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তত্ত্বাবধ্বায়ক প্রত্যয়নতত্ত্বাবধ্বায়ক প্রত্যয়ন

তারিখ: ACCIS কেস#: 

আপরি যরি চাইল্ড কেযাি সহাযতাি জি্য আবেিি েবি থাবেি এেং রিম্নরিরখত এে ো এোরিে প্রশ্ন আপিাি জি্য প্রবযাজ্য হয তবে 
অিগু্রহ েবি এই ফর্মটি পূিণ েরুি:

�	আপরি োচ্াটিি রপতা-রাতা ো সৎ-রপতা-রাতা িি

�	আপরি আইিগত অরিিােে, তত্তােিাযে আত্মীয ো োচ্াটিি সাবথ েসোসোিমী অি্য কোবিা ে্যরতি।

�	োচ্াটিি প্ররতরিবিি কিখিাবিি জি্য আপরি িারযত্ব গ্রহণ েবিবেি

ব্বাচ্্বার ববষয়য় তথ্য (প্ররতটি োচ্া রপেু এেটি েবি ফর্ম) 
পিরে:  প্রথর িার:  করাোইি: 

জন্ম তারিখ (রারা/রিরি/েেেে): 

তত্ত্বাবধ্বায়ক সম্পবককি ত তথ্য
পিরে:  প্রথর িার:  োচ্াি সবগে সম্পে্ম : 

বিত্বা-ম্বাত্বা 1-তথ্য (যরি জািা থাবে)
পিরে:  প্রথর িার:  োচ্াি সবগে সম্পে্ম : 

োর়িি ঠিোিা:   অ্যাপার্ম বরন্ট: 

শহি:  কটের:  রজপ কোড: 

োর়িি কফাি িম্বি: োবজি কফাি িম্বি:  কফাি: 

বিত্বা-ম্বাত্বা 2-তথ্য (যরি জািা থাবে)
পিরে:  প্রথর িার:  োচ্াি সবগে সম্পে্ম : 

োর়িি ঠিোিা:   অ্যাপার্ম বরন্ট: 

শহি:  কটের:  রজপ কোড: 

োর়িি কফাি িম্বি: োবজি কফাি িম্বি:  কফাি: 

এই তত্তােিাযে ে্যেস্াি পরিেত্ম ি হবি, অরেিবম্ব ACS (Administration for Children’s Services) ো DOE-এি সাবথ কযাগাবযাগ েিাি 
রেষবয আরর সম্মত।
রিম্নরিরখত এেটি েবসে অিগু্রহ েবি টিে রচহ্ন রিি:

�	আরর প্রত্যাযি েিরে কয আরর োচ্াি (গুরিি) আইিগত অরিিােে এেং োচ্াি (গুরিি) জি্য আরথ্মে িাযেদ্ধতা আরাি 
আবে। অরিিােেবত্বি পত্র ো আবিবশি এেটি েরপ অিগু্রহ েবি অন্তিু্ম তি েরুি
অথব্বা

�	আরর প্রত্যাযি েিরে কয োচ্াি (গুরিি) জি্য আরাি আইরি অরিিােেত্ব (custody) আবে এেং োচ্াি (গুরিি) জি্য আরাি 
আরথ্মে িারযত্ব কিই
অথব্বা

�	আরর প্রত্যাযি েিরে কয োচ্াি (গুরিি) জি্য আরাি আইরি অরিিােেত্ব (custody) কিই এেং োচ্াি (গুরিি) জি্য 
আরাি আরথ্মে িারযত্ব কিই

তত্তােিাযবেি স্াক্ষি:  তারিখ: 

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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