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িশশ পিচযর্ স�ে� গরপ�পর তথয (Bengali) 

িশশ পিচযর্ েখ্ঁজ্ সময় আপন্ অিধক্ ও দ্িয়�গিি স�ে� এই িব�ি�ি তথয েদয়, য্েত আপিন HRA-এ ক্েজ িনয়ম্বিীেত অংশ 
িনেত প্েন। 

যখন  আিম  জব েস�্ে িেপ্টর  কব তখন  আিম  িক  �তয্শ্  কব? 

• স্�্ৎক্ে 15 িদন পে আপন্ কম� সে� িফে আস্ জনয আপন্েক একি অয্পেয়�েম� েদওয়্ হেব। এই 15 িদেন আপন্েক অবশযই 

একজন িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী খঁুজেত হেব। 

• আপিন যিদ 15 িদেন মেধয িশশ পিচযর্ খঁুেজ ন্ প্ন, ত্হেি আপন্েক আে্ সময় েদওয়্ হেত প্ে। আপন্ যিদ িশশ পিচযর্ েখ্ঁজ্ 

জনয আে্ সমেয় �েয়্জন হয়, ত্হেি আপন্ পবত� অয্পেয়�েমে� আপন্ কম�েক আপন্ ত্ জ্ন্েন্ উিচত। 

আপন্ অিধক্ 

আপন্ এই অিধক্গিি আেছ: 

• আপন্ �্থিমক পিচযর্ �দ্নক্ী িনবর্চন ক্। এই পিেষব্ �দ্নক্ী ি্ইেস��্� ব্ িনয়ি�ত হেত প্ে, অথব্ েক্েন্ আতীয়, 

ব�ু ব্ িব�� �িতেবশী হেত প্ে।  

• আপন্ িশশেক এমন একজন পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ ্খুন িযিন "যথ্যথ, ন্গ্েি মেধয, উপয�ু ও স্মেথরয 
মেধয।"  

উপয�ু: 
আপন্েক যখন আপন্ চ্কি ক্জকমর কেত হয়, েসই সময় পিেষব্ �দ্নক্ী েখ্ি্ থ্ক্ 
উিচত। আপন্ স�্েন যিদ িবেশষ �েয়্জন থ্েক, েসই ে�ে� পিেষব্ �দ্নক্ীেক এই িবেশষ �েয়্জনগিি 
েদখ্েশ্ন্ কেত ই�কু ও স�ম।  

অয্ েেসেয্ায: 
আপিন ব্স, ে�ন ব্ গ্িড়েত পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ েপৗঁছেত প্েন, এবং পিেষব্ �দ্নক্ী 
যুি�স�ত দূে� মেধয অবি�ত। যুি�স�ত দূ� বিেত েব্ঝ্য় আপিন এক ঘ�্ 15 িমিনেট মেধয ব্িড় েথেক 

পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ এবং ত্প েসখ্ন েথেক কমরে�ে� েপৗঁছেত প্েন। 

ম্ন্নসই: 
পিেষব্ �দ্নক্ী এবং পিেষব্ �্নি এমন ম্নদ�গিি প�প কে, য্ েক্েন্ িপত্ম্ত্ ত্েদ 
স�্েন জনয চ্ইেবন। পিেষব্ �দ্নক্ী শ্ীিক ও ম্নিসক অব�্ এবং েড েকয়্ েস�্ ব্ ব্িড় 
ব্�িবক অব�্ আপন্ িশশ(েদ) �িত কেব ন্ ব্ ত্েদেক িবপেদ েফিেব ন্। 

স্�য়ী ম ূেিয: 

িশশ পিচযর্ খেচ আপন্ অংশি পিেশ্ধ ক্ জনয আপন্ পযর্া অথর আেছ, যিদ আপন্েক 
ত্ পিেশ্ধ কেত হয়। যিদ HRA আপন্ িশশ পিচযর্ �দ্নক্ীেক অনেুম্দন কে ত্হেি আপন্েক মিূয 
পিেশ্ধ কেত হেব ন্, যিদ ন্ আপন্ েবেছ েনওয়্ পিেষব্ �দ্নক্ী ে�ট �্্ ধ্যর ক্ ব্জ্ দে েচেয় 
েবিশ দ্িব কে। HRA েয পিম্ণ অথর �দ্ন ক্ জনয অনেুম্িদত, পিেষব্ �দ্নক্ী যিদ ত্ েচেয় েবিশ দ্িব 

কে ত্হেি আপন্েক অবশযই এই প্থরকয পিেশ্ধ কেত হেব। 
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আপন্ এই অিধক্গিিও আেছ: 

• আপন্ কম� েথেক স্হ্যয েনওয়্। আপিন যিদ িনেজ েথেক িশশ পিচযর্ খঁুেজ েপেত ন্ প্েন, ত্হেি আপন্ কম�েক অবশযই িশশ 

পিচযর্ �দ্নক্ীেদ দিু িবক� আপন্েক িদেত হেব। এেদ মেধয কমপে� একজনেক অবশযই িনউ ইয়কর  ে�ট ব্ িনউ ইয়কর  িসি 

�্�য দ�ে (New York City Department of Health) েথেক ি্ইেস��্� ব্ ত্ �্্ িনবি�ত হেত হেব। 

• আপিন ��� নন এমন �দ্নক্ী িনেত চ্প েদওয়্ হে� এমন অনভুব হে� ন্। 

• আপন্ যিদ 13 বছে কম বয়সী েক্েন্ িশশ থ্েক, এবং আপিন এমন একজন পিেষব্ �দ্নক্ী খঁুেজ েপেত অ�ম হন েয ওপে 
ম্নদ�গিি পূণ কে, েসই ে�ে� আপন্ চ্কি ক্জকমর েথেক অবয্হিত প্ওয়্। যিদ HRA স�ত হয় েয েক্েন্ �হণেয্ায 

পিচযর্ িভয েনই, ত্হেি আপন্েক 90 িদন পযর� অবয্হিত েদওয়্ হেত প্ে। আপন্েক েয সময়ক্েি জনয অবয্হিত েদওয়্ হয় েসই সময় 

আপন্েক অবশযই িশশ পিচযর্ েখ্ঁজ্ ক্জ চ্িিেয় েযেত হেব। অবয্হিত সময় েপিেয় য্ওয়্ পে, আপন্ িশশ পিচযর্ বতর ম্ন 

অব�্ আম্েদেক জ্ন্েন্ জনয আপন্েক আব্ও ড্ক্ হেব। ম্নদ�গিি পূণ কে এমন িশশ পিচযর্ েখ্ঁজ্ জনয আপিন যিদ সৎ 
িব�্েস �েচ�্ কে থ্েকন, িক� ত্পেও আপিন িশশ পিচযর্ েপেত অসমথর হন ত্হেি আপন্ অবয্হিত প্ওয়্ চ্ি ুথ্কেত প্ে।  

• িশশ পিচযর্ সহ্য়ত্ েয েক্েন্ পিবতর েন িবষেয়, েযমন ত্ েশষ হেয় য্ওয়্, অথব্ এমন েক্েন্ পিবতর ন য্ আপন্েক িশশ পিচযর্ 
�দ্নক্ী পিবতর ন কেত ব্ধয কে, েসগিি িবষেয় সমেয়্পেয্গী ও পযর্া িব�িা প্ওয়্। যিদ HRA একজন পিেষব্ �দ্নক্ী 
ব্ পিেষব্ �্ন স�েকর  এমন তথয জ্ন্ য্য়, য্ েসই সুিবধ্ িশশেদ �্�য ও িন্পত্েক ঝঁুিক�� কেত প্ে, েসই ে�ে� িশশ পিচযর্ 
অিবিে� সম্� হেয় েযেত প্ে এবং আপন্েক অবশযই অনয একজন পিেষব্ �দ্নক্ী খঁুজেত হেব। 

• আপিন যিদ িশশ পিচযর্ অভ্েব কমরে�ে� ক্জকেমর উপি�ত থ্কেত িবফি হেয় থ্েকন, েসই ে�ে� নাদ অথর সহ্য়ত্ (Cash 
Assistance) কম্েন্ ব্ ত্ সম্� কে েদওয়্ এেজি� িস�্�েক চয্েিল জ্ন্্েন্ জনয একি নয্যয শন্িন অনুে্ধ ক্। 

• কমরে�ে� ক্জকমর ম্নয কে চিেত িবফি হওয়্ ক্েণ, িশশ পিচযর্ সম্� কে েদওয়্ এেজি� িস�্�েক চয্েিল জ্ন্্েন্ জনয 
একি নয্যয শন্িন অনুে্ধ ক্। 

আপন্ দ্িয়রসম�হ 

আপিন য্েত HRA েথেক িশশ পিচযর্ সহ্য়ত্ প্ন ব্ ত্ প্ওয়্ অবয্হত থ্েক ত্ সুিনি�ত ক্ জনয, আপন্ িনে�্� 
দ্িয়রগিি আেছ:  

• সব অয্পেয়য়েমেয় উপি�ত থ্ক্। আপন্ যিদ এখনও একজন িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী খঁুজেত থ্েকন, ত্হেি আপন্ পবত� 
সূিচভু� অয্পেয়�েমে� আপন্ কম�েক জ্ন্ন েয একি �দ্নক্ী খঁুেজ েপেত আপন্ আে্ সময় �েয়্জন।  

• আপন্ কম� ব্ অনয্নয ে�্�্ম েযগিি আপন্েক �দ্নক্ী খঁুজেত স্হ্যয কে এমন সম� েফ্েি ফেি্-আপ কন।  

 আপিন যত�ণ ন্ এমন একজন পিেষব্ �দ্নক্ী েবেছ িনেত স�ম হে�ন িযিন যথ্যথ, ন্া্েি মেধয, উপযু� ও স্মেথরয মেধয, 
তত�ণ আপন্েক যতগিি পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ েফ্ ক্ হেব ত্েদ সব্ সে� েফ্ন ব্ স্�্ৎ করন। 

 আপিন যতজন পিেষব্ �দ্নক্ী সে� েদখ্ কেন ত্েদ �েতযেক িবষেয় েন্ট িনন, য্েত আপন্ িশশ জনয সিক পিেষব্ 
�দ্নক্ী ও িশশ পিচযর্ �্ন েবেছ েনওয়্ সময় আপিন একি অবিহত িস�্� িনেত প্েন। আপিন যিদ মেন কেন েয আপিন 
েয সব পিেষব্ �দ্নক্ী সে� স্�্ৎ কেন ত্েদ মেধয েকউই সিকভ্েব উপযু� নয়, ত্হেি আপন্েক আম্েদ ৈবধ ক্ণ 
জ্ন্েত হেব েয আপিন েকন েসই �দ্নক্ীেক িনবর্চন কেন িন। আপন্েক েয সব পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ েফ্ ক্ হেয়িছি 
আপিন যিদ ত্েদ সব্ সে� স্�্ৎ কে থ্েকন, এবং ত্পেও েক্েন্ িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী খঁুেজ েপেত ন্ প্েন, ত্হেি 
আপন্েক অনয পিেষব্ �দ্নক্ী েখ্ঁজ্ জনয আে্ সময় েদওয়্ হেব। 

• আপন্ অ�গিত বয্প্ে আপন্ কম�েক অবিহত ্খুন।  

• একজন িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী েখ্ঁজ্ চ্িিেয় য্ন এবং সব েফ্্িগিি বয্প্ে েখ্ঁজখব িনন, এমন িক আপন্েক যিদ িশশ 
পিচযর্ অভ্েব ক্েণ কমরে�ে� ক্জকমর েথেক বতর ম্েন অবয্হিত েদওয়্ হেয় থ্েক ত্হেিও। এি েক্েন্ �্য়ী অজহু্ত নয়।  

• আপিন যিদ আপন্ িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী পিবতর ন কেন ত্হেি আপন্ কম�েক অিবিে� জ্ন্ন। 
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একি পিেষব্ �দ্নক্ী েবেছ েনওয়্ সময় িনেজেক এই গরপ�পর �� িজ�্স্ কন: 

 আম্ িশশেক এই �্েন এই বযি� ক্েছ ব্ এই েড েকয়্ পিেষব্ �দ্নক্ী ক্েছ েেখ েযেত আিম িক িন্পদ েব্ধ কব?  

 িশশ্ িক সবসময় �্�বয়�েদ ত�্বধ্েন থ্েক? 

 জরি অব�্ স্মি্েন্ জনয �্�য ও িন্পত্ সং�্� কী কী নীিত ও ক্যর�ণ্িী আেছ?  

 িশশ পিচযর্ �্্নি িক পি�্ েদখ্য়? 

 আম্ যখন পিেষব্গিি �েয়্জন হয়, িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী িক তখন েসগিি �দ্ন কে? 

 আিম িক যুি�স�ত সম ও দূে� মেধয েড েকয়্ েস�্ে য্ত্য়্ত কেত প্ি? 

িকভ্েব িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী খঁুজেত হয় ত্ স�েকর  তথয প্ওয়্ অিধক্ আপন্ আেছ। িবিভ� �ক্ে সং�্ন িভয আেছ েযগিি 

আপন্েক িশশ পিচযর্ খঁুেজ েপেত স্হ্যয কেত প্ে:  

• চ্ই� েকয়্-এ ACS িডিভশন ও েহড �্টর  (Child Care and Head Start): 311 ন�ে েফ্ন করন 

• চ্ই� েকয়্ িেস্সর অয্� েফ্্ি কনসির য়্ম (Child Care Resource and Referral Consortium, CCRRC):  

(888) 469-5999 ন�ে েফ্ন করন 

• DOHMH’-এ ফয্িমিি েড েকয়্ েিজে�শ্ন অিফস (Family Day Care Registration Office): 

(646) 632-6100 ন�ে েফ্ন করন 

েদখুন: https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/ChildCareList.do 

• িবেশষ সমসয্ আেছ এমন িশশ্েদ জনয সং�্নসমহূ (Resources for Children with Special Needs): (212) 677-4650 ব্  
(212) 677-4660 ন�ে েফ্ন করন 

• আিিরি্নর NYC (EarlyLearn NYC):  http://www.nyc.gov/html/acs/html/child_care/for_parents.shtml েদখুন 

• HRA িশশ পিচযর্ (HRA Child Care):  http://nyc-csg-web.csc.nycnet/site/hra/help/childcare.page েদখুন  

  (িজপ েক্ড িদন এবং একি বয়েস ে�ণী িনবর্চন করন) 

আপিন আপন্ কম� েথেক আপন্ িজপ েক্েড পিেষব্ �দ্নক্ীেদ ন্ম, িক্ন্ ও েটিিেফ্ন ন�গিি একি ত্িিক্ও েপেত প্েন। 
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িশশ পিচযর্ ধপ 

িনয়ি�ত িশশ পিচযর্: আে্ তেথয জনয 888-469-5999 ন�ে CCRRC েত েফ্ন করন 

একি িনয়ি�ত িশশ পিচযর্ িশশ পিচযর্ �দ্নক্ী �্�য ও ম্নিসক �্�য িবভ্া (Department of Health and Mental Hygiene, 
DOHMH) �্্ ি্ইেস��দত ব্ িনবি�ত �্�য এবং �্�য, আগন ও িনমর্ ণ িবিধগিি েমেন চেি। এগিি কম�েদ অবশযই িচিকৎস্াত, 
চি� ও অপ্ধমিূক ে��্পেট পী�্গিিেত উতীণর হেত হয় 

পিব্ে সে� িশশ 
পিচযর্:  

পিেষব্ �দ্নক্ী ব্স্য় ছয়ি পযর� িশশ েদখ্েশ্ন্ ক্ হয় (�দ্নক্ী িনেজ স�্ন্ সহ)। দইু 
বছে কম বয়েস দিু েবিশ িশশ অনমুিত েনই। অেনেক 13 বছ বয়স পযর� িশশেদ জনয িশশ পিচযর্ 

�দ্ন কে। 

পিব্ে সে� দিব� 
িশশ পিচযর্: দ'ুজন পিেষব্ �দ্নক্ী একজন �দ্নক্ী ব্স্য় 12 ি পযর� িশশ েদখ্েশ্ন্ কে।  

আিির ি্নর িশশ পিচযর্ 
েক�গিি: 

স্্ বছ ধে ACS-এ চুি�ব� িশশ পিচযর্ েক�গিি, েযখ্েন িশ�ক ও অনয �িশি�ত কম�্ ে�ণীকে� 
পিসে পিচযর্ েদয়। �ুেি জনয ��িত উ�ত ক্ এবং িশশেদ শ্ীিক, স্ম্িজক ও ম্নিসকভ্েব 

িবকিশত হেত স্হ্যয ক্ জনয �িতি ক্যর�েম একি িশ�্মিূক অংশ আেছ। 

িশশ িবক্শ ক্যর্ম: আে্ তেথয জনয 311 ন�ে েফ্ন করন 

েহড �্টর  (Head 
Start): 

একি িশশ িবক্শ ক্যর�ম য্ 3-5 বছ বয়েস িশশেদ পিেষব্ েদয় এবং িশশেদেক �ুেি জনয ��ত 
কেত ক্জকমর ও িশ�্মিূক ক্যর�ম �দ্ন কে। 

ইউিনভ্সর্ি ি�-
িক�্গ্েটর ন 
(Universal Pre-
Kindergarten, UPK): 

িশ�্ িবভ্া (Department of Education)-এ একি ক্যর�ম, য্ িশশ ইিতব্চক �্থিমক িবক্েশ 
উ�িত ক্ জনয িশশেদ একি �িতপ্িনক্ী ও িশ�্মিূক পিেবশ �দ্ন কে। িপত্ম্ত্্ একি 

সক্ী �ুেি ব্ সমদু্য়-িভিতক পিেবেশ একি UPK ক্যর�ম েবেছ িনেত প্েন। 

ক�্স NYC 
(Compass NYC): 

তরণেদ জনয ক্যর�ম, য্ �ুি েশষ হওয়্ পবত� সমেয়, স�্েহ েশেষ িদনগিিেত এবং �ুেি ি�্ 
ছুি সময় িবন্মেূিয অধযয়ন সহ্য়ত্, েখি্ধূি্ ও িবেন্দনমিূক ক্জকেমর একি িম�ণ �দ্ন কে, 
এছ্ড়্ও িশ�কি্ ও স্ং�ৃিতক অিভ�ত্ �দ্ন কে। �ী�ক্িীন ক্যর�েম তেথয জনয  

1-800-246-4646 ন�ে DYCD-এ ইউথ ক্েনে� েফ্ন করন (Youth Connect)। 

ঘে্য়্/আইনত অবয্হিত�্া পিেষব্ �দ্নক্ী 

পিব্, ব�ু ব্ �িতেবশী্ �্য়ই ঘে্য়্ পিচযর্ �দ্ন কেন। িনউ ইয়কর  শহে ক্ছ েথেক ভতুর িক�্� িশশ পিচযর্ অথর প্ওয়্ 

জনয ঘে্য়্/আইনত অবয্হিত�্� পিেষব্ �দ্নক্ীেক অবশযই একি ত্িিক্ভুি� সং�্ �্্ অনেুম্িদত হেত হেব। পিেষব্ 
�দ্নক্ী িশশ িপত্ম্ত্ ব্ অিভভ্বক হেত প্েন ন্, অথব্ িশশি মেত্ একই নাদ অথর সহ্য়ত্ েকেস থ্কেত প্েন ন্। 

FYI: ি্ইেস��্� ব্ িনয়ি�ত পিচযর্ হি িভয িশশ পিচযর্ সবর্িধক সুি�ত ও সুি�ত ধন। 

যিদ আপন্ েক্েন্ �� থ্েক, সহ্য়ত্ �েয়্জন হয় ব্ আে্ সমেয় দক্ পেড় ত্হেি আপন্ কম� সে� েয্গ্েয্গ 
কন 


