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িশশ পিরচযর ্ স�ে� গর�পূ তথয (Bengali)
িশশ পিরচযর্ েখাঁজার সময় আপনার অিধকার ও দািয়�গিল স�ে� এই িব�ি�ি তথয েদয়, যােত আপিন HRA-এর কােজর িনয়মাবলীেত অংশ
িনেত পােরন।

যখ ন আিম জ ব েস�াের িরেপাটর করব তখ ন আিম িক �তয্াশ করব ?
• সা�াৎকােরর 15 িদন পের আপনার কম�র সে� িফের আসার জনয আপনােক একি অয্াপেয়�েম েদওয়া হেব। এই 15 িদেন আপনােক অবশয্
একজন িশশ পিরচযর্ �দানকারী খুঁজেত হেব।
• আপিন যিদ 15 িদেনর মেধয িশশ পিরচযর্ খুঁেজ না পান, তাহেল আপনােক আেরা সময় েদওয়া হেত পাের। আপনার যিদ িশশ পিরচযর্ েখাঁজার
জনয আেরা সমেয়র �েয়াজন হয়, তাহেল আপনার পরবত� অয্াপেয়�েমে আপনার কম�েক আপনার তা জানােনা উিচত।

আপনার অিধকার
আপনার এই অিধকারগি আেছ:
• আপনার �াথিমক পিরচযর্ �দানকারী িনবর্াচ করা। এই পিরেষবা �দানকারী লাইেস��া� বা িনয়ি�ত হেত পাের, অথবা েকােনা আত্ম,
ব�ু বা িব�� �িতেবশী হেত পাের।
• আপনার িশশে এমন একজন পিরেষবা �দানকারীর কােছ রাখুন িযিন "যথাযথ, নাগােলর মেধয, উপযু� ও সামেথর ্য
মেধয।"

আপনােক যখন আপনার চাকিরর কাজকমর করেত হয়, েসই সময় পিরেষবা �দানকারী েখালা থাকা

উপযু� :

উিচত। আপনার স�ােনর যিদ িবেশষ �েয়াজন থােক, েসই ে�ে� পিরেষবা �দানকারীেক এই িবেশষ �েয়াজনগিল
েদখােশানা করেত ই�ুক ও স�ম।
আপিন বাস, ে�ন বা গািড়েত পিরেষবা �দানকারীর কােছ েপৗঁছেত পােরন, এবং পিরেষবা �দানকারী

অয্াে �সেযাগ :

যুি�স�ত দূরে�র মেধয অবি�ত। যুি�স�ত দূর� বলেত েবাঝায় আপিন এক ঘ�া 15 িমিনেটর মেধয বািড় েথেক
পিরেষবা �দানকারীর কােছ এবং তারপর েসখান েথেক কমর্ে�ে েপৗঁছেত পােরন।
পিরেষবা �দানকারী এবং পিরেষবার �ানি এমন মানদ�গি পূরণ কের, যা েকােনা িপতামাতা তােদর

ম ানানসই :

স�ােনর জনয চাইেবন। পিরেষবা �দানকারীর শারীিরক ও মানিসক অব�া এবং েড েকয়ার েস�ার বা বািড়র
বা�িবক অব�া আপনার িশশ(েদর) �িত করেব না বা তােদরেক িবপেদ েফলেব না।
িশশ পিরচযর ্া খরেচর আপনার অংশি পিরেশাধ করার জনয আপনার পযর ্া অথর আেছ, যিদ আপনােক

সা�য়ী ম ূে লয্ :

তা পিরেশাধ করেত হয়। যিদ HRA আপনার িশশ পিরচযর্ �দানকারীেক অনুেমাদন কের তাহেল আপনােক মূলয
পিরেশাধ করেত হেব না, যিদ না আপনার েবেছ েনওয়া পিরেষবা �দানকারী ে�ট �ারা ধাযর করা বাজার দেরর েচেয়
েবিশ দািব কের। HRA েয পিরমাণ অথর �দান করার জনয অনুেমািদত, পিরেষবা �দানকারী যিদ তার েচেয় েবিশ দািব
কের তাহেল আপনােক অবশয্ এই পাথর্ক পিরেশাধ করেত হেব।
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আপনার এই অিধকারগিল আেছ:
• আপনার কম�র েথেক সাহাযয েনওয়া। আপিন যিদ িনেজ েথেক িশশ পিরচযর্ খুঁেজ েপেত না পােরন, তাহেল আপনার কম�েক অবশয্ িশশ
পিরচযর ্ �দানকারীেদর দুি িবক� আপনােক িদেত হেব। এেদর মেধয কমপে� একজনেক অবশয্ িনউ ইয়কর ে�ট বা িনউ ইয়কর িসি
�া�য দ�েরর (New York City Department of Health) েথেক লাইেস��া� বা তার �ারা িনবি�ত হেত হেব।
• আপিন ��� নন এমন �দানকারী িনেত চাপ েদওয়া হে� এমন অনুভব হে� না।
• আপনার যিদ 13 বছেরর কম বয়সী েকােনা িশশ থােক, এবং আপিন এমন একজন পিরেষবা �দানকারী খুঁেজ েপেত অ�ম হন েয ওপেরর
মানদ�গি পূরণ কের, েসই ে�ে� আপনার চাকিরর কাজকমর েথেক অবয্াহি পাওয়া। যিদ HRA স�ত হয় েয েকােনা �হণেযাগয
পিরচযর্ লভয েনই, তাহেল আপনােক 90 িদন পযর্ অবয্াহি েদওয়া হেত পাের। আপনােক েয সময়কােলর জনয অবয্াহি েদওয়া হয় েসই সময়
আপনােক অবশয্ িশশ পিরচযর্ েখাঁজার কাজ চািলেয় েযেত হেব। অবয্াহিত সময় েপিরেয় যাওয়ার পের, আপনার িশশ পিরচযর্া বতর ্মা
অব�া আমােদরেক জানােনার জনয আপনােক আবারও ডাকা হেব। মানদ�গি পূরণ কের এমন িশশ পিরচযর্ েখাঁজার জনয আপিন যিদ সৎ
িব�ােস �েচ�া কের থােকন, িক� তারপেরও আপিন িশশ পিরচযর্ েপেত অসমথর হন তাহেল আপনার অবয্াহি পাওয়া চালু থাকেত পাের।
• িশশ পিরচযর্ সহায়তার েয েকােনা পিরবতর ্েন িবষেয়, েযমন তা েশষ হেয় যাওয়া, অথবা এমন েকােনা পিরবতর ্ যা আপনােক িশশ পিরচযর্
�দানকারী পিরবতর ্ করেত বাধয কের, েসগিল িবষেয় সমেয়াপেযাগী ও পযর ্া িব�ি� পাওয়া। যিদ HRA একজন পিরেষবা �দানকারী
বা পিরেষবার �ান স�েকর এমন তথয জানা যায়, যা েসই সুিবধার িশশেদ �া�য ও িনরাপত্তা ঝুঁ িক�� করেত পাের, েসই ে�ে� িশশ পিরচযর্
অিবলে� সমা� হেয় েযেত পাের এবং আপনােক অবশয্ অনয একজন পিরেষবা �দানকারী খুঁজেত হেব।
• আপিন যিদ িশশ পিরচযর্া অভােব কমর্ে�ে� কাজকেমর উপি�ত থাকেত িবফল হেয় থােকন, েসই ে�ে� নগদ অথর সহায়তা (Cash
Assistance) কমােনা বা তা সমা� কের েদওয়ার এেজি�র িস�া�েক চয্ােল জানা্েনার জনয একি নয্ায শনািন অনুেরাধ করা।
• কমর্ে�ে� কাজকমর মানয কের চলেত িবফল হওয়ার কারেণ, িশশ পিরচযর্ সমা� কের েদওয়ার এেজি�র িস�া�েক চয্ােল জানা্েনার জনয
একি নয্ায শনািন অনুেরাধ করা।

আপনার দািয়�সমূহ
আপিন যােত HRA েথেক িশশ পিরচযর ্ সহায়তা পান বা তা পাওয়া অবয্াহ থােক তা সুিনি�ত করার জনয, আপনার িনে�া�
দািয়�গি আেছ:
• সব অয্াপেয়�েমে উপি�ত থাকা। আপনার যিদ এখনও একজন িশশ পিরচযর্ �দানকারী খুঁজেত থােকন, তাহেল আপনার পরবত�
সূিচভু � অয্াপেয়�েমে আপনার কম�েক জানান েয একি �দানকারী খুঁেজ েপেত আপনার আেরা সময় �েয়াজন।
• আপনার কম� বা অনয্ান ে�া�াম েযগি আপনােক �দানকারী খুঁজেত সাহাযয কের এমন সম� েরফােরল ফেলা-আপ কর।


আপিন যত�ণ না এমন একজন পিরেষবা �দানকারী েবেছ িনেত স�ম হে�ন িযিন যথাযথ, নাগােলর মেধয, উপযু� ও সামেথর্য মেধয,
তত�ণ আপনােক যতগি পিরেষবা �দানকারীর কােছ েরফার করা হেব তােদর সবার সে� েফান বা সা�াৎ কর।



আপিন যতজন পিরেষবা �দানকারীর সে� েদখা কেরন তােদর �েতয্েক িবষেয় েনাট িনন, যােত আপনার িশশ জনয সিঠ পিরেষবা
�দানকারী ও িশশ পিরচযর্া �ান েবেছ েনওয়ার সময় আপিন একি অবিহত িস�া� িনেত পােরন। আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন
েয সব পিরেষবা �দানকারীর সে� সা�াৎ কেরন তােদর মেধয েকউই সিঠকভাে উপযু� নয়, তাহেল আপনােক আমােদর ৈবধ কারণ
জানােত হেব েয আপিন েকন েসই �দানকারীেক িনবর্াচ কেরন িন। আপনােক েয সব পিরেষবা �দানকারীর কােছ েরফার করা হেয়িছল
আপিন যিদ তােদর সবার সে� সা�াৎ কের থােকন, এবং তারপেরও েকােনা িশশ পিরচযর্ �দানকারী খুঁেজ েপেত না পােরন, তাহেল
আপনােক অনয পিরেষবা �দানকারী েখাঁজার জনয আেরা সময় েদওয়া হেব।

• আপনার অ�গিতর বয্াপাে আপনার কম�েক অবিহত রাখুন।
• একজন িশশ পিরচযর ্ �দানকারী েখাঁজা চািলেয় যান এবং সব েরফারালগিল বয্াপাে েখাঁজখবর িনন, এমন িক আপনােক যিদ িশশ
পিরচযর্া অভােবর কারেণ কমর্ে�ে� কাজকমর েথেক বতর ্মাে অবয্াহি েদওয়া হেয় থােক তাহেলও। এি েকােনা �ায়ী অজুহাত নয়।
• আপিন যিদ আপনার িশশ পিরচযর ্ �দানকারী পিরবতর্ কেরন তাহেল আপনার কম�েক অিবলে� জানান।
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একি পিরেষবা �দানকারী েবেছ েনওয়ার সময় িনেজেক এই গর�পূ �� িজ�াসা কর:


আমার িশশে এই �ােন এই বয্ি� কােছ বা এই েড েকয়ার পিরেষবা �দানকারীর কােছ েরেখ েযেত আিম িক িনরাপদ েবাধ করব?



িশশর িক সবসময় �া�বয়�েদর ত�াবধােন থােক?



জরি অব�া সামলােনার জনয �া�য ও িনরাপত্ সং�া� কী কী নীিত ও কাযর্�ণাল আেছ?



িশশ পিরচযর্া �া্নি িক পির�ার েদখায়?



আমার যখন পিরেষবাগিল �েয়াজন হয়, িশশ পিরচযর্ �দানকারী িক তখন েসগি �দান কের?



আিম িক যুি�স�ত সম ও দূরে�র মেধয েড েকয়ার েস�াের যাতায়াত করেত পাির?

িকভােব িশশ পিরচযর ্ �দানকারী খুঁজেত হয় তা স�েকর তথয পাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। িবিভ� �কােরর সং�ান লভয আেছ েযগি
আপনােক িশশ পিরচযর্ খুঁেজ েপেত সাহাযয করেত পাের:
•

চাই� েকয়ার-এর ACS িডিভশন ও েহড �াটর (Child Care and Head Start): 311 ন�ের েফান কর

•

চাই� েকয়ার িরেসাসর অয্া েরফারাল কনসিটর্য় (Child Care Resource and Referral Consortium, CCRRC):
(888) 469-5999 ন�ের েফান কর

•

DOHMH’-এর ফয্ািমি েড েকয়ার েরিজে�শান অিফস (Family Day Care Registration Office):
(646) 632-6100 ন�ের েফান কর
েদখুন: https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/ChildCareList.do

•

িবেশষ সমসয্ আেছ এমন িশশ্েদ জনয সং�ানসমূহ (Resources for Children with Special Needs): (212) 677-4650 বা
(212) 677-4660 ন�ের েফান কর

•

আিলর্লান NYC (EarlyLearn NYC):

http://www.nyc.gov/html/acs/html/child_care/for_parents.shtml েদখুন

•

HRA িশশ পিরচযর্ (HRA Child Care):

http://nyc-csg-web.csc.nycnet/site/hra/help/childcare.page েদখুন
(িজপ েকাড িদন এবং একি বয়েসর ে�ণী িনবর্াচ কর)

আপিন আপনার কম�র েথেক আপনার িজপ েকােড পিরেষবা �দানকারীেদর নাম, িঠকান ও েটিলেফান ন�রগিল একি তািলকাও েপেত পােরন।
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িশশ পিরচযর ্া ধরণ
িনয়ি�ত িশশ পিরচযর ্: আেরা তেথয্ জনয 888-469-5999 ন�ের CCRRC েত েফান কর
একি িনয়ি�ত িশশ পিরচযর্ িশশ পিরচযর্ �দানকারী �া�য ও মানিসক �া�য িবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene,
DOHMH) �ারা লাইেস��দত বা িনবি�ত �া�য এবং �া�য, আগ ও িনমর্া িবিধগি েমেন চেল। এগিল কম�েদর অবশয্ িচিকৎসাগত,
চির� ও অপরাধমূলক ে��াপেটর পরী�াগিলে উত্তী হেত হয়
পিরবােরর সে� িশশ
পিরচযর ্:
পিরবােরর সে� দলব�
িশশ পিরচযর ্:
আিলর লানর িশশ পিরচযর ্
েক�গি:

পিরেষবা �দানকারীর বাসায় ছয়ি পযর্ িশশ েদখােশানা করা হয় (�দানকারীর িনেজর স�ানরা সহ)। দুই
বছেরর কম বয়েসর দুিট েবিশ িশশ অনুমিত েনই। অেনেক 13 বছর বয়স পযর্ িশশেদ জনয িশশ পিরচযর্
�দান কের।
দু'জন পিরেষবা �দানকারী একজন �দানকারীর বাসায় 12 ি পযর্ িশশ েদখােশানা কের।
সারা বছর ধের ACS-এর চু ি�ব� িশশ পিরচযর্ েক�গি, েযখােন িশ�ক ও অনয �িশি�ত কম�রা ে�ণীকে�র
পিরসের পিরচযর্ েদয়। �ু েলর জনয ��িত উ�ত করা এবং িশশেদ শারীিরক, সামািজক ও মানিসকভােব
িবকিশত হেত সাহাযয করার জনয �িতি কাযর্�ে একি িশ�ামূলক অংশ আেছ।
িশশ িবকাশ কাযর ্�: আেরা তেথয্ জনয 311 ন�ের েফান কর

েহড �াটর (Head
Start):

একি িশশ িবকাশ কাযর্� যা 3-5 বছর বয়েসর িশশেদ পিরেষবা েদয় এবং িশশেদরে �ু েলর জনয ��ত

ইউিনভাসর ্া ি�িক�ারগােটর্
(Universal PreKindergarten, UPK):

িশ�া িবভাগ (Department of Education)-এর একি কাযর্�, যা িশশ ইিতবাচক �াথিমক িবকােশর

ক�াস NYC
(Compass NYC):

করেত কাজকমর ও িশ�ামূলক কাযর্� �দান কের।

উ�িত করার জনয িশশেদ একি �িতপালনকারী ও িশ�ামূলক পিরেবশ �দান কের। িপতামাতারা একি
সরকারী �ু েল বা সমুদায়-িভিত্ পিরেবেশ একি UPK কাযর্� েবেছ িনেত পােরন।
তরণেদ জনয কাযর্�, যা �ু ল েশষ হওয়ার পরবত� সমেয়, স�ােহর েশেষর িদনগিলে এবং �ু েলর ল�া
ছু িট সময় িবনামূেলয অধয্য় সহায়তা, েখলাধূলা ও িবেনাদনমূলক কাজকেমর্ একি িম�ণ �দান কের,
এছাড়াও িশ�কলা ও সাং�ৃ িতক অিভ�তা �দান কের। �ী�কালীন কাযর্�েম তেথয্ জনয
1-800-246-4646 ন�ের DYCD-এর ইউথ কােনে� েফান কর (Youth Connect)।
ঘেরায়া/আইনত অবয্াহিত�া পিরেষবা �দানকারী

পিরবার, ব�ু বা �িতেবশীরা �ায়ই ঘেরায়া পিরচযর্ �দান কেরন। িনউ ইয়কর শহেরর কাছ েথেক ভতুর ্িক�া িশশ পিরচযর্া অথর পাওয়ার
জনয ঘেরায়া/আইনত অবয্াহিত�া পিরেষবা �দানকারীেক অবশয্ একি তািলকাভু ি� সং�ার �ারা অনুেমািদত হেত হেব। পিরেষবা
�দানকারী িশশ িপতামাতা বা অিভভাবক হেত পােরন না, অথবা িশশি মেতা একই নগদ অথর সহায়তা েকেস থাকেত পােরন না।

FYI: লাইেস��া� বা িনয়ি�ত পিরচযর্ হল লভয িশশ পিরচযর্া সবর্ািধ সুরি�ত ও সুি�ত ধরন।

যিদ আপনার েকােনা �� থােক, সহায়তার �েয়াজন হয় বা আেরা সমেয়র দরকার পেড় তাহেল আপনার কম�র সে� েযাগােযাগ
কর

