
িশ� পিরচয �া পিরেষবা�িল বজায় 
রাখার বা পুনরায় �� করার জন� 
�েয়াজনীয় পণ� ও পিরেষবা�িল

িশ� পিরচয �া সুি�িতকরণ অনুদান 
(CHILD CARE STABILIZATION GRANT)



তহিবল�ট িন�িলিখত�িলর জন�
ব�বহার করা েযেত পাের:

• পণ� - খাদ�, সর�াম, এবং েখলাধুেলা, েশখা, খাওয়া, ডায়াপার ব�বহার 
করা, েশৗচাগার ব�বহার করা, অথবা িনরাপদ ঘুেমর জন� উপাদানসমূহ 

• পিরেষবা - ব�বসার �য়ং��য়করণ সং�া� �িশ�ণ এবং সহায়তামূলক 
পিরেষবা�িল, ভাগাভািগ করা পিরেষবা�িল, িশ� পিরচয �া িনয়�ণ 
পিরেষবা�িল, খাদ� িবষয়ক পিরেষবা, এবং পিরবহন, পির�ার-পির�� 
করার পিরেষবা, �িশ�ণ �দানকারী

• িনউ ইয়ক� রাজ�ব�াপী িশ� িনয �াতন এবং অপব�বহােরর েক�ীয় 
ের�জ�ার (Statewide Central Register for Child Abuse and 
Maltreatment, SCR)-এর সে� স�িক�ত অনলাইেন অনুেমাদেনর 
আেবদেনর িফস



খাবার স�বত আপনার বৃহ�ম খরচ�িলর মেধ� এক�ট৷ 
সতক�তাসহকাের, েসই সকল িমল�িলেক অ�ভ� �� কের 
েয�িলর জন� িশ� এবং �া� বয়�েদর পিরচয �ািভি�ক 
খাদ� কায ��ম (Child and Adult Care Food Program, CACFP)

ব�য়পূরণ কের না, আপিন �েত�ক িদন যত সংখ�ক িমল 
পিরেবশন কেরন েস�টর েখয়াল রাখুন৷ 
খাদ�, খাদ�-স�িক�ত সরবরাহ�িল এবং েযেকােনা
খাদ�িভি�ক পিরেষবা (যিদ আপিন ব�বহার কেরন) 
স�িক�ত সকল খরচ�িল নিথভ� � করা সকল 
েরকড��িল রাখুন৷



এই অনুদান অথ ��ট েখলাধুেলা, েশখা, খাওয়া, ডায়াপার ব�বহার 
করা, েশৗচাগার ব�বহার করা, অথবা িনরাপদ ঘুেমর জন� 
উপাদানসমূেহর জন� সর�াম এবং উপাদান�িল �য় করার 
ব�বহার ক�ন৷

উদাহরণ��প, আপিন হয়েতা জানেত পােরন েয আপনার 
আরও অিধক সংখ�ক েখলনা �েয়াজন, কারণ আপিন েস�িল 
�ায়শই পির�ার করেছন৷ অথবা আপনার এক�ট িনিদ�� 
েখলনার আরও দ�ুট অথবা তার অিধেকর �েয়াজন, যােত 
িশ�েদরেক েস�িল ভাগাভািগ করার জন� এত দীঘ � সময় 
অেপ�া করেত না হয়৷



ইেল�িনক েপাি�ং অথবা ইয়াড� েসল 
�েয়র জন�:
• এক�ট রিসদ বই সে� িনন অথবা এক�ট কাগেজর ট�কেরায় 

�য় সং�া� ���পূণ � তথ��িল িলখুন এবং িবে�তােক 
িদেয় েস�টেত �া�র করান

• িব�াপন�ট এক�ট কিপ সংর�ণ ক�ন 
• আপনার �য়�িলর এক�ট ছিব ত� লুন
• �েত�ক মােসর েশেষ েরকড��িল পয �ােলাচনা

ক�ন 

- Tom Copeland



িশ� পিরেষবা বজায় রাখার বা পুনরায় �� 
করার জন� �েয়াজনীয় পণ� ও পিরেষবা�িল:

• ব�বসার �য়ং��য়করণ সং�া� �িশ�ণ 
• সহায়তামূলক পিরেষবা�িল 
• ভাগাভািগ করা পিরেষবা�িল 
• িশ� পিরচয �া িনয়�ণ পিরেষবা�িল 
• খাদ� িবষয়ক পিরেষবা 
• পিরবহন 
• পির�ার-পির�� করার পিরেষবা
• �িশ�ণ �দানকারী



ব�বসার �য়ং��য়করণ সং�া� �িশ�ণ এবং 
সহায়তার মেধ� িশ� পিরচয �ার অনলাইন 
অনুসরণ ব�ব�ার মত িবষয়�িল অ�ভ� �� হয়



ভাগাভািগ করা পিরেষবাসমূেহর েজাট:

এক�ট সদস�তািভি�ক �িত�ান যার মাধ�েম, িহসাব-র�ণ এবং 
আহরেণর মত ব�াক-অিফস পিরেষবা�িল ভাগাভািগ করার 
উে�েশ�, এক�ট "হাব" �িত�ান 

-এর মাধ�েম �াথিমক িশ�ণ এবং পিরচয �া �দানকারীরা িমিলত 
হন৷
https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-
services-alliances

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances


িশ� পিরচয �া িনয়�ণ পিরেষবা�িল 
অ�ভ� �� করেত পাের:
• অনলাইন েবতন-তািলকা ব�ব�া�িল
• িহসাব-র�ণ িবষয়ক পিরেষবা�িল
• ক��উটার-িভি�ক কম�েদর উপি�িতর সময় 

অনুসরণ করা



খাদ� িবষয়ক পিরেষবা:

যিদ আপিন আপনার কায ��েমর জন� এক�ট খাদ� িবষয়ক 
পিরেষবা ব�বহার কেরন, তাহেল েসই ইনভেয়স�িলর 
েরকড��িল রাখুন - কাগজিভি�ক অথবা ৈবদ�ুিতন



পিরবহন:

যিদ আপিন আপনার কায ��েমর জন� পিরবহন �দান 
কেরন, তাহেল গ�াস �েয়র, বািণ�জ�ক যানবাহন িবমা, 
এবং গািড়র র�ণােব�েণর সে� স�িক�ত খরচ�িলর 
জন�, েযমন েতল পা�ােনা, পিরদশ �ন, এবং েমরামিত, 
রিসদ�িল রাখুন৷

যিদ আপিন এক�ট পিরবহন সং�া� পিরেষবা ব�বহার 
কেরন, তাহেল ফাইেল েসই স�িক�ত ইনভেয়স অথবা 
রিসদ�িল রাখুন৷



পিরচারক সং�া� অথবা পির�� করার পিরেষবা:

যিদ আপিন, আপনার কায ��ম�টেক এক�ট িনয়িমতভােব
পির�ার-পির�� এবং জীবাণুমু� রাখার জন� এক�ট পিরচারক 
সং�া� অথবা পির�� করার পিরেষবা ব�বহার কেরন, অথবা 
আপিন COVID-19 ঘটনার পের পির�ার করার জন� এক�টর 
সাহায� �হণ কের থােকন, তাহেল ফাইেল েসই সকল 
রিসদ অথবা ইনভেয়স�িল রাখা িন��ত ক�ন৷



�িশ�ণ পিরেষবাসমূহ:

একজন OCFS-অনেুমািদত �িশ�কেক আপনার 
কায ��ম�টেত আসার এবং কম�েদর �িশি�ত করার জন� অথ � 
�দান করার উে�েশ� এই তহিবল�িল ব�বহার ক�ন৷

েযেকােনা বিহরাগত �িত�ান েয�ট আপনার কায ��েম 
�িশ�ণ �দান কের তােদর েথেক পাওয়া আপনার সকল 
রিসদ অথবা ইনভেয়স�িল রাখুন৷



এই তহিবল�িল িন�িলিখত�িলর সে�
স�িক�ত িফস�িলেক আ�ািদত করার 
জন�ও ব�বহার করা েযেত পাের:

• নত� ন অথবা স�াব� কম� এবং ে��ােসবীেদর জন� রাজ�ব�াপী িশ� 
িনয �াতন এবং অপব�বহােরর েক�ীয় ের�জ�ার (Statewide Central 
Register for Child Abuse and Maltreatment, SCR) অনলাইেন 
অনুেমাদন �দান ব�ব�া-এর িনকট আেবদন জমা েদওয়া

• পরামশ � �দানিভি�ক পিরেষবা�িল
• িব�াপন এবং িবপণন পিরেষবা�িল



আপনােক, েকানও রিসদ অথবা ইনভেয়স জমা 
িদেত হেব না, অথবা আপনার অনুদান অথ ��ট
পাওয়ার জন� OCFS-এর েথেক উপাদান�িলর
জন� েকানও �কার অি�ম অনুেমাদন �হণ 
করেত হেব না, তেব আপনােক আবিশ�কভােব 
আপিন কীভােব েস�ট খরচ করেলন তার নিথ 
রাখেত হেব৷ আপনােক কমপে� পাচঁ বছেরর 
জন� এক�ট িলিখত অথবা ৈবদ�ুিতন েরকড�
রাখেত হেব৷



আপিন কীভােব আপনার অনুদান অথ � ব�বহার 
কেরন েস�ট নিথভ� � ক�ন যােত আপিন েদখােত 
পােরন েয েস�ট আপনার কায ��েমর উ�িতর 
জন� অথবা COVID-19 গণ �া�� আপৎকালীন 
পিরি�িতর েথেক আেরাগ� লােভর ে�ে� 
সাহােয�র জন� ব�ব�ত হেয়েছ৷



সং�ান�িল যারা সাহায� করেত পাের:
• �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ (Local Child Care Resource and Referral, 

CCR&R) সং�া
• তািলকাভ� �� সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• WHEDco
• িনয়ামক
• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and Training Program, ECETP)
• রাজ�ব�াপী েক�ীয় িনব�ক (Statewide Central Register, SCR)
• Tom Copeland
• িশ� এবং �া� বয়�েদর পিরচয �ািভি�ক খাদ� কায ��ম (Child and Adult Care Food 

Program, CACFP)
• ভাগাভািগ করা পিরেষবাসমূেহর েজাট (Shared Services Alliance)



অনুদােনর 8�ট ে�ণীর �েত�ক�টর উপর আরও তথ�, 
আপেডট, িভিডও এবং েড� সহায়তা�িলর সুি�িতকরণ 
সহায়তা েক� (Stabilization Help Center)-এর 
ওেয়বসাইট েদখুন৷

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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	ভাগাভাগি করা পরিষেবাসমূহের জোট:��একটি সদস্যতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে, হিসাব-রক্ষণ এবং আহরণের মত ব্যাক-অফিস পরিষেবাগুলি ভাগাভাগি করার উদ্দেশ্যে, একটি "হাব" প্রতিষ্ঠান ��-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষণ এবং পরিচর্যা প্রদানকারীরা মিলিত হন৷�https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances
	শিশু পরিচর্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:
	খাদ্য বিষয়ক পরিষেবা:��যদি আপনি আপনার কার্যক্রমের জন্য একটি খাদ্য বিষয়ক পরিষেবা ব্যবহার করেন, তাহলে সেই ইনভয়েসগুলির রেকর্ডগুলি রাখুন - কাগজভিত্তিক অথবা বৈদ্যুতিন
	পরিবহন:�� যদি আপনি আপনার কার্যক্রমের জন্য পরিবহন প্রদান করেন, তাহলে গ্যাস ক্রয়ের, বাণিজ্যিক যানবাহন বিমা, এবং গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত খরচগুলির জন্য, যেমন তেল পাল্টানো, পরিদর্শন, এবং মেরামতি, রসিদগুলি রাখুন৷� �যদি আপনি একটি পরিবহন সংক্রান্ত পরিষেবা ব্যবহার করেন, তাহলে ফাইলে সেই সম্পর্কিত ইনভয়েস অথবা রসিদগুলি রাখুন৷
	পরিচারক সংক্রান্ত অথবা পরিচ্ছন্ন করার পরিষেবা:��যদি আপনি, আপনার কার্যক্রমটিকে একটি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য একটি পরিচারক সংক্রান্ত অথবা পরিচ্ছন্ন করার পরিষেবা ব্যবহার করেন, অথবা আপনি COVID-19 ঘটনার পরে পরিষ্কার করার জন্য একটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ফাইলে সেই সকল �রসিদ অথবা ইনভয়েসগুলি রাখা নিশ্চিত করুন৷
	প্রশিক্ষণ পরিষেবাসমূহ:��একজন OCFS-অনুমোদিত প্রশিক্ষককে আপনার কার্যক্রমটিতে আসার এবং কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য অর্থ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করুন৷�� যেকোনো বহিরাগত প্রতিষ্ঠান যেটি আপনার কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের থেকে পাওয়া আপনার সকল রসিদ অথবা ইনভয়েসগুলি রাখুন৷
	এই তহবিলগুলি নিম্নলিখিতগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ফিসগুলিকে আচ্ছাদিত করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে:
	আপনাকে, কোনও রসিদ অথবা ইনভয়েস জমা দিতে হবে না, অথবা আপনার অনুদান অর্থটি পাওয়ার জন্য OCFS-এর থেকে উপাদানগুলির জন্য কোনও প্রকার অগ্রিম অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে না, তবে আপনাকে আবশ্যিকভাবে আপনি কীভাবে সেটি খরচ করলেন তার নথি রাখতে হবে৷ আপনাকে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য একটি লিখিত অথবা বৈদ্যুতিন রেকর্ড রাখতে হবে৷
	আপনি কীভাবে আপনার অনুদান অর্থ ব্যবহার করেন সেটি নথিভুক্ত করুন যাতে আপনি দেখাতে পারেন যে সেটি আপনার কার্যক্রমের উন্নতির জন্য অথবা COVID-19 গণ স্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিস্থিতির থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে৷
	সংস্থানগুলি যারা সাহায্য করতে পারে:
	অনুদানের 8টি শ্রেণীর প্রত্যেকটির উপর আরও তথ্য, আপডেট, ভিডিও এবং ডেস্ক সহায়তাগুলির সুস্থিতিকরণ সহায়তা কেন্দ্র (Stabilization Help Center)-এর ওয়েবসাইট দেখুন৷��https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/ 

