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সুরক্ষিত ভাবে ক্ষিশু সহায়তা পাওয়ার েযাপাবর সমস্ত সম্ভােয ক্ষিশু সহায়তা
আবেনদকারীবদর জনয তথ্য
ক্ষিশু সহায়তা ককস ক ালার সুক্ষেধা
নিউ ইয়র্ক নিটিতে িন্তািতর্ এর্া বড় র্তে তোলা র্ঠিি হতে পাতে। নিশু িহায়ো পনেতেবাে অনিি (Office of Child Support Services,
OCSS) আপিাে এবং আপিাে বাচ্চাে জিয নিশু িহায়ো প্রনিয়া যেটা িম্ভব নিোপদ র্তে তোলাে জিয প্রনেজ্ঞাবদ্ধ। OCSS নপেৃত্ব ও
িহায়ো আতদি প্রনেষ্ঠা র্ো িহ অতির্ পনেতেবা প্রদাি র্তে।

প্রনেনষ্ঠে পৃেৃত্ব বা মােৃ তত্বে তেতে:

আইনি নপেৃ ত্ব বা
মােৃ ত্ব

নিশু িহায়ো
তপতমন্ট

নপো মাো িন্তাতিে
িম্পর্ক

স্বাস্থ্য বীমা

নিেতপে
মধ্যস্থ্োর্ােী

তপিিি ভাো
েহনবল

িামনের্ ভাো

ক্ষনরাপত্তা ক্ষেবেচনা
নিশু িহায়োে পনেতেবাগুনলে জিয আতবদি র্েতে, আপিাতর্ অবিযই আপিাে নিতজে, আপিাে নিশু ও িি-র্াতটানিয়াল মাোনপো
িম্পতর্ক েথ্য প্রদাি র্েতে হতব। আপনি নিম্ননলনিে পযকায়গুনল পড়াে িময়, এটি উত্থাপি র্েতে পাতেি এমি তর্ািও নিোপত্তা উতেতেে
বযাপাতে আপনি হয়তো নিন্তা র্েতে পাতেি।


ক্ষপতৃ ত্ব-মাতৃ ত্ব প্রক্ষতষ্ঠা: যনদ নপেৃত্ব বা মােৃত্ব অনিনিে থ্াতর্, োহতল OCSS আপিাতর্ পানেবানের্ আদালতেে মাধ্যতম নপেৃত্ব বা
মােৃত্ব প্রনেপাদি র্োে জিয এর্টি আতবদি জমা নদতে িাহাযয র্েতব। তর্তিে েথ্য এবং পনেনস্থ্নে িম্বতে িােয তদওয়াে জিয
বাবা-মা উভয়তর্ আদালতে উপনস্থ্ে (ভািচক য়াল মাধ্যতম বা িিেীতে) হওয়াে প্রতয়াজি হতব। আপনি পৃথ্র্ িময় ও নদতি ক্ষজনগত
পরীিার অ্যাপবয়বেবের আতদতিে অিচতোধ্ র্েতে পাতেি।



সহায়তা প্রক্ষতপাদন: OCSS পানেবানের্ আদালতেে মাধ্যতম নিশু িহায়োে আতবদি দাতয়ে র্েতে আপিাতর্ িহায়ো র্েতব।
আপিাতর্ আদালবত উপক্ষিত (ভািচক য়াল মাধ্যতম বা িিেীতে) হতে হতব। বাবা-মা উভতয়ে আয় ও েযয় জানাবত হবে এবং নিশু
িহায়ো আতদতিে পনেমাণ নস্থ্ে র্েতে তিগুনল বযবহাে র্ো হতব।



সহায়তার সংগ্রহ: OCSS-এে র্াতে পাঠাতিা তপতির্ তথ্তর্ আদালে নিতদক নিে নিশু িহায়োে অথ্ক তর্তট তিওয়াে জিয িি-র্াতটানিয়াল
নপো-মাোে ক্ষনবয়াগকততার সবে ক াগাব াগ করা হবে। যনদ তর্াতিা নিতয়াের্েক া িা জািা থ্াতর্, োহতল একটি মাক্ষসক ক্ষেবলর
ক্ষেেৃক্ষত িি-র্াতটানিয়াল বাবা বা মাতর্ পাঠাতিা হতব এবং আিা র্ো হয় তয োাঁো িোিনে OCSS-তর্ অথ্ক প্রদাি র্েতব।



পক্ষরেততন: পনেনস্থ্নেে পনেবেক ি হতল, আপনি বা িি-র্াতটানিয়াল বাবা বা মা পানেবানের্ আদালতে আতবদি র্তে সহায়তার
েততমান আবদি পক্ষরেততন করার জনয অিচতোধ্ র্েতে পাতেি র্ােণ নিশুে িানহদা বদতল তেতে এবং/অথ্বা িি-র্াতটানিয়াল
বাবা বা মাতয়ে আয় বদতল তেতে।



সহায়তা েলেৎকরণ: যনদ িি-র্াতটানিয়াল বাবা বা মা অথ্ক প্রদাি র্েতে ভচ তল যাি, োহতল ববধ্ িময়িীমা অিচিাতে
েলেৎকরণ পদবিপ তিওয়া হতব। এই পদতেপগুনল এর্ই িমতয় তিওয়া হতে পাতে এবং নিম্ননলনিে নবেয়গুনল অন্তভচক ক্ত হতে পাতে:
 তিিাতেল এবং তটট র্ে প্রেযাপকণ
তোধ্ র্ো
 লটানে তোধ্ র্ো
 তিনিট এতজনিগুনলে র্াতে ঋতণে
নবেতয় জািাতিা
 ড্রাইভাতেে লাইতিি স্থ্নেে র্ো



 বযাংর্ অযার্াউন্ট বাতজয়াপ্তর্েণ
 নিউ ইয়র্ক তটট র্ে এবং অথ্ক নবভাে (New York State Department
of Taxation and Finance)-তর্ অবেে র্ো
 মানর্ক ি যচক্তোতেে পািতপাটক প্রেযািযাি
 বযনক্তেে আঘাে নিষ্পনত্ত/শ্রনমর্তদে েনেপূেণ তোধ্ র্ো

জীেন াপবনর রবচ সামঞ্জসয (Cost of Living Adjustment, COLA): অন্তে দচই বেতেে নিশু িহায়োে আতদি থ্ার্তল COLA
পযকাতলািিাে জিয তযােয হওয়া যায়। এই পযকাতলািিায় ক্ষিশু সহায়তার অ্বথ্ত র পক্ষরমাণ োড়বত পাতে, যা িি-র্াতটানিয়াল
বাবা বা মাতর্ আদালতে িা নেতয় অবিযই প্রদাি র্েতে হতব।

ক্ষিশু সহায়তার অ্নুবরাধ করার সময় সুরক্ষিত থ্াকুন

W-280a (B) Rev. 11/25/2021
(E) 11/23/2021 (Page 2 of 2) LLF

নিশু িহায়ো র্মকিূনি এবং আদালতেে র্াতে আপিাতর্ িচেনেে ভাতব নিশু িহায়ো পনেতেবা তপতে িহয়াো র্োে উপায় আতে।

https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4-24.pdf-এ উপলব্ধ ইতলক্ট্রনির্
তটনটতমানি আতবদি িম্পূণক র্োে মাধ্যতম আদালতে িিেীতে উপনস্থ্ে থ্ার্াে পনেবতেক ইতলক্ট্রনির্ িােয
তদওয়াে অিচতোধ্ র্রুি
আপিাে অবস্থ্াি, বািস্থ্াি, বা নিতয়াের্েক াে েথ্য প্রর্াি িা র্োে জিয আদালেতর্ অিচতোধ্ র্রুি।
আপিাে িােীনের্ িচেোে জিয এই আদালে শুিানিে আতে, িলার্ালীি এবং পতে অনেনেক্ত িাবধ্ািো
প্রদাি র্েতে পাতে।
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml-এ নেতয় বািস্থ্াতিে
তোপিীয়োে নবেতয় আেও জািচি
আতবদি, নবজ্ঞনপ্ত বা তয তর্াতিা আনথ্কর্ েথ্য প্রর্াতিে তথ্তর্ আপিাে অবস্থ্াি/বািস্থ্াি বা র্মকিংস্থ্াতিে েথ্য
িোতিা তযতে পাতে। সমস্ত আবেদনপত্র কথ্বক আপনার ঠিকানা কগাপন করা কগবলও, কাউক্ষের নাম,
ক্ষিশু সহায়তা সংিা ো আবদি প্রদানকারী আদালবতর নাম কগাপন রা া সম্ভে নয়।
অিযািয নপো-মাোে তথ্তর্ পৃথ্র্ ভাতব িতাংবির ক্ষনক্ষিতকরণ স্থ্ানপে র্োে উতেতিয নজিেে পেীোে
জিয আপিাে লযাতবাতেটনে অযাপতয়ন্টতমতন্টে অিচতোধ্ র্রুি।
পানেবানের্ অপোতধ্ে নপটিিি িম্পূণক র্োে মাধ্যতম িচেোে আতদি দাতয়ে র্রুি।
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtml-এ আেও জািচি।
িচেোে বযাপাতে েৎেণাৎ আপিাে র্াতোে িতে র্থ্া বলাে প্রতয়াজি হতল তযাোতযাে র্রুি:
NYS গাহতিয এেং ক ৌন ক্ষহংসা হটলাইন (NYS
Domestic and Sexual Violence Hotline)

ক ান করুন:
1-800-942-6906

কটক্সট করুন:
1-844-997-2121

NYC গাহতিয ক্ষহংসা হটলাইন (NYC Domestic
Violence Hotline:)

ক ান করুন:
1-800-621-HOPE

1-800-621-4673

চযাট করুন:
www.opdv.ny.gov

োহক স্থ্য অথ্বা তযৌি নহংিাে অনভজ্ঞো হওয়া তর্ািও বযনক্ত, িংস্থ্াি অথ্বা েথ্য িোির্ােী, অথ্বা োতদে িম্পতর্ক ে অস্বাস্থ্যর্ে নবেতয়ে প্রতেে
বযাপাতে তোপিভাতব র্থ্া বলাে জিয উচ্চ-প্রনিনেে উনর্লো 24/7/365 লভয েতয়তেি।
নর্ পানেবানের্, োহক স্থ্য এবং তযৌি নহংিা েঠি র্তে এবং তর্াি িংস্থ্ািগুনল লভয েতয়তে তি বযাপাতে আেও জািাে জিয
https://opdv.ny.gov/about-domestic-violence এবং এ www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtml-এ যাি।
আপক্ষন ক ককানও সমবয় ক্ষনরাপত্তার েযাপাবর তথ্য আপবেট করবত পাবরন। যনদ আপনি ইনেমতধ্যই নিশু িহায়ো র্মীতর্ বতল থ্াতর্ি
তয আপিাে তর্ািও নিোপত্তা উতেে তিই, পনেনস্থ্নেতে পনেবেক ি হয় এবং OCSS আপিাতর্ নিোপদ থ্ার্াে জিয িাহাযয র্েতে িায়।

সরকাক্ষর সুক্ষেধা এেং ক্ষিশু সহায়তা সম্পবকত
যনদ িেদ িহায়ো তপতয় থ্াতর্ি অথ্বা পাওয়াে জিয আতবতদি র্েতেি অথ্বা আতবদি র্োে নবতবিিা র্েতেি োহতল
আপিাআপনিই এর্টি নিশু িহায়ো তর্ি তিালা তযতে পাতে এবং আপিাতর্ নিশু িহায়ো র্মকিূনিে িাতথ্ িহতযানেোে র্োে
প্রতয়াজি হতে পাতে। আপিাতর্ িচেনেে োিতে িাহাতযযে জিয নবর্ল্প লভয েতয়তে। এর্টি োহক স্থ্য নহংিাে োড়পে এবং/অথ্বা িযাযয
র্ােণ নিধ্কােণ নিশু িহায়ো র্মকিূনিে িাতথ্ িহতযানেোে র্োে িমস্ত অথ্বা আংনির্ প্রতয়াজতিে তথ্তর্ আপিাতর্ মচক্ত র্তে পাতে।

আজই nyc.gov/hra/ocss -এ ক্ষিশু সহায়তার েযাপাবর আরও জানুন অ্থ্ো
আমাবদরবক dcse.cseweb@dfa.state.ny.us.-এ ইবমইল করুন।

