NY শিশু পশিচর্য াি জন্য প্রদান্যর্াগ্য ব্যযে শব্শন্যোগ্ করুন্
অনুদান পাওয়ার য াগ্য ব্যয়গুলির উদাহরণ লনচে তালিকাভু ক্ত করা হি। অনুদান প্রাপকচদর অনুদান পাওয়ার জনয লিশু এব্ং পলরব্ার
পলরচেব্া অলিস (Office of Children and Family Services, OCFS)এর কাচে তাচদর রলসদ জমা যদওয়ার প্রচয়াজন যনই লকন্তু
সমস্ত প্রদানকারীচক তাচদর লিশু পলরে যা যকন্দ্র-যক সহায়তা লদচত কীভাচব্ অনুদানটি ব্যব্হার করা হচে তার যরকর্য রাখচত হচব্ এব্ং
অন্তত 6 ব্েচরর জনয অলর্চের প্রচয়াজচন সমস্ত রলসচদর একটি লিলখত ব্া ইচিক্ট্রলনক যরকর্য উপিভয রাখচত হচব্।
আঞ্চলিক লিশু পলরে ায লরচসাসয এব্ং যরিাচরি (Child Care Resource & Referral,CCR&R) এচজলির মাধ্যচম অনুদান প্রাপ্ত লিশু
পলরে যা প্রদানকারীচদর জনয লব্নামূচিয প্রলিক্ষণ ও লনচদয ি পাওয়া াচব্ াচত প্রদানকারীরা ব্ুঝচত পাচরন য যকান ব্যয়গুলির অনুমলত
আচে ও কীভাচব্ যসগুলির র্কুচমন্ট রাখচত হচব্। লনচের তালিকাটি সম্পূণয নয়, যকানও একটি ব্যয় অনুমলতচ াগ্য লকনা যস সম্বচে
প্রদানকারীর প্রশ্ন থাচক, তাচদর উলেত তাচদর CCR&R ব্া OCFS-এর সচে য াগ্াচ াগ্ করা।
খিচ

উদাহিণ

অন্ুমশিযর্াগ্য ব্যযেি প্রকাি





বব্িন্ এব্ং শন্যোগ্কৃি
কমীি বিকর্য






•

যব্তন
যব্তচনর ওপর প্রচ াজয কর ও
প্রালন্তক সুলব্ধ্া
অব্সর সংক্রান্ত খরে এব্ং যকচে
যনওয়ার পচর অব্লিষ্ট আয়
অসুস্থতা অথব্া পলরব্ারসংক্রান্ত
সচব্তন েু টি
যপিাগ্ত উন্নলত, লিক্ষা এব্ং
প্রলিক্ষচণর খরে
লনচয়াগ্ সংক্রান্ত ব্যয়
কমীচদর ধ্চর রাখার যব্ানাস

•
•
•

•
•

কমীচদর যব্তন
অনুদান েিাকািীন মজুলর ব্ৃলি
প্রলিক্ষণ সম্পূণয হচি ব্া কমীর সপ্তাহ/মাস
কাজ সম্পূণয হচি যব্ানাস প্রালপ্তর পচর
স্বাক্ষর করুন
যকালভর্-19 টিকা ব্া ব্ুস্টার যনওয়ার
জনয সহায়তা
OCFS অনুচমালদত ব্ৃলি এব্ং প্রলিক্ষণ
সংক্রান্ত তথয পাওয়া াচব্:
http://ocfs.state.ny.us/programs/child
care/training/ এব্ং প্রাক-শিিব্ লিক্ষা ও
প্রলিক্ষণ (Early Childhood Education
and Training) যপ্রাগ্রাম সম্পচকয
https://www.ecetp.pdp.albany.edu

প্রদানকারীর খরে ব্রাদ্দ করার পিলতর ওপর লভলি কচর, ভাড়া ব্া ব্েকী ব্যয়

ব্যব্সাি ভাড়া অথব্া ব্ন্ধক

ব্যব্সাশেক উপযর্াশগ্িা
•
•
•
•
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উষ্ণতা
লব্দুযৎ
যেলিচিান
ওয়াই-িাই পলরচেব্া
লদ প্রদানকারী গ্ৃহ লভলিক হন তচব্ খরে ব্রাদ্দ করার পিলতর ওপর ব্যয় লনভয র করচব্

ব াটখাযটা পুন্শন্য মাণ র্া:
• লিশু এব্ং পলরব্ারগুলির জনয একটি
বকযেি িক্ষণাযব্ক্ষণ ও
ব্েু ত্বপূণয পলরচব্ি সৃলষ্ট কচর
উন্নশিসমূহ*
• লব্কাচির জনয উপ ুক্ত পিলত প্রদাচনর
জনয লনরাপিা লনচদয লিকাচক যমচন েচি
* িহশব্লটি কাঠাযমাগ্ি পশিব্িযন্,
• প্রলতব্েকতা ুক্ত লিশু এব্ং
বলাযিি মাপ ব্াড়াযন্াি উযেযিয
পলরব্ারগুলির জনয লিশু পলরে যা
বকযেি প্রসাি ঘটাযন্া ব্া বকযেি
যপ্রাগ্রামগুলি অন্তভুয ক্ত কচর এব্ং সব্ার
আমূল পশিব্িযন্ ঘটাযন্াি মি
নাগ্াচির মচধ্য লনচয় আচস
শন্ময াণ অথব্া ব্ড় ধিযন্ি
• একটি স্বীকৃত লিশু পলরে ায
পুন্শন্যমাযণি জন্য ব্যব্হাি কিা
র্াযব্ ন্া
যপ্রাগ্রাম হচয় ওচে
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•
•
•

•
•
•

যকচন্দ্রর লেহ্ন
যেকসই, যধ্ায়া ায় এমন রঙ ব্যব্হার কচর
ঘরগুলি রঙ করা
অলতলরক্ত জায়গ্া ব্ার করার উচদ্দচিয ভারব্হনকারী নয় এমন যদওয়ািগুলি যভচঙ যিিা
হয়
যখিার মাে শতলর অথব্া উন্নয়ন করা
যব্ড়া, ঢািু পথ অথব্া স্বয়ংলক্রয় দরজাগুলি
িাগ্াচনা
কাচপযেগুলিচক লিচনালিয়াম অথব্া সহচজ
পলরষ্কার করা ায় এমন যমচঝচত ব্দি
করা হয়

ব্যযেি প্রকাি

অন্ুমশিযর্াগ্য ব্যযেি প্রকাি
•
•

মালপত্র

•
•
•
•
•

পশিযেব্াগুশল

•
•
•
•

শি
•

•
•
সিঞ্জাম এব্ং সিব্িাহ
•
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লিশুচদর পলরচব্লিত খাব্ার
যখিাধ্ুচিা ও লিক্ষার জনয সরঞ্জাম ও
উপাদান
র্ায়াপার পলরব্তয ন ও েয়চিে প্রলিক্ষণ
লনরাপদ ঘুমাচনা
প্রলিক্ষক
লিশু পলরে যা পলরোিনা পলরচেব্াগুলি
ব্যব্সার স্বয়ংলক্রয়করণ সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ
এব্ং সহায়তা পলরচেব্া
খাদয লব্েয়ক পলরচেব্া
তত্ত্বাব্ধ্ান ও পলরষ্কার-পলরেন্ন সংক্রান্ত
পলরচেব্া
কর ও লহসাব্-পত্র রাখার পলরচেব্া

উদাহিণ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

লিশু লন যাতন এব্ং উৎপীড়চনর জনয যস্টে
ব্যাপী যকন্দ্রীয় যরলজস্টার (Statewide
•
Central Register for Child Abuse
and Maltreatment, SCR) অনিাইন
•
লক্লয়াচরি লসচস্টম অনুচরাধ্ সম্পলকয ত খরে
কমী লনচয়াগ্
•
ব্ালড়র লভতচরর এব্ং ব্াইচরর সরঞ্জাম এব্ং
সরব্রাহগুলি
তথয সংগ্রহ করার এব্ং লির্ এচজলিগুলির
কাচে লরচপােয যদওয়ার জনয ব্যব্হৃত
প্র ুলক্তলভলিক আপচর্েগুলি
অলিস সরঞ্জাম এব্ং সরব্রাহসমূহ

•
•
•
•
•
•

মুলদখানার লজলনসপত্র
ব্ই, যক্রয়ন এব্ং হাচতর কাচজর
উপকরণ
র্ায়াপার ও ওয়াইপ
েয়চিে প্রলিক্ষচণর জনয সরব্রাহ
নব্জাতক লিশুচদর ি যা
CPR/প্রাথলমক লেলকৎসার ক্লাস
অনিাইন যব্তন লসচস্টম
লহসাব্-রক্ষণ লব্েয়ক
পলরচেব্াগুলি
খাওয়ার যর্লিভালর যদওয়ার পলরচেব্া
যকালভচর্র জনয পলরেন্নতা পলরচেব্া

কমীচদর আঙু চির োপ ও তাচদর পলরেয়
পরীক্ষা
লব্জ্ঞাপন ব্া লব্পণন পলরচেব্াগুলি
যখিাধ্ুচিার জায়গ্ায় যব্ড়া যদওয়া ও
সংস্কার-সাধ্ন
ব্াইচর যখিাধ্ুচিার সরঞ্জাম
যখিার সরঞ্জাম রাখার জনয মাটিচত পাতার
লজলনস
স্কযানার
লপ্রন্টার
কলম্পউোর ও সিেওয়যার
যস্টাচরচজর পাত্র/তাক

