্ণ ন হরে আনি িৎক্ষরাৎ ননউ ইয়ক্ণ  নসটি নশশু পনেরেবা প্রশাসনরক (New York City 
Administration for Children’s Services, ACS) জানারনাে জন্য সম্মনি প্রদান কেনি।

পবরিত্ত ন

পনেবারেে আয় এবং সদস্য সংি্যা, নশশু পনেেে্ণাে ব্যবথিা এবং নশশুপনেেে্ণা পনেরেবাে জন্য পনেবারেে যোগ্যিাে ব্যাপারে অন্যান্য পনেনথিনি সম্পরক্ণ  
সঠিক, সমূ্পর্ণ এবং বি্ণ িান িথ্য প্রদান কোে জন্য এবং এই ফরি্ণ উরলেনিি যে যকানও পনেবি্ণ ন সম্পরক্ণ  িৎক্ষরাৎ যসাশ্যাে সানভ্ণ স নেন্রিক্টরক 
জানারনাে জন্য আরবদনকােী দায়বদ্ধ।
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প্রত্যায়ন

নাগনেকত্ব - আনি বরুেনি যে এই আরবদন ফি্ণ স্াক্ষে কোে িার্যরি, আনি শপথভরঙ্গ কেরে জনেিানাে অরীরন স্ীকৃনি জানানছি যে নশশু পনেেে্ণা সহায়িা 
আবশ্যক সিস্ত বাচ্া িানক্ণ ন েুক্ত োর্রেে নাগনেক অথবা স্রদশী অথবা সরন্তােজনকি অনভবাসন নথিনি সহ একজন ব্যনক্ত। আনি বরুেনি যে এই সিস্ত বাচ্া 
সম্পনক্ণ ি এই িথ্য অনভবাসন নথিনি প্রি্যায়ন কোে জন্য অনভবাসন অথবা স্াভানবকের পনেরেবাে কারি জিা কো যেরি পারে, েনদ প্ররোজ্য হয়। আনি 
আেও বরুেনি যে এই বাচ্ারদে সম্পনক্ণ ি এই িরথ্যে ব্যবহাে এবং প্রকাশনা অনভবাসন নথিনি প্রি্যায়রনে সারথ সেসানে েুক্ত ব্যনক্ত এবং সংথিা এবং নশশু 
পনেেে্ণা সহায়িা কি্ণসূনেে প্রশাসন অথবা প্রনবরারনে বেবৎকের পে্ণন্ত সীিাবদ্ধ।

পযাবরিযাবরক সম্পদ

আনি/আিো স্ীকৃনি জানানছি যে আিাে পনেবারেে সম্পদ $1,000,000.00-এে যেরয় যবনশ নয়।

যবদ দজুন বপতযা/মযাতযা-অবিিযািককর পবরিযার হয় তযাহকে উিয় বপতযা-মযাতযা/অবিিযািককর স্যাক্ষর প্রকয়যাজন।

নপিা-িািা/িত্বাবরায়ক (স্যাক্ষর):                                                                                                  িানেি:   

নপিা-িািা/িত্বাবরায়ক (বপ্রন্ট করুন):                                                                                                                                                                              

নবিিীয় নপিা-িািা/িত্বাবরায়ক (স্যাক্ষর):                                                                                            িানেি:     

নবিিীয় নপিা-িািা/িত্বাবরায়ক (বপ্রন্ট করুন):                                                                                                                                                            

অনরুিানদি প্রনিনননর (স্যাক্ষর):                                                                                                       িানেি:  

  

অনরুিানদি প্রনিনননর (বপ্রন্ট করুন):                                                                                                                                                     
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