নতু ন স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ
�প িশশ পিরচযর্ া �দানকারীেদর িক জানা উিচত
নতু ন েফেডরাল এবং ে�ট আইন অনুযায়ী িশশ পিরচযর্া �কে� কমর্রত সম� পিরেষবা �দানকারী, কমর্চারী এবং
ে��ােসবীেদর �থেম 30 েসে��র, 2020 তািরেখ এবং তারপর আবার �েতয্ক পাঁচ বছের অ�ত একবার নতু ন
স�ূণর্ িববরণ যাচাইকরণ পূরণ করেত হেব।
1. স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর মেধয্ িক অ�ভর্ ু � রেয়েছ?
 েফৗজদাির িবচার পিরেষবা িবভােগর (Division of Criminal Justice Services) সােথ িনউ ইয়কর্ ে�ট
(New York State, NYS) েফৗজদাির ইিতহােসর নিথপ�ািদ যাচাইকরণ
 েফেডরাল িবউেরা অফ ইনেভি�েগশেনর (Federal Bureau of Investigation, FBI) সােথ জাতীয়
েফৗজদাির েরকডর্ যাচাইকরণ
 জাতীয় অপরাধ এবং তথয্ েকে�র (National Crime and Information Center)সােথ জাতীয় েযৗন
অপরাধ েরিজি� (National Sex Offender Registry) যাচাইকরণ
 িনউ ইয়কর্ ে�ট েযৗন অপরাধ েরিজি� যাচাইকরণ
 িনউ ইয়কর্ ে�ট জুেড় িশশ িনযর্াতন এবং অপবয্বহােরর েক�ীয় েরিজ�ার (SCR)যাচাইকরণ
 িনউ ইয়কর্ ে�ট িবচার েক� কম� বজর্ন তািলকা (SEL) যাচাইকরণ
েশষ পাঁচ বছেরর মেধয্ েয েকানও সমেয় িনউ ইয়কর্ ে�েটর বাইের বসবসাকারী বয্ি�েদর জনয্ স�ূণর্
বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ:
o আবাসেনর অব�ান(গিলর) জনয্ েফৗজদাির ইিতহােসর সং�হ
o আবাসেনর অব�ান (গিলর) জনয্ েযৗন অপবয্বহার েরিজি�
o আবাসেনর অব�ান (গিলর) জনয্ িশশ িনযর্াতন অথবা উেপ�া সং�হ
2. স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর জনয্ �ক� এবং বয্ি�েদরেক িক করেত হেব?
 �প িশশ পিরচযর্া কমর্সূচী িনউ ইয়কর্ িসিট �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভােগর েক�ীয় অনুেমাদন
ইউিনট (Central Clearance Unit, CCU)-েত িন�িলিখত ফমর্গিল জমা িদেত হেব:
o িশশ পিরচযর্া �দানকারী, কমর্চারী এবং ে��ােসবেকর তথয্ (ফমর্ A1)
o কমর্চারী বজর্ন তািলকা যাচাইকরেণর অনুেরাধ (ফমর্ A2)
ফমর্গিল CCU@health.nyc.gov -এ ইেমল করা েযেত পাের অথবা 347-396-8052 ন�ের ফয্া� করা
েযেত পাের। অনু�হ কের েখয়াল রাখেবন েয আপনার িসিকউিরিট েসিটংেসর িভিত্তেত ইেমল সুরি�ত

নাও থাকেত পাের।


�প িশশ পিরচযর্া �ক�েক ে�টওয়াইড েস�াল েরিজ�ার (SCR) েডটােবস েচক ফমর্ (LDSS-3370) স�ূণর্
করেত হেব এবং ে�ট জুেড় িশশ িনযর্াতন এবং অপবয্বহােরর েক�ীয় েরিজ�ার ফেমর্র মেধয্ তথয্িট
অ�ভুর্ � করেত হেব।
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o তথয্ েদওয়ার সময় অনু�হ কের চাই� েকয়ার েফিসিলিট িসে�ম (Child Care Facility System,
CCFS)-এর পিরবেতর্ আপনার �কে�র পািমর্ট ন�র এবং েড েকয়ার আইেডি�িফেকশন (Day Care
Identification, DCID) ন�র �দান করন।
o SCR ফমর্গিল েক�ীয় অনুেমাদন ইউিনট (Central Clearance Unit, CCU)-েত জমা করার
�েয়াজন েনই।
o ে�িডট কােডর্র মাধয্েম অনলাইেন করা করা েযেত পাের: অনয্থা, মািন অডর্ার এবং বয্া� েচক
(েকানও পােসর্ানাল েচক নয়) অবশয্ই সরাসির এখােন জমা করেত হেব:
NYS Office of Children and Family Services Bureau of Financial Operations
52 Washington Street, Rm 204S
Rensselaer, NY 12144


আঙু েলর ছাপ েনওয়া
o NYC তদ� িবভাগ (NYC Department of Investigations, DOI) �ারা সে�হমু� বয্ি�েদর
িফ�ারি�ি� আইেডি�িফেকশন অয্া� অেথারাইেজশন (Fingerprinting Identification and
Authorization, FPIA) ফেমর্র দুিট �িতিলিপ ৈতির করেত হেব এবং িনযুি�র সময় DOI-এ িতনিট
�িতিলিপ (মূল এবং দুিট �িতিলিপ) অবশয্ই জমা করেত হেব।
o NYC িশ�া িবভাগ (NYC Department of Education, DOE) �ারা অনুেমািদত বয্ি�েদর ে�ে�
তােদর �ক�েক তােদর পােসর্ানাল এিলিজিবিলিট �য্ািকং িসে�ম (Personnel Eligibility Tracking
System, PETS) েরিজ�াের তােদরেক েযাগ করেত হেব। এর ফেল একিট মেনানয়ন প� ৈতির হেব
যােত বয্ি�েক েয কাজগিল স�ূণর্ করেত হেব তা উে�খ থাকেব এবং এর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ
বয্ি�গত িববরেণর ��প� এবং আঙু েলর ছাপ েনওয়ার জনয্ 65 Court Street, Brooklyn, New
York, 11201-এ সা�াৎ।
o NYC �া�য্ িবভােগর (NYC Health Department) অিফেস আঙু েলর ছাপ েনওয়া হয় না।

3. িবদয্মান এবং নতু ন কমর্ চারী সহ সম� কমর্ চারীেক িক এই স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ স�ূণর্
করেত হেব?
হয্াঁ, সম� কমর্চারীেক নতু ন স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর মাধয্েম অনুেমািদত হেত হেব। 1লা অে�াবর,
2019 তািরেখর আেগ অনুেমািদত িবদয্মান কমর্চারীেদরেক 30েশ েসে��র, 2020 তািরেখর মেধয্ স�ূণর্ভােব
অনুেমািদত হেত হেব এবং নতু ন কম� কাজ আর� অথবা ে��ােসবা করার আেগই অনুেমািদত হেত হেব (�� #4 এবং
#5 েদখুন)।
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4. স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর মাধয্েম অনুেমািদত হওয়ার সময় িবদয্মান কমর্ চারী কী
অবয্াহতভােব কাজ করেত পারেবন?

হয্াঁ। 1লা অে�াবর, 2019 তািরেখর আেগ অনুেমািদত পিরেষবা �দানকারী, কমর্চারী এবং ে��ােসবীগণ 30েশ
েসে��র, 2020 তািরখ পযর্� তােদর বতর্ মান �কে� অবয্াহতভােব কাজ করেত পারেবন। NYC �া�য্ িবভাগ

বা�বায়ন সময়সূিচ লভয্ হওয়ার সময় এই বয্াপাের আরও পরামশর্ �দান করেব। েসই সময় পযর্� �কে�র A-িসিরজ
পয্ােকট জমা করা এবং িবদয্মান কমর্চারী এবং ে��ােসবীেদর জনয্ নতু ন অনুেমাদেনর অনুেরাধ �িগত রাখা উিচত।
5. স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ চলাকালীন নতু ন কমর্ চারী অথবা ে��ােসবী কী কাজ করেত
পােরন?
না। বয্ি� কাজ করা আর� করার আেগ, �ক�েক NYC �া�য্ িবভাগ েথেক িলিখত িব�ি� েপেত হেব েয নতু ন
কমর্চারী অথবা ে��ােসবী অনুেমাদেনর �ি�য়া স�ূণর্ কেরেছ এবং কাজ করার জনয্ েযাগয্।
6. স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর ফলাফল স�েকর্ �প িশশ পিরচযর্ া �ক�েক িকভােব
জানােনা হেব?
�েতয্কিট কমর্চারী অথবা ে��ােসবীর জনয্ একিট চূ ড়া� িস�া�-প� �প িশশ পিরচযর্া �কে� ইেমল করা হেব এবং
এর মেধয্ িনেদর্ িশত থাকেব েয বয্ি�িট কাজ করার জনয্ অনুেমািদত িকনা। েযেহতু এই প�গিল ইেমল করা হেব তাই
�কে�র েনতৃ ে�র �ারা িনয়িমতভােব পযর্েবি�ত ৈবধ ইেমল অয্াে�স অবশয্ই থাকেত হেব। আপনার �কে�র ইেমল
অয্াে�স পিরবতর্ ন হেল আপনার বেরা অিফসেক অবশয্ই জানােনা উিচত।
িব�ি� প�গিল ফাইেল রাখেবন; NYC �া�য্ িবভাগ �ারা অনুেরাধ করা হেল এগিল লভয্ থাকেত হেব।
7. কাজ করার জনয্ শতর্সােপ� অনুেমাদন িক?
একজন বয্ি� েফেডরাল এবং ে�েটর অনুেমাদন �েয়াজনগিল পূরণ কের থাকেল িক� এখনও আউট-অফ-ে�ট
অনুেমাদন স�ূণর্ না কের থাকেল শতর্ সােপ� অনুেমাদন �দান করা হেব (�� #1 েদখুন)। েয বয্ি�গণ ফমর্ A1-েত
িনেদর্ শ করেব েয তারা এখন অথবা েশষ পাঁচ বছেরর মেধয্ েকানও সময় িনউ ইয়কর্ বােদ অনয্ েকানও ে�েট েথেকেছন
তাহেল িতিন কাজ করার শতর্ সােপ� অনুেমাদন েপেত পােরন। �প িশশ পিরচযর্া �ক�েক শতর্ সােপ� অনুেমাদন
প� ইেমল করা হেব; একবার আপনার ে�েটর বাইেরর অনুেমাদন স�ূণর্ হেয় েগেল চূ ড়া� িনধর্ারণ প�গিল ইেমল
করা হেব।

শতর্ সােপ� অনুে ম াদন -�া� কমর্ চ ারীেদরেক পেযর্ ব �ণ -িবহীনভােব বা� ােদর সে� ছ াড়া যােব না।
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8. যিদ েকানও বয্ি� েশষ বছেরর মেধয্ িকছু সময় েদেশর বাইের বয্য় কের থােকন তাহেল িকভােব
স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরেণর বয্ব�া করা হেব?
অনয্ানয্ েদেশর মেধয্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ করার েকানও �েয়াজন েনই। অতএব, সম� অনয্ানয্ অনুেমাদন
�েয়াজনগিল �েযাজয্ হেব। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয ে�েটর বাইেরর অনুেমাদনগিল মািকর্ ন যু�রাে�র রা�সমূহ
এবং অ�লসমূেহ �েযাজয্ হেব - িডি�� অফ কলাি�য়া, মািকর্ ন যু�রাে�র ভািজর্ন আইলয্া�, গয়াম, কমনওেয়ল্থ
অফ নদর্ ানর্ েমিরনা আইলয্া�স, অয্ােমিরকান সােমায়া এবং পুেয়েতর্ া িরেকা।
9. যিদ কমর্ চারী একিটর েচেয় েবিশ �প িশশ পিরচযর্ া �কে� কাজ কেরন, তাহেল িক স�ূণর্ বয্ি�গত
িববরণ যাচাইকরণ �েতয্ক কমর্ �েলর জনয্ স�ূণর্ করার �েয়াজন আেছ?
একবার একজন বয্ি� সফলভােব স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ পূরণ কের একিট অনুেমাদন প� �হণ করেল
তাহেল তােদর অনয্ একিট িশশ পিরচযর্া �কে� কাজ করার জনয্ আবার আঙু েলর ছাপ িনেত হেব না; অতএব, িনযুি�
�ক�েকক অবশয্ই ছােড়র অনুেরাধ ফমর্ (ফমর্ A3) জমা করেত হেব এবং �েতয্কিট অিতির� কমর্�েলর জনয্ িনউ
ইয়কর্ ে�ট জুেড় িশশ িনযর্াতন এবং অপবয্বহােরর েক�ীয় েরিজ�ার (SCR)এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট িবচার েক� কম�
বজর্ন তািলকা (Staff Exclusion List, SEL) পুনরায় স�ূণর্ করেত হেব। যিদ পিরেষবায় েকানও িবরিত 180 িদেনর
েবিশ সময় পযর্� থােক তাহেল পুনরায় আঙু েলর ছাপ সহ স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ করেত হেব।
ূ ীেত কাজ করার েথেক বজর্েনর িস�াে�র িবরে� িক একজন
10. েফৗজদাির ইিতহােসর কারেণ কমর্ সচ
বয্ি� আপিত্ত জানােত পােরন?
হয্াঁ। যিদ একজন বয্ি�েক অনুেমাদন না �দান করা হয় এবং এমন একিট েরকডর্ আেছ যার মেধয্ অেটাময্ািটক

অেযাগয্করণ অপরাধ অ�ভুর্ � নয় তাহেল িতিন িস�াে�র িবরে� আেবদন জানােত পােরন। বয্ি�েক িস�াে�র পে�
এই অিধকার এবং আপিত্ত জানােনার �ি�য়ার বয্াপাের জানােনা হেব।
11. আিম স�ূণর্ বয্ি�গত িববরণ যাচাইকরণ স�েকর্ আরও তথয্ িকভােব পাব?
আরও তেথয্র জনয্ অথবা অনুেমাদন �ি�য়ার সােথ েয েকানও সমসয্ার জনয্ অনু�হ কের আপনার বেরা অিফেসর
সে� েযাগােযাগ করন। আপিন NYC �া�য্ িবভােগর েক�ীয় অনুেমাদন ইউিনট -এর সে� CCU@health.nyc.gov-এ
েযাগেযাগ করেত পােরন।
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