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পনুন্নবীেরসের জন্ 
পমরচযািসের মনস ্্ন শনযা

প্র্যানেযারী অথবযা েিমীর নযাি পমরবর্ন ন
যদি আপনার অথবা আপনার ক�ানও �র্মীর নার্ পদরবদ ত্ি ্ হয়, আপনাক� পুননতিবী�রণ সার্গ্ী সহ কসই ব্যদতির সর�ার 
দ্ারা জাদর �রা সদিত্র প্রর্াণপত্র অবশ্যই জর্া �রক্ হকব।

New York City Health Department 
Bureau of Child Care (মনউ ইয়ে্ন  মেটি 
স্যাস্্ মবভযাসের মশশু পমরচর্নযা বু্সরযা)

 nyc.gov/health/childcare

 311

New York State Office of Children and 
Family Services (মনউ ইয়ে্ন  ডটেট মশশু এবং 
পমরবযার পমরসেবযার েযার্নযািয় েযার্নযািয়, 
OCFS)

 ocfs.ny.gov/main/childcare

 518-474-9454

New York City Child Care Resource  
and Referral Consortium

 nyccrr.org

 888-469-5999

SUNY Early Childhood Education and
Training Program (SUNY প্রযারমভিে মশক্যা এবং 
প্রমশক্ে েি্নেমূচ)

 albany.edu/earlychildhood

 800-295-9616

LiveScan Fingerprinting MorphoTrust USA 
(িযাইভস্্যান মফঙ্যারমপ্রম্টং MorphoTrust USA)

 identogo.com

 877-472-6915
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পনুনবমীেরে আসব্সনর ডশে রযামরখ
আপনার করদজক্রেশন/লাইকসকসের কর্য়াি কশষ হওয়ার অন্তর 
60 ম্ন আকে আপনাক� আপনার পুননবমী�রণ আকবিন 
অবশ্যই জর্া �রক্ হকব। New York State Office of 
Children and Family Services (দনউ ইয়�তি  কটেট দশশু 
এবং পদরবার পদরকষবা �াযতিালয়, OCFS)) কথক� পত্রাবদল 
পাওয়ার জন্য আপনাক� আপনার অথবা এর জন্য র্কনানী্ 
ব্যদতির ইকর্ল অ্যাকরেস অবশ্যই প্রিান �রক্ হকব।

পমর্শ্ননেিহূ
পুননবমী�রণ প্রদরিয়ার অংশ দহকসকব, NYC স্াস্্য ও র্ানদস� 
স্াস্্যদবদি িপ্তর (স্াস্্য দবভাে) এ�টি পদরিশতিন পদরিালনা 
�রকব। এছাডাও, সব �র্তিসূিী বাদষতি� দভদতিক্ এবং প্রাপ্ত 
অদভকযাকের প্র্ু্যতির দহকসকব পদরিশতিন �রা হকব। 

প্রমশক্ে
আপনার পুননবমী�রকণর অংশ দহকসকব �র্মী প্রদশক্ষণ 
প্রকয়াজন। প্রক্্য� ি ুবছকর, আপনাক� এবং আপনার �র্মীকির 
অবশ্যই প্রক্্য�ক� 30 ঘন্ার প্রদশক্ষণ সমূ্ণতি �রক্ হকব। 
প্রদশক্ষকণর সর্য়�াল আপনার ব ত্ি র্ান করদজক্রেশন/
লাইকসকসের আরকভের ্াদরকে শুরু হকব এবং এর কর্য়াি 
সর্াপ্ত হওয়ার ্াদরে পযতিন্ত িলকব। আপনার �র্তিসূদি এ�বার 
পুননবমী�রণ আকবিন জর্া �রার পর এবং আপদন ও 
আপনার �র্মীকির ব ত্ি র্ান করদজক্রেশন সর্য়�াল জন্য  
30-ঘন্ার প্রদশক্ষকণর প্রকয়াজন পূরণ �রার পর, এই 
সর্য়�াকল আপদন এবং আপনার �র্র্মীকির ক�ানও অদ্দরতি 
প্রদশক্ষণ (30 ঘন্ার কবদশ) কপকয় থা�কল ্া ন্ুন 
করদজক্রেশন সর্য়�াকল কযাে �রা হকব। রম্ এটি আপনযার 
প্রথি পনুনবমীেরে হয় , লাইকসসে করদজক্রেশন জাদর �রার 
আকে প্রাপ্ত স্াস্্য এবং দনরাপতিা প্রদশক্ষণ প্রথর্ 15 ঘন্ার 
প্রদশক্ষকণর প্রদ্ প্রকযাজ্য �রা কযক্ পাকর।

প্রক্্য� বছর ন্ূযন্র্ পাঁি ঘন্ার OCFS-অনকুর্াদি্ 
প্রদশক্ষণ অবশ্যই দনক্ হকব যাক্ রাজ্য এবং কেডারাল আইন 
দ্ারা আবশ্য� দবষকয়র কর্া�াদবলা �রা হয়।

আবশ্ে প্রমশক্সের মবেয়
প্রদশক্ষকণর র্কি্য অবশ্যই নয়টি আবশ্য� দবষয় অন্তভুতি তি 
থা�ক্ হকব:

1.  বয়কসর গ্রুকপর দব�াকশর স্তকরর ওপর নজর ক�ন্দীভূ্ 
�কর এর্ন শশশব দব�াকশর নীদ্, যার জন্য �র্তিসূদি 
পদরিযতিা প্রিান �কর।

2. বাচ্াকির পুদটি এবং স্াকস্্যর প্রকয়াজন

3. িাইল্ড কড ক�য়ার �র্তিসূিী দব�াশ

4.  দপ্া-র্া্া এবং পদরিযতিা প্রিান�ারীকির র্কি্য কযাোকযাে 
সহ দনরাপতিা এবং সুরক্ষা প্রদরিয়া

5. ব্যবসাদয়� নদথর রক্ষণাকবক্ষণ এবং ব্যবস্াপনা

6.  দশশু দনযতিা্ন এবং অপব্যবহার সনাতি�রণ এবং 
প্রদ্করাি

7.  দশশু কড ক�য়ার সংরিান্ত আইন এবং দবদি

8.  দশশু দনযতিা্ন এবং অপব্যবহার সংরিান্ত আইন এবং দবদি

9.  কশক�ন কবদব দসনকরোর্ (দশশুক� ঝাঁ�াকনার েকল র্দস্তককের 
ক্ষদ্ হওয়া)-এর সনাতি�রণ, করাে দনণতিয় এবং প্রদ্করাি

আপনাক� অবশ্যই প্রর্াণ প্রিান �রক্ হকব কয আপদন এই 
পুননতিবী�রণ আকবিন জর্া �রার সর্য় আপদন এবং 
আপনার �র্মীেণ এই প্রদশক্ষণ সমূ্ণতি �করকছন। প্রর্াকণর 
র্কি্য এ�টি শংসাপত্র, কলটারকহকডর ওপর ইন্রোক্টকরর পক্ষ 
কথক� এ�টি পত্র অথবা প্রদশক্ষণ সংস্া কথক� উপদস্দ্র 
করাটোর অন্তভুতি তি থা�ক্ পাকর। এই নদথপকত্রর র্কি্য 
প্রদশদক্ষ্কির নার্, েৃহী্ প্রদশক্ষণ, আও্াভুতি দবষয়, 
আপনার প্রদশক্ষকণর ঘন্ার সংে্যা এবং ইন্রোক্টকরর নার্ ও 
স্াক্ষর অবশ্যই থা�ক্ হকব।

এছাডাও, �র্তিসূিী িলা�ালীন অনসাইকট অন্ত্ এ�জন 
পদরিযতিা প্রিান�ারীর �াকছ শবি CPR এবং পদরিযতিািীন 
বাচ্াকির বয়কসর জন্য উপযুতি প্রাথদর্� দিদ�ৎসার শংসাপত্র 
থা�ক্ হকব, এবং CPR এবং প্রাথদর্� দিদ�ৎসার সব 
শংসাপকত্র সশরীকর িক্ষ্া উপািান অবশ্যই থা�ক্ হকব।

েযারযা প্রমশক্ে পযাসবন?
 আপদন প্রাথদর্� লাইকসদসেং পাওয়ার পর  প্রদ্টি �র্মী এবং কস্চ্াকসবী যারা আরভে �রকব ্াকির  
দনকজর �াকজর প্রথর্ ছয় র্াকস নয়টি আবশ্য� দবষকয়র র্কি্য এ�টি অথবা ্ার কিকয় কবদশক্ অন্ত্  
15 ঘন্ার প্রদশক্ষণ অবশ্যই সমূ্ণতি �রক্ হকব।

প্রক্্য� �র্মী এবং কস্চ্াকসবীক� অবশ্যই OCFS- অনকুর্াদি্ প্রদশক্ষণ সমূ্ণতি �রক্ হকব যা কেকডরাল ন্ূযন্র্ 
স্াস্্য এবং সুরক্ষার প্রা�-পদরকষবা প্রদশক্ষকণর প্রকয়াজন অথবা দ্ন র্াকসর অদভর্েুী�রণ সর্য়�াকলর প্রদশক্ষকণর 
প্রকয়াজন কর্কন িকল। আরভে �রার আকে অথবা পকি আসীন আরভে 
�রার দ্ন র্াকসর র্কি্য প্রদশক্ষণ অবশ্যই গ্হণ �ক্ হকব। কয 
ব্যদতিেণ OCFS-অনকুর্াদি্ প্রদশক্ষণ সমূ্ণতি �করকছন ্াকির বাচ্ার 
সাকথ ্ত্তাবিান ছাডা কছকড কিওয়া কযক্ পাকর। ক�ানও �র্মী অথবা 
কস্চ্াকসবী দযদন এই প্রদশক্ষণ সমূ্ণতি �রকবন না ্াক� এই প্রদশক্ষণ 
সমূ্ণতি হওয়া পযতিন্ত ক�ানও বাচ্ার সাকথ ্ত্তাবিান ছাডা �েনই 
কছকড কিওয়া যাকব না।

রম্ আপমন এেটি বযা রযার ডচসয় ডবমশ িযাইসেন্সপ্রযাপ্ত অথবযা 
দনবদধি্ পদরবার-দভদতি� কড ক�য়ার �র্তিসূদি িালান ্াহকল 
আপনাক� এ�াদি� কড ক�য়ার স্াকনর ব্যবস্াপনা এবং প্রশাসকনর 
প্রদশক্ষণ অবশ্যই সমূ্ণতি �রক্ হকব।

ডেযাথযায় প্রমশক্ে পযাসবন
প্রদশক্ষণ �র্তিসূদির ব্যাপাকর ্কথ্যর জন্য New York City Child 
Care Resource and Referral Consortium (দনউ ইয়�তি  দসটি 
দশশু পদরিযতিা সম্ি এবং করোকরল �নকসাটিতি য়ার্)ক� �ল �রুন। 
আপদন SUNY Early Childhood Education and Training 
Program (SUNY প্রযারমভিে শশশব মশক্যা এবং প্রমশক্ে 
েি্নেমূচ) অথবা OCFS -এর সাকথ কযাোকযাে �কর 15-ঘন্ার স্াস্্য 
এবং দনরাপতিা প্রদশক্ষণ এবং দবনার্কূল্য ই-দশক্ষণ এবং দভদডও 
�নোকরদসেং প্রদশক্ষণ সহ প্রদশক্ষণ �র্তিসূদির ব্যাপাকরও ্থ্য সংগ্হ 
�রক্ পাকরন। অনগু্হ �কর দনদচি্ �রকবন কয আপনার দ্ারা 
সমূ্ণতি �রা কয ক�ানও অনলাইন প্রদশক্ষণ OCFS দ্ারা অনকুর্াদি্ 
এবং আপনার 30-ঘন্ার প্রদশক্ষণ প্রকয়াজকনর প্রদ্ েণনা �রা যায়।

প্রমশক্সের জন্ মেভযাসব অথ্ন পযাসবন
আপদন OCFS দ্ারা স্পসের �রা Educational Incentive 
Program (প্রসেযা্নযা েি্নেমূচর, EIP), কথক� প্রদশক্ষণ বদৃতি 
্হদবকলর জন্য কযাে্য হক্ পাকরন। এ�টি EIP আকবিকনর অনকুরাি 
�রার জন্য অনগু্হ �কর SUNY Early Childhood Education 
and Training Program-এর সাকথ কযােকযাে �রুন।

আপনযার পনুনবমীেরে আসব্ন েম্েূ্ন েরযা 

18 বছর অথবযা রযার ডচসয় ডবশী বয়েী এেটি ডহযাসি 
বেবযােেযারী েব েিমী, ডস্চ্যাসেবী, ডরখযাসন েি্নেমূচটি 
অবমস্র রযাস্রসে মবস্তৃর পটভূমি রযাচযাইেরে 
(Comprehensive Background Check, CBC) 
অবশ্ই েরযাসর হসব, রযার িস্্ মনম্নমিমখরগুমি 
অন্তভু্ন ক্ত:

•  কেৌজিাদর দবিার পদরকষবার দবভাকের সাকথ NYS 
অপরাির্লূ� ইদ্হাকসর ্থ্য যািাই�রণ।

•  Federal Bureau of Investigation (যুতিরাষ্টীয় ্িন্ত 
িে্র, FBI) সাকথ জা্ীয় অপরাির্লূ� ইদ্হাকসর ্থ্য 
যািাই�রণ।

•  NYS Sex Offender Registry (NYS কযৌন অপরািীর 
করদজদ্রে)-র অনসুধিান

•  সার্াদজ� পদরকষবা আইকনর িারা 424-a অনযুায়ী দশশু 
দনযতিা্ন এবং অপব্যবহাকরর NYS Statewide Central 
Register of Child Abuse and Maltreatment, SCR 
(দনযতিা্ন এবং অপব্যবহাকরর NYS কটেট জকুড ক�ন্দীয় 
করদজটোর)-এর ্থ্য যািাই�রণ

•  National Crime and Information Center (জা্ীয় 
কেৌজিাদর এবং ্থ্য ক�ন্দ) ব্যবহার �কর কযৌন অপরািীর 
করদজদ্রের অনসুধিান

CBC েম্েূ্ন েরযার জন্ মনম্নমিমখর েহ আপনযার বসরযা 
অমফসে এেটি 6000 প্যাসেট অবশ্ই জিযা েরসর হসব:

•  OCFS-6000, আবশ্য� ের্তি এবং দলিয়াকরসে ্াদল�া

•  OCFS-6001, দশশু পদরিযতিা প্রিান�ারী, �র্মী এবং 
কস্চ্াকসবীর ্থ্য

• OCFS-6002, কযাে্য্া

• OCFS-6003, করোকরসেসর্হূ
 �  কয ক�ানও ন্ুন �র্মী এবং সাবদটেটিউটক� অবশ্যই িটুি 
করোকরসে জর্া �রক্ হকব (এ�টি প্রাতিন দনকয়াে� ত্ি ার 
কথক� এবং এ�টি ব্যদতিে্)। যদি ন্ুন �র্মীর ক�ানও 
অ্ীক্র কপশাে্ অদভজ্ঞ্া না থাক�, ্াকির অবশ্যই 
িটুি ব্যদতিে্ করোকরসে প্রিান �রক্ হকব।

• OCFS-6004, দিদ�ৎসাে্
 �  কয ক�ানও ন্ুন সহায়�, সাবদটেটিউট এবং পাদরবাদর� 
সিস্যকিরক� অবশ্যই করদজক্রেশন/লাইকসকসের কর্য়াি 
উতিীণতি ্াদরকের আকে 12 র্াকসর র্কি্য দিদ�ৎস� দ্ারা 
স্াক্ষদর্ দিদ�ৎসাে্ দববদৃ্ অবশ্যই জর্া �রক্ হকব।

•  OCFS-6005, অপরািী কিাষী সাব্যস্ত দববদৃ্

•  OCFS-6022, Staff Exclusion List (�র্মী বজতি ন ্াদল�া, 
SEL)

 �  আপনাক� 30কশ জনু, 2013 ্াদরকের পর দনযুতি সব 
পদরিযতিা প্রিান�ারী এবং কস্চ্াকসবীকির জন্য SEL যািাই 
�রার উকদেকশ্য দবকশষ প্রকয়াজন সহ কলাক�কির সুরক্ষার 
জন্য New York State Justice Center (দনউ ইয়�তি  
কটেট দবিার ক�ন্দ)-ক� অনকুরাি �রক্ হকব।

•  OCFS-4930, আঙুকলর ছাকপর অনকুরাি
 �  MorphoTrust USA দ্ারা আঙুকলর ছাপ প্রিান �রা 
হয়। OCFS ওকয়বসাইকট লভ্য সনাতি�রকণর উপযুতি ের্তি 
এবং সমূ্ণতি �রা NYS Fingerprinting Services 
Information Form (NYS আঙ্কুলর িাকপর পদরকষবা 
্থ্য) (OCFS-4930) দনদচি্ভাকব সংগ্হ �রকবন।

•  LDSS-3370, কটেটজকুড ক�ন্দীয় করদজটোর ্থ্য যািাইকয়র 
অনকুরাি

 �  এই ের্তিটি বকরা �াযতিালকয় জর্া �রার সর্য় প্রদ্ �র্মীর 
জন্য $25-এর শুল্ক দনিতিাদর্ রকয়কছ।

  কপকর্কন্র গ্হণকযাে্য প্র�াকরর র্কি্য রকয়কছ প্র্্যদয়্ 
কি�, কপাটোল অথবা ব্যাককের র্াদন অডতি ার, কটলাসতি কি�, 
অথবা �্যাদশয়াকরর কি�।

   ডর ডেযাসনযা নরুন বযাম়ির ে্ে্ অথবযা 18 বছর 
বয়ে হওয়যা বযাম়ির ে্ে্ অথবযা কশষ করদজক্রেশকনর 
পর কথক� SCR দ্ারা যাক� র্ঞ্দুর কিওয়া হয়দন ্াকির 
জন্য আপনাক� অবশ্যই এ�টি ন্ুন SCR ের্তি সমূ্ণতি 
এবং জর্া �রক্ হকব। অনগু্হ �কর য্টা ্াডা্াদড 
সভেব এই ের্তিটি জর্া �রুন।

  অনগু্হ �কর কি� অথবা র্াদন অডতি ার New York 
State Office of Children and Family 
Services-এর প্রকিয়কযাে্য দহকসকব জাদর �রুন এবং 
আকবিন�ারীর নার্ অন্তভুতি তি �রুন। দশশু পদরিযতিা 
�র্তিসূিীর কস্চ্াকসবী অথবা �নসালকটন্ অথবা পদরবাকর 
সিস্যকির জন্য ক�ানও শুকল্কর প্রকয়াজন কনই। 

6000 প্যাক�ট জর্া �রার, ্াকির আঙুকলর ছাকপর 
অ্যাপকয়ন্কর্ন্ সম্ূণতি �রার এবং �র্তিসূিীর �াকছ এ�টি 
আঙুকলর ছাকপর রদসি এবং ব ত্ি র্ান দিদ�ৎসা ের্তি জর্া �রার 
পর এ�জন �র্মী এবং কস্চ্াকসবী �াজ শুরু �রক্ পাকরন। এই 
ব্যদতিকির সবসর্য় অবশ্যই এর্ন এ�জন ব্যদতির ্ত্তাবিাকন 
থা�ক্ হকব, যাক� সমূ্ণতিভাকব র্ঞ্দুর কিওয়া হকয়কছ, য্ক্ষণ না 
ক�ানও দবজ্ঞদপ্ত েৃহী্ হকচ্ কয কসই ব্যদতি CBC-এর পদরণাকর্র 
দভদতিক্ বাচ্াকির পদরিযতিার জন্য কযাে্য।

মবস্তৃর পটভূমি রযাচযাইেরে

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/training/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

