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িশ

িনu iয়কর্ রােজয্র
o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)

দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় সmিকর্ত চু িk
pাথিমক আেবদন
দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা)-sাkর করার আেগ, িনu iয়েকর্ র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্সূচী (পিরিশ e)
anভুর্ k কের, ei চু িkিট মেনােযাগ সহকাের পড়ুন৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) ei চু িkিটেত sাkর করার আেগ eকজন uিকেলর পরামশর্
েনoয়ার aিধকার আেছ৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) আবিশয্কভােব ei চু িkেত sাkর করেবন eবং eিটর eকিট pিতিলিপ পােবন৷ দtক gহণ
চূ ড়াn হoয়ার আেগ, েফডােরল টাiেটল IV-E-eর pেয়াজনীয়তা িলর aনুপালেনর জনয্, ei চু িkিট জমা িদেত eবং চূ ড়াn aনুেমাদন েপেত হেব৷

d বয্:

ধারা 1
িশ র তথয্
িশ র pথম নাম:
িশ র জn তািরখ:
িশ িটর দtকgহেণর জনয্ মুk হoয়ার তািরখ:
দtকিভিtক sানসংsােনর চু িk sাkিরত হoয়ার তািরখ:
পূবর্বতর্ী দtকিভিtক sানসংsােনর (যিদ িকছু থােক) িব ঘটার তািরখ:
িশ িটর দtকিভিtক গৃেহ pেবেশর তািরখ:
দtকgহণকারী িপতা/মাতার সmূণর্ নাম eবং িঠকানা
দtকgহণকারী িপতা/মাতা:
দtকgহণকারী িপতা/মাতা:
িঠকানা:
শহর:

কাuিn:

রাজয্:

িজপ:

েফান:

(

)

ekেটনশন:

িশ িটর েহফাজত eবং aিভভাবকtসহ সামািজক পিরেষবা িডিsk aথবা aনুেমািদত েscােসবী সংsার নাম eবং িঠকানা
নাম:
িঠকানা:
শহর:

কাuিn:

রাজয্:

িজপ:

েকস ময্ােনজােরর নাম:
েকস ময্ােনজােরর েফান নmর: (

)

ekেটনশন:

েকস pয্ানােরর সংsার (যিদ িকছু থােক) নাম eবং িঠকানা
নাম:
িঠকানা:
শহর:

কাuিn:

রাজয্:

িজপ:

েকস pয্ানােরর নাম:
েকস pয্ানােরর েফান নmর: (

)

ekেটনশন:
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ধারা II
চু িkিটর uেdশয্
েফডােরল eবং রাজয্, uভয় আiেনরi pেয়াজন েয দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর pদান িল আবিশয্কভােব eকিট িলিখত চু িk aনুসাের pদt েহাক৷ ei
চু িkিট সামািজক পিরেষবা িডিsk কমর্ীেক eবং/aথবা eেজিnর কমর্ীেক eকিট দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িল pদান করা হেব িকনা েসিট িনধর্ারণ করেত
সkম করেব৷
িনu iয়েকর্ র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্সূচী (New York’s Adoption Subsidy and Non-Recurring Adoption Expenses Programs)
েযাগয্ িশ িলেক দtকgহণকারী সকল িপতা/মাতােক(েদর), দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) আয় িবেবচনা বয্িতেরেকi, ভতুর্ িক pদান কের৷ তেব, েবশ িকছু সংখয্ক uপাদান আেছ
েয িল pেদয় ভাতার পিরমাণ eবং pকার িনধর্ারণ কের৷ ei চু িkিটর সে সংলgকৃ ত eবং eতদমেধয্ anভুর্ k (পিরিশ e েদখুন) িনu iয়েকর্ র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn aেপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্সূচী (New York’s Adoption Subsidy and Non-Recurring Adoption Expenses Programs )-েত e িলর সmেকর্ বয্াখয্া করা হেয়েছ৷ ei
চু িkিট পির ারভােব pদানেযাগয্ ভাতা িলর িবষেয় uেlখ করেব, eবং েসi ভাতা িলেক pভািবতকারী সংsান িলেক িচিhত করেব৷ eিট েসi সকল পিরিsিত িলেকo িনিদর্ করেব
েয িলর aধীেন ভিবষয্েত ভাতা িল পিরবিতর্ ত হেত পাের eবং ei pকার পিরবতর্ ন িলর জনয্ eকিট নতু ন চু িkর eবং রােজয্র aনুেমাদন aথবা ei চু িkিটর ধুমাt eকিট
সংেশাধেনর pেয়াজন হেব িকনা৷
িনu iয়কর্ রােজয্র আiন সংsান কের েয দtক gহেণর জনয্ িশ িটেক সmূণর্ েপ মুk করার আেগ, eকিট দtক ভতুর্ িকর জনয্ eকিট আেবদন গৃহীত হেত পাের, তেব আেবদনিটর চূ ড়াn
aনুেমাদন pদান নাo করা হেত পাের যতkণ না িশ িট দtক gহেণর জনয্ মুk হেc৷
ei চু িkিট eকবার সmূণর্ হেল eবং দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) eবং uপযুk সামািজক পিরেষবা িডিsেkর dারা sাkিরত হেল eবং িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস
(OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES, OCFS) aথবা সামািজক পিরেষবা িডিsেkর-eর dারা, যিদ চু িkিটর pিত চূ ড়াn aনুেমাদন pদােনর জনয্ OCFS
িডিskেক aনুেমািদত কের থােক, চূ ড়াn aনুেমাদন pাp করেল, eিট, িনu iয়কর্ রােজয্র আiনসমূহ eবং OCFS-eর িবিধসমূেহর িবষয়বss প, দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর)
eবং সামািজক পিরেষবা িডিsk aথবা OCFS-eর মেধয্ eকিট চু িk গঠন কের৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর) চূ ড়াn sাkিরত চু িkিটর eকিট pিতিলিপ pদান করা হেব৷
দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর), িনu iয়েকর্র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্ সূচীর() সারসংেkপসহ চু িkিটর eকিট pিতিলিপ

রাখেত হেব৷

ধারা III
ভতুর্ িকর শেতর্র pকার
িশ িট িনবর্ািচত ে ণীর িভিtেত ভতুর্ িকর জনয্ েযাগয্
A

akম িশ

(pেযাজয্ সব িলi িনবর্ াচন ক ন):

eকিট িশ যার eকিট িনিদর্ শারীিরক, মানিসক aথবা আেবগগত aবsা aথবা ei pকার তীbতাযুk aথবা pকােরর akমতা রেয়েছ, েযিট OCFS-eর মেত, িশ িটেক
দtকgহেণর েkেt eকিট uেlখেযাগয্ বাধা সৃি করেব৷ ei pকার aবsা িল িশ িটেক eকিট দtকসংkাn ভতুর্ িকর জনয্ েযাগয্ কের৷ েসi সকল aবsা িল, েস িলর মেধয্
সীমাবd না েথেক, িনmিলিখত িলেক anভুর্ k কের:
1.

eকিট িচিকৎসা aথবা দাঁত সmিকর্ ত aবsা েযিটর জনয্ বারংবার aথবা েপৗনঃপুিনক হাসপাতােল ভিতর্ করার, িচিকৎসা করার aথবা aনুসরণ-মূলক পিরচযর্ার
pেয়াজন হেব;
aথবা

2.

eকিট শারীিরক tিট aথবা a -িবকৃ িতর কারণজিনত eকিট শারীিরক akমতা, জnগত েহাক aথবা দুঘর্টনা, আঘাত aথবা aসুsতার কারেণ সৃি হoয়া েহাক, েযিট
িশkা আiেনর (Education Law) ধারা 1002 eবং 4001-e িববৃত aনুসাের eকিট িশ েক িশkাpািpর aথবা েবতনিভিtক েপশার েkেt সmূণর্ েপ aথবা
আংিশকভােব akমতাযুk কের aথবা করার জনয্ pতয্ািশত হেত পাের, aথবা জন sাsয্ আiেনর (Public Health Law) ধারা 2581-e িববৃত aনুসাের eকিট
িশ েক akম কের aথবা করার জনয্ pতয্ািশত হেত পাের৷
aথবা

3.

eকিট uেlখেযাগয্ িবকৃ িত, েযমন মুখ-মnেলর গঠেনর, শরীেরর aথবা পােয়র হািন aথবা িবকৃ িত;
aথবা

4.

eকিট িনণর্ীত বয্িktিভিtক aথবা আচরণগত সমসয্া, মেনােরাগ িবষয়ক ৈবকলয্,
তর েবৗিdক akমতা aথবা মিsে র kিত েযিট িশ িটর, মানিসক pিতবnকতা
anভুর্ k কের তার সহপাঠীেদর eবং/aথবা কতৃর্ tযুk বয্িktেদর সে সmকর্ করার সkমতােক
তরভােব pভািবত কের৷

িশ র েরাগ-িনণর্ য়:

d বয্: OCFS-eর pেয়াজনীয়তা aনুসাের, uপের uেlিখত েরাগ-িনণর্ য়সংkাn নিথ িল আবিশয্কভােব জমা িদেত হেব৷
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ধারা III-চলমান
ভতুর্ িকর শেতর্র pকার
B

sানসংsান-করা-কিঠন: eকিট akমতাযুk িশ
1.

বয্তীত eকিট িশ

(pেযাজয্ সব িলi িনবর্ াচন ক ন):

েয দুিট ভাi-েবােনর eকিট েগা ীর (সৎভাi aথবা েবানেক anভুর্ k কের) যারা দtকgহেণর জনয্ মুk eবং 18NYCRR 421.2(e) eবং 421.18(d)-eর
aনুসরেণ, েগা ীিটর জনয্ eকেt sানসংsান করা pেয়াজনীয় িহসােব িবেবিচত, মেধয্ eকজন৷
eবং
a.

িশ

িলর মেধয্ কমপেk eকজন পাঁচ বছেরর aিধক বয়সী৷
aথবা

b.

িশ িলর মেধয্ কমপেk eকিট, েসi pকার eকজন সংখয্ালঘু েগা ীর সদসয্ েযিট িনu iয়কর্ রােজয্র লালন-পালকমূলক পিরচযর্ার শতকরা aংশ
রাজয্িটর েমাট েলাক সংখয্ার সে তু লনার েkেt uেlখেযাগয্ভােব aিধক সংখয্ায় িবদয্মান৷
aথবা

c.

িশ

িলর মেধয্ কমপেk eকজন aনয্ভােব ভতুর্ িকর জনয্ েযাগয্;
aথবা

2.

েয eকিট পিরবােরর dারা iিতমেধয্i দtকগৃহীত eমন eকিট িশ র ভাi aথবা েবান aথবা সৎভাi aথবা েবান eবং ei pকার িশ
421.2(e) eবং 421.18(d)-eর aনুসরেণ, eকেt sানসংsান করার জনয্ pেয়াজনীয় িহসােব িবেবিচত৷

িলর জনয্ 18NYCRR

eবং
a.

দtকgহণীয় িশ িটর বয়স পাঁচ aথবা তার aিধক৷
aথবা

b.

িশ িলর মেধয্ কমপেk eকজন, েসi pকার eকিট সংখয্ালঘু েগা ীর সদসয্ েযিট িনu iয়কর্ রােজয্র লালন-পালকমূলক পিরচযর্ার শতকরা aংশ
রাজয্িটর েমাট েলাক সংখয্ার সে তু লনার েkেt uেlখেযাগয্ভােব aিধক সংখয্ায় িবদয্মান৷
aথবা

c.

iিতমেধয্i দtক িহসােব gহণ করা ভাi aথবা েবান িল aথবা সৎভাi aথবা সৎেবান িল ভতুর্ িকর জনয্ েযাগয্ aথবা দtকgহেণর সমেয় aথবা তার
আেগ আেবদন করা হেল েযাগয্ হত৷
aথবা

3.

েয িতনিট aথবা তার aিধক ভাi aথবা েবােনর (সৎভাi aথবা সৎেবানেক anভুর্ k কের) eকিট েগা ীর মেধয্ যারা দtকgহেণর জনয্ মুk, eকজন eবং েগা ীিট
18NYCRR 421.2(e) eবং 421.18(d)-eর aনুসরেণ, eকেt sানসংsান করার জনয্ pেয়াজনীয় িহসােব িবেবিচত৷
aথবা

4.

েয আট বছর aথবা তার aিধক বয়সী eবং eকিট সংখয্ালঘু েগা ীর সদসয্ েযিট িনu iয়কর্ রােজয্র লালন-পালকমূলক পিরচযর্ার শতকরা aংশ রাজয্িটর েমাট
েলাক সংখয্ার সে তু লনার েkেt েkেt uেlখেযাগয্ভােব aিধক সংখয্ায় িবদয্মান৷
aথবা

5.

েয 10 বছর aথবা তার aিধক বয়সী;
aথবা

6.

যার, ei লালন-পালনকারী িপতা/মাতার(েদর) dারা দtকিভিtক sানসংsানমূলক চু িk sাkিরত হoয়ার পূেবর্ 12 মাস aথবা তার aিধক সময়কাল eকi
িপতা/মাতার(েদর) পিরচযর্ার aধীেন থাকার eবং তার লালন-পালনকারী িপতা/মাতার(েদর) সে ei pকার পিরচযর্ার aধীেন থাকাকালীন িশ িটর শিkশালী বnন
গিঠত হoয়ার eবং তাঁেদর েথেক পৃথকীকরণিট িশ িটর িবকাশেক িব dভােব pভািবত করার কারেণ তার বতর্ মান লালন-পালনকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট
বয্তীত aনয্ িপতা/মাতার(েদর) িনকট sানসংsান করা কিঠন;
aথবা

7.

যােক eকিট পূবর্বতর্ী দtকিভিtক sানসংsান সমাp হoয়ার তািরখ েথেক ছয় মােসর মেধয্ দtকিভিtক sােন aপর্ণ করা হয়িন eবং িশ িটেক সামািজক
পিরেষবাসমূেহর আিধকািরক aথবা aনুেমািদত েscােসবী সংsার িনকট েফরত পাঠােনা হেয়িছল;\ [ ধুমাt রাজয্ ভতর্ু িক]
aথবা

8.

যােক, তার aিভভাবকt eবং েহফাজত সmূণর্ হoয়ার ছয় মােসর মেধয্ সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরক aথবা aনুেমািদত েscােসবী সংsার িনকট েফরত
পাঠােনা হয়িন৷\ [ ধুমাt রাজয্ ভতর্ু িক]

পৃ া -eর
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িবভাগ IV
েফডােরল দtকgহণসংkাn সহায়তার জনয্ েযাগয্তা
িশ িটর েকndীয় সরকােরর dারা তহিবেলর uপলbতাসহ দtকgহণসংkাn সহায়তার (িনu iয়েকর্ দtক ভতুর্ িক নােম পিরিচত) েযাগয্তা িনধর্ারণ করা হেয়িছল িশ িটর পিরচযর্ায়
pেবেশর সমেয়, eবং তােক দtকgহণ চূ ড়াn হoয়ার পূেবর্ িবেশষ pেয়াজনীয়তাসহ eকিট িশ িহসােব িনধর্ারণ করা হেয়িছল৷
িশ িট, সামািজক সুরkা আiন (Social Security Act)-eর টাiেটল (Title) IV-E-eর aধীেন aনুসাের েকndীয় সরকােরর দtকgহণসংkাn সহায়তার জনয্ েযাগয্৷
িশ িট, সামািজক সুরkা আiন (Social Security Act)-eর টাiেটল (Title) IV-E-eর aধীেন aনুসাের েকndীয় সরকােরর দtকgহণসংkাn সহায়তার জনয্ েযাগয্ নয়৷

ধারা V
িচিকৎসাসংkাn সহায়তা/িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িক
eকিট িশ র জনয্ িচিকৎসাসংkাn সহায়তা uপলb েয টাiেটল (Title) IV-E-eর েযাগয্৷ eছাড়াo, eকিট িশ েয কনসিলেডেটড aমিনবাস বােজট িরকনিসিলেয়শন aয্াk
aব 1985 (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985, COBRA), িনভর্ রশীল িশ সহ পিরবার িলর pিত সহায়তা (Aid to Families with
Dependent Children, AFDC), সmূরক সুরkামূলক আয় (Supplemental Security Income, SSI) aথবা নাবালক িপতা/মাতার সদয্জােতর লালন-পালনমূলক পিরচযর্ার
মাপকািঠ িল পূরণ কের, িচিকৎসাসংkাn সহায়তা (Medical Assistance, MA) পাoয়ার জনয্ েযাগয্৷ িচিকৎসাসংkাn সহায়তা (Medical Assistance), েযাগয্ িচিকৎসাসংkাn
পিরচযর্া, িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীেত তািলকাভু k eকজন pদানকারীর েথেক pাp পিরেষবা aথবা সরবরাহ িলর জনয্ আcাদন pদান কের৷ িবমা aথবা তৃ তীয়পkীয় aথর্
pদান িলর dারা aনয্ভােব আcািদত পিরেষবা িলর জনয্ েকান aথর্ pদান নাo করা হেত পাের৷
d বয্: টাiেটল IV-E-eর েযাগয্ eকিট িশ র দtকgহেণর পের aনয্ eকিট রােজয্ sানাnিরত হoয়ার েkেt, িশ িটর িচিকৎসাসংkাn সহায়তার দািয়tিট
বসবােসর নতুন রাজয্িটর pিত sানাnিরত হেব৷ MA/COBRA-eর মাধয্েম িচিকৎসা সংkাn সহায়তার (Medical Assistance) জনয্ েযাগয্ eকিট িশ র জনয্,
যিদ েস দtকgহেণর পের aনয্ eকিট রােজয্ sানাnিরত হয়, MA/COBRA -eর pচিলত থাকািট বসবােসর নতুন রাজয্িটর নীিতর uপর িনভর্র করেব৷ তেব,
ভতর্ু িকর চু িkর জনয্ দািয়tpাp কাuিnিট িচিকৎসাসংkাn সহায়তার জনয্ দায়বd থাকা pচিলত রাখেব, যিদ িশ িট, aনয্ রাজয্িটেত MA/COBRA েপেত akম
হয় aথবা NYS িচিকৎসাসংkাn সহায়তা, যিদ িশ িট aনয্ভােব েযাগয্ হয়৷
িচিকৎসাসংkাn সহায়তািট হল eকিট িশ র জনয্, েয MA/COBRA anভুর্ k কের eকিট িচিকৎসাসংkাn সহায়তা (Medical Assistance) পাoয়ার জনয্ েযাগয্ নয় eবং িশ িট
akম, aথবা িশ িটর জনয্ দtকিভিtক sানসংsান করা কিঠন eবং eকজন দtকgহণকারী িপতা/মাতা 62 বছর aথবা aিধক বয়সী, aথবা দtকgহেণর পাঁচ বছেরর মেধয্ তাঁর
বতর্ মান িনযুিkর েথেক বাধয্তামূলকভােব aবসর gহেণর িবষয়বs, uপলb eকিট a-েকndীয় রােজয্র dারা তহিবল সংsানকৃ ত কমর্সূচী৷ িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকিট (Medical
Subsidy), িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীর aধীেন আcািদত িচিকৎসাসংkাn পিরচযর্া, পিরেষবা eবং সরবরাহ িলর মূলয্ িল, েয িলর জনয্ েকানo তৃ তীয়পk িবমা, িচিকৎসা
সংkাn সহায়তা (Medical Assistance) aথবা aনয্ েযেকােনা সূt েথেক েকানo বয্য়পূরণ নাi, পযর্n সীমাবd৷ pদানকারীেদর, িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীেত তািলকাভু k
থাকেত হেব না৷ তেব, aথর্ pদান িল, িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীর জনয্ pিতি ত িলর aিধক না হoয়া রািশ িল পযর্n সীমাবd৷
d বয্: দtকgহণ চূ ড়াn না হoয়া পযর্ n, লালন-পালনকৃত িশ িটর িচিকৎসাসংkাn বয্য় িল লালন-পালনমূলক পিরচযর্ ার মাধয্েম pদান করা pচিলত থাকেব৷
ei pকার দtকgহেণর uেdেশয্, MA/COBRA anভর্ ু k কের িচিকৎসাসংkাn সহায়তা eবং/aথবা িচিকৎসাসংkাn ভতর্ু িকিট নীেচ িনবর্ ািচত uপাদােনর( িলর)
uপর িভিt কের:
িশ িট akম eবং টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্, eবং 18 বছর বয়স পযর্ n িচিকৎসাসংkাn সহায়তার dারা আcািদত থাকেব; aথবা 21 বছর বয়স পযর্ n যিদ
akমতার aবsািট সহায়তা pচিলত থাকার চািহদাযুk হয়৷ যিদ 18 বছর বয়েস টাiেটল(Title) IV-E েযাগয্তা সমাp হয়, িশ িট 21 বছর বয়স পযর্n MA/COBRAeর dারা , aথবা যিদ MA/COBRA-eর জনয্ েযাগয্ না হয়, তাহেল, 18 বছর েথেক 21 বছর বয়স পযর্n NYS িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকর dারা আcািদত হেব, ei pকার সংsান
েরেখ েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন৷
িশ িট akম িকn টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্ নয়, eবং ei pকার সংsান েরেখ েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা
সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন, OCFS আিধকািরেকর dারা aনুেমাদেনর তািরখ েথেক 21 বছর বয়স পযর্n িচিকৎসাসংkাn সহায়তা (Medical
Assistance) MA/COBRA-eর dারা আcািদত৷
িশ িট akম িকn টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্ নয়, eবং MA/COBRA anভুর্ k কের, aনয্ভােব িচিকৎসাসংkাn সহায়তার (Medical Assistance) জনয্ েযাগয্ নয়, েস
21 বছর বয়স পযর্n NYS িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকর (NYS Medical Subsidy) dারা আcািদত হেব, ei pকার সংsান েরেখ েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর
সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন৷
িশ িটর জনয্ sানসংsান-করা কিঠন হয় eবং টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্ eবং 18 বছর বয়স পযর্n িচিকৎসাসংkাn সহায়তার(Medical Assistance) dারা আcািদত
হেব৷ তদপরবতর্ীেত িশ িট, 18 বছর েথেক 21 বছর বয়স পযর্n MA/COBRA-eর dারা আcািদত হেব৷ যিদ িশ িটেক, পাঁচ বছেরর মেধয্ বাধয্তামূলকঙােব aবসর gহণকারী
aথবা 62 বছর aথবা তার aিধক বয়সী eকজন বয্িkর dারা eবং 18 বছর বয়েস দtক gহণ করা হয়, তাহেল েস MA/COBRA anভুর্ k কের, িচিকৎসাসংkাn
সহায়তার(Medical Assistance)-eর জনয্ aেযাগয্ হয়, তাহেল িশ িট 18 বছর েথেক 21 বছর বয়স পযর্n NYS িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকর (NYS Medical Subsidy) dারা
আcািদত হেব, ei pকার সংsান েরেখ েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব
দায়বd থােকন৷
িশ িটর জনয্ sানসংsান-করা কিঠন হয় eবং টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্ নয় eবং 21 বছর বয়স পযর্n MA/COBRA-eর dারা আcািদত হেব, ei pকার সংsান েরেখ
েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন৷
িশ িটর জনয্ sানসংsান-করা কিঠন হয় eবং টাiেটল (Title) IV-E েযাগয্ eবং MA/COBRA anভুর্ k কের, িচিকৎসাসংkাn সহায়তার(Medical Assistance)-eর জনয্
aেযাগয্ হয়, eবং তােক চ বছেরর মেধয্ বাধয্তামূলকঙােব aবসর gহণকারী aথবা 62 বছর aথবা তার aিধক বয়সী eকজন বয্িkর dারা দtক gহণ করা হয়, তাহেল েস NYS
িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকর 21 (NYS Medical Subsidy) dারা আcািদত হেব, ei pকার সংsান েরেখ েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্
েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন৷
িশ িট িচিকৎসাসংkাn সহায়তা aথবা িচিকৎসাসংkাn ভতুর্ িকর জনয্ েযাগয্ নয়৷
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িবভাগ VI
রkণােবkণমূলক ভতুর্ িক িনধর্ ারণ করা
বতর্মান খাoয়া-থাকার খরেচর হার/ভতর্ু িকর aনুেরাধ
বতর্ মান লালন-পালনমূলক পিরচযর্ার খাoয়া-থাকার খরেচর হার:
দtক ভতুর্ িকর জনয্ aনুেরাধকৃ ত খাoয়া-থাকার খরেচর হার:
নাবালক িপতা-মাতা/সদয্জাত:
ভতুর্ িক কাযর্কর হoয়ার তািরখ:

হয্াঁ

pাথিমক
pাথিমক

িবেশষ
িবেশষ

বয্িতkমী
বয্িতkমী

না
আiনানুগ দtকgহেণর তািরখ
(তািরখ)

িডিsk aথবা রাজয্ আিধকািরেকর dারা ভতুর্ িক aনুেমাদেনর তািরখ
(তািরখ)

aনয্ানয্ (তািরখ eবং বয্াখয্া pদান ক ন)
(তািরখ)

বয্াখয্া

ভাগ A - ভতর্ু িক গণনার েkেt িপতা/মাতার(েদর) আয় বয্বহার করা হয় না
দtকgহণীয় িশ িটর পিরচযর্ার (রkণােবkণমূলক ভতুর্ িক) জনয্ মািসক aথর্ pদান িল করা হেব যিদ িশ িট দtকgহণকারী পিরবারিটর আেয়র বয্িতেরেকi েযাগয্ হয়৷
েমাট িদন pিত হার:
d বয্: েমাট িদন pিত হার anভর্ ু k কের খাoয়া-থাকার খরেচর িদন pিত হার, েপাশােকর জনয্ িদন pিত হার, ডায়াপার ভাতা (যিদ pেযাজয্ হয়), eবং eকজন
নাবালক িপতা/মাতার(েদর)(যিদ pেযাজয্ হয়) িশ র জনয্ িদন pিত হার৷
ভাগ B - ভতর্ু িক গণনার েkেt িপতা/মাতার(েদর) আয় বয্বহার করা হয়
আংিশকভােব eকিট িদন pিত হােরর িভিtেত মািসক aথর্ pদান িনধর্ািরত হেব eবং েসi কারেণ, eকিট মােসর িদেনর সংখয্ার uপর িনভর্ রশীলভােব িবিভn মােসর েkেt িভn িভn
হেত পাের৷
A.

িপতা/মাতার(েদর) বাৎসিরক আয় $

B.

দtক িহসােব gহণীয় িশ িটেক anভুর্ k কের পিরবােরর সদসয্ সংখয্া:

C.

েয আয়িটেত 100% ভতুর্ িক pেয়াজনীয় $

D.

পািরবািরক আয় eবং 100% ভতুর্ িকর pেয়াজনীতাযুk আেয়র aনুপাত:

E.

pেদয় খাoয়া-থাকার খরেচর হােরর শতকরা aংশ:

F.

েমাট িদন pিত হার:

G.

িপতা/মাতার(েদর) বাৎসিরক আয় $

d বয্: েমাট িদন pিত হােরর মেধয্ anভর্ ু k হয়: খাoয়া-থাকার খরেচর িদন pিত হার, েপাশােকর জনয্ িদন pিত হার, ডায়াপার ভাতা (যিদ pেযাজয্ হয়),
eবং eকজন নাবালক িপতা/মাতার(েদর)(যিদ pেযাজয্ হয়) িশ র জনয্ িদন pিত হার৷
d বয্: দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর) আবিশয্কভােব সামািজক পিরেষবা িলর িডিsk aথবা OCFS-eর িনকট েবতন sাব, aথবা সাmpিতকতম
W-2, aথবা িনেয়াগকতর্ার েথেক েবতনসংkাn িববৃিত, aথবা মজুির aথবা েবতন বয্তীত আেয়র aনয্ সূেtর েkেt, েফডােরল আয়কর িরটােনর্ র
eকিট pিতিলিপর dারা গিঠত আেয়র pামািণক uপsািপত করেত হেব৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) েসাশাল িসিকuিরিট নmর িল ei তেথয্র
মেধয্ anভর্ ু k করেত হেব, তেব েসাশাল িসিকuিরিট নmর জমা করািট ঐিcক eবং eকিট দtক ভতর্ু িকর aনুেমাদেনর জনয্ eকিট আেবদন asীকার
করা হেব না যিদ eকিট েসাশাল িসিকuিরিট নmর pদান করা না হয়৷

ধারা VII
রkণােবkণমূলক aথর্ pদােনর বয্বsাপনা
রkণােবkণমূলক aথর্pদান িল বিধর্ত হেব যখনi
ঘর eবং খাoয়া-থাকার খরেচর হার eবং/aথবা েপাশাক pিতsাপন ভাতার বৃিd কের৷ িকছু পিরিsিতেত, যখন eকিট িশ
eকিট hাস ঘটেত পাের৷

কাuিn
eকিট ডায়াপার ভাতার জনয্ আর েযাগয্ থােক না, তখন

d বয্: ei চু িkিট eবং রkণােবkণসংkাn aথর্ pদান িল eকিট বাৎসিরক পযর্ ােলাচনার িবষয়বss প হেব না৷ OCFS-eর িবিধসমূেহর aনুসরেণ,
দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা), ei চু িkিটর aধীেন pদt রািশর েkেt eকিট পিরবতর্েনর জনয্ aনুেরাধ করেত পাের৷ pদt রািশিটর েkেt eকিট বৃিdর
জনয্ eকিট aনুেরােধর সে আবিশয্কভােব চু িkিটর সে িশ িটর akমতাসংkাn নিথপtসহ, চু িkিটর eকিট সংেশাধন থাকেত হেব৷
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ধারা VIII
দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূহ
আবিশয্কভােব দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) dারা দািব করা সকল দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্, aথর্ pদােনর পূেবর্ eবং দtকgহণ সmিকর্ত
চূ ড়াn রায়দােনর েথেক দুi(2) বছেরর মেধয্ নিথপt িল জমা িদেত হেব৷
িশ িট, টাiেটল(Title)IV-E aধীেন (ei চু িkিটর ধারা IV েদখুন) েফডােরল দtকgহণসংkাn সহায়তার জনয্ েযাগয্;
aথবা
িশ িট টাiেটল (Title) IV-E েফডােরল দtকসংkাn সহায়তার জনয্ েযাগয্ নয় িকn 18 NYCRR 421.24(a)(2)(i-iv) েত aথবা 421.24(a)(3)(iii)(a-f) েত সংjািয়ত
aনুসাের িবেশষ চািহদাযুk eকিট িশ ; eবং রাজয্ িনধর্ারণ কেরেছ েয িশ িটেক তার িপতা/মাতার(েদর) গৃেহ েফরত পাঠােনা যােব না; eবং দtকgহণসংkাn সহায়তা ছাড়া
uপযুk দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট পাঠােনার, েযখােন ei pকার pেচ া িশ িটর সেবর্াৎকৃ sাথর্বাহী হেব না েসিট বয্তীত, eকিট যুিkসংগত তেব aসফল pেচ া
করা হেয়িছল৷
eবং
দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ আেবদন করেত icা কেরন;
aথবা
দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ আেবদন করেত icা কেরন না;
aথবা
িশ িট দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ েযাগয্ নয়\ [ ধুমাt রাজয্ ভতর্ু িক]
দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িল anভর্ ু k কের যুিkসংগত eবং pেয়াজনীয় বয্য় িল েয িল িশ িটর দtকgহেণর সে pতয্kভােব সmিকর্ত eবং েয িল aনয্
েকানo সূেtর েথেক বয্য়পূিরত হয় না৷ দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িল anভর্ ু k কের দtকgহেণর িফস, আদালেতর খরচ িল, uিকেলর পাির িমক eবং
aনয্ানয্ বয্য় িল েয িল িবেশষ চািহদাযুk িশ িটর আiনানুগ দtকgহেণর সে pতয্kভােব সmিকর্ত eবং েয িল েফডােরল aথবা রােজয্র আiন িলেক ল ন
কের না৷ চূ ড়াnকরেণর পের দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ aথর্ pদােনর uেdেশয্ আেবদন নাo করা েযেত পাের৷

ধারা IX
দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) sাkর
যখন দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব আর দায়বd থােকন না, তখন সামািজক
পিরেষবা িলর িডিsk aথবা OCFS-eর িনকট জানােনািট হল তােদর দািয়t৷
আিম/আমরা, দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িনu iয়েকর্ র দtকgহণ ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্সূচী সংিkp িববরণ েপেয়িছ eবং পিড়েছ৷
আমােক/আমােদর, দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর) চু িkিটেক সmূণর্কৃত িহসােব পরীkা করার eবং আমার/আমােদর uিকেলর সে আেলাচনা করার eকিট সুেযাগ pদান করা
হেয়েছ eবং আিম/আমরা ei চু িkিট সmূণর্ েপ পেড়িছ eবং েসিটর িবষয়বs িল বুেঝিছ৷

/

/

দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) sাkর

তািরখ (মাস/িদন/বছর)

দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) sাkর

তািরখ (মাস/িদন/বছর)

/

/

ধারা X
সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsেkর sাkর
aনুেমািদত

asীকৃ ত

সামািজক পিরেষবা িলর িডিsk-eর dারা aনুেমািদত হােরর sর:

pাথিমক

িবেশষ

বয্িতkমী

সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরেকর sাkর

তািরখ (মাস/িদন/বছর)
(তািরখিটেক আবিশয্কভােব দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) sাkেরর
তািরেখর সমান aথবা পেরর তািরেখ হেত হেব)

ধারা XI
aনুেমািদত েসcােসবী সংsার sাkর
aনুেমািদত

asীকৃ ত

aনুেমািদত েscােসবী সংsার dারা aনুেমািদত হােরর sর:

pাথিমক

িবেশষ

বয্িতkমী

aনুেমািদত েscােসবী সংsার আিধকািরেকর sাkর

তািরখ (মাস/িদন/বছর)

ধারা XII
িনu iয়কর্ রােজয্র দtক পিরেষবার sাkর
aনুেমািদত
NYSAS-eর dারা aনুেমািদত হােরর sর:

asীকৃ ত
pাথিমক

িবেশষ

NYSAS-eর আিধকািরেকর sাkর

বয্িতkমী

তািরখ (মাস/িদন/বছর)

পৃ া -eর

LDSS-4623A-B (Rev. 9/2009)

পিরিশ A
িনu iয়েকর্র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্ সূচীর সংিkp িববরণ
দtকসংkাn বয্েয়র কমর্ সূচী
নীেচর িল হল িনu iয়কর্ রােজয্র দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর কমর্সূচীর eকিট সংিkp িববরণ৷ যিদ আপনার দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn aেপৗনঃপুিনক বয্য় িলর কমর্সূচী সmেকর্ েকানo aিতিরk p থােক, তাহেল দয়া কের আপনার েকস-oয়াকর্ ােরর সে পরামশর্ ক ন aথবা েটাল ী নmর, 1-800-345-5437 েত
িনu iয়কর্ রাজয্ দtকgহণ পিরেষবাসমূহ (New York State Adoption Services, NYSAS) -eর িনকট কল ক ন৷ যিদ আপনার িচিকৎসাসংkাn সহায়তার সmেকর্ p
থােক তাহেল দয়া কের আপনার sানীয় সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsk-eর েযাগােযাগ ক ন৷
1. েযাগয্ িশ িলর জনয্ দtক ভতুর্ িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর কমর্সূচী িলর জনয্ রােজয্র আiিন কতৃর্ tিট পাoয়া যায় সামািজক পিরেষবাসমূেহর আiন
(Social Services Law, SSL)-eর ধারা 450-458-েত, OCFS িবিধ িলেত, eবং 18 NYCRR 421.24 েত৷ pেযাজয্ েফডােরল আiিন কতৃর্ t হল সামািজক সুরkা
আiন(Social Security Act ) (ধারা 470-479)-eর টাiেটল (Title) IV-E৷
ei চু িkিটর aনুসরেণ, রkণােবkণমূলক ভতুর্ িকিট কাযর্কর থাকেব িশ িটর 21শ তম জnিদন পযর্n, তেব শতর্ থােক েয দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার aথবা
িশ িটেক জনয্ েযেকােনা সহায়তা pদান করার জনয্ আiনগতভােব দায়বd থােকন৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) দtকgহণকৃ ত িশ িটর pিত সহায়তা pদােনর দািয়t সmেকর্
eবং যিদ দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) আর সহায়তা pদান না কেরন aথবা িশ িটর সহায়তার জনয্ আiনগতভােব আর দায়বd না থােকন তাহেল সামািজক পিরেষবাসমূেহর
িডিskেক সূচীত করার জনয্ eকিট বাৎসিরক িবjিp pাp করেবন৷ বাৎসিরক িবjিpিট anভুর্ k করেব, eকিট িবদয্ালেয় পাঠরত দtকgহণকৃ ত িশ র িশkাসংkাn িsিতর
সmেকর্ শংসাকরণ pদােনর জনয্ দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) pেয়াজনীয়তা৷ দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর) ফমর্িটর uপর িবদয্মান িনেদর্ শনা aনুসাের েসিট সmূণর্
করেত, েসিটেত sাkর করেত eবং েফরত পাঠােত হেব৷ দtক ভতর্ু িক pদান িল আবিশয্কভােব সমাp হেব যখন দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) িশ িটর সহায়তার
জনয্ আর আiনগতভােব দায়বd থােকন না aথবা িশ িট দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) েথেক আর েকানo সহায়তা pাp কের না৷
2. েযখােন চু িkিট েফডােরল aংশgহণকারী রkণােবkণমূলক ভতুর্ িক (Maintenance Subsidy) eবং িচিকৎসাসংkাn সহায়তা(Medical Assistance)-eর OCFS-eর dারা
aনুেমািদত হেয়েছ, দtকgহণকাকরী িপতা/মাতার(েদর), যখন িশ িট আঠােরা (18) বছর বয়সী হয় তখন েফডােরল pেয়াজনীয়তা িল পূরেণর uেdেশয্ eবং/aথবা
িচিকৎসাসংkাn সহায়তার (Medical Assistance) জনয্ েযাগয্ হoয়া pচিলত রাখার জনয্ িশ িটর মানিসক aথবা শারীিরক akমতার িবষেয় নিথপt pদান করার pেয়াজন
হেত পাের৷
3. eকিট সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরেকর aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eকিট িশ র জনয্ রkণােবkণমূলক ভতুর্ িক (Maintenance Subsidy) সাধারণত eকিট
দtকgহণ চূ ড়াn হoয়ার পূেবর্
হয় না৷ eকিট aনুেমািদত েscােসবী সংsার aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eকিট িশ র জনয্ রkণােবkণমূলক ভতুর্ িক (Maintenance
Subsidy)
হেব ei চু িkিটর চূ ড়াn aনুেমাদেনর পের যিদ eকিট aনুেমািদত গৃহ aধয্য়ন সmূণর্ হেয় থােক, eকিট দtকমূলক sানসংsান চু িk sাkিরত হেয় থােক eবং
িশ িটেক দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) গৃেহ sানসংsান করা হেয় থােক৷ েযাগয্ িশ িলেক দtকgহণকারী পিরবার িল, পািরবািরক আেয়র বয্িতেরেকi eকিট মািসক aথর্
pদান pাp কেরন৷ ei ভতুর্ িকর রািশিটর গণনা করা হয় ei চু িkিটর ধারা VI েত eবং eিট িশ িটর খাoয়া-থাকার খরেচর হার িভিtক হয়৷ eিট পিরবারিটর আয় eবং
পিরবারিটর সদসয্ সংখয্ার dারাo pভািবত হেত পাের৷ েযখােন eিট eকিট uপাদান হয়, েসখােন ধারা VI গণনার pদশর্ন করেব৷ খাoয়া-থাকার খরেচর pেযাজয্ হারিট হেব:
(i)

eকিট সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরেকর aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eবং দtকgহেণর জনয্ িনধর্ািরত eকিট িশ র েkেt, িশ িটেক দtকgহেণর জনয্ sানসংsানকারী সামািজক
পিরেষবার িডিsেkর aথবা েযিটেত দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) বসবাস কেরন েসi সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsেkর খাoয়া-থাকার খরেচর হার sানসংsানকারী সামািজক
পিরেষবা িলর িডিsেkর িবচkণতা; aথবা

(ii.)

eকিট সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরেকর aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eবং রােজয্র বাiের বসবাসকারী িপতা/মাতার(েদর) dারা দtকgহণকৃ ত eকিট িশ র েkেt, সামািজক
পিরেষবাসমূেহর িডিsেk েযিট িশ িটর aিভভাবকt eবং েহফাজেতর দািয়েt িছল, িনয়িntত হoয়া খাoয়া-থাকার খরেচর হার; aথবা

(iii.) eকিট aনুেমািদত েscােসবী সংsার aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eবং eকi সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsেk বসবাসকারী দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট দtকgহেণর জনয্
িনধর্ািরত eকিট িশ র েkেt, েসi সামািজক পিরেষবাসমূহর িডিsেkর খাoয়া-থাকার খরেচর হার; aথবা
(iv.) eকিট aনুেমািদত েscােসবী সংsার aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eবং aনয্ eকিট সামািজক পিরেষবামসূেহর িডিsেk বসবাসকারী দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট
দtকgহেণর জনয্ িনধর্ািরত eকিট িশ র েkেt, েসi aনয্ িডিsেkর খাoয়া-থাকার খরেচর হার; aথবা
(v.)

eকিট aনুেমািদত েscােসবী সংsার aিভভাবকেtর eবং aধীেন থাকা eবং রাজয্িটর বাiের বসবাসকারী দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট দtকgহেণর জনয্ িনধর্ািরত eকিট িশ র
েkেt, সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsেkর খাoয়া-থাকার খরেচর হার েযখােন aনুেমািদত েscােসবী সংsািটর pদান কাযর্ালয় aথবা বয্বসািট িবদয্মান৷

(vi.) eকিট িশ র েkেt, েয টাiেটল (Title) IV-E-eর aনুসরেণ দtকসংkাn সহায়তার েযাগয্তার মাপকািঠ িল পূরণ কের eবং যােক রােজয্র বাiেরর িনu iয়েকর্ বসবাসকারী দtকgহণকারী
িপতা/মাতা(রা)সহ eকিট েবসরকাির দtকgহণকারী সংsার িনকট sানসংsান করা হেয়েছ েসখােন দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) বসবােসর sােনর সামািজক পিরেষবাসমূহর িডিsেkর
খাoয়া-থাকার খরেচর হার৷

চু িkিট িন াদেনর েkেt pেযাজয্ িডিsk হoয়ার জনয্ িনধর্ািরত সামািজক পিরেষবামসূেহর িডিkk, পিরবারিট পরবতর্ীেত েকাথায় sানাnিরত হয় তা বয্িতেরেকi,
দায়বd সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিsk িহসােব িবদয্মান থাকেব৷ ei চু িkিট, েযেকােনা সমেয় দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) েকান রােজয্ বসবাস কেরন েসিটর বয্িতেরেকi
কাযর্কর থাকেব৷
4. যখন চু িkিট িচিকৎসাসংkাn ভাতা িলর জনয্ সংsান কের:
(i.)

িচিকৎসািভিtক সহায়তার আcাদন pদান করা হেব ধুমাt ei pকার পিরচযর্া, পিরেষবা িল eবং সরবরাহ িলর জনয্ েয িল রােজয্র িচিকৎসািভিtক সহায়তার কমর্সূচীর (State’s
Medical Assistance program) aধীেন aনুেমািদত হেত পাের৷

(ii.)

িচিকৎসা ভতুর্ িক (Medical Subsidy) pদান িল আবিশয্কভােব করা হেব ধুমাt পিরচযর্ার মূলয্, পিরেষবাসমূহ eবং সরবরাহ িলর জনয্ েয িলর জনয্ িশ িট aথবা দtকgহণকারী
িপতা/মাতা(রা) িবমা, িচিকৎসাসংkাn সহায়তা (Medical Assistance) aথবা aনয্ েকানo সূt েথেক aথর্ pদান aথবা বয্য়পূরণ পােবন না৷

(iii.) িচিকৎসা ভতুর্ িক (Medical Subsidy) pদান িল িনিদর্ aবsার dারা েযিটর জনয্ িশ িটেক eকিট akম িশ িহসােব িনধর্ারণ করা হেয়িছল, সীমাবd নাo হেত পাের, িকn
আবিশয্কভােব রােজয্র িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীর (State’s Medical Assistance program) aধীেন pেদয় সকল পিরচযর্া, পিরেষবাসমূহ eবং সরবরাহ িলর জনয্ pদান
করেত হেব৷ ei pকার aথর্ pদােনর রািশিট, রােজয্র িচিকৎসাসংkাn সহায়তার কমর্সূচীর (State’s Medical Assistance program) aধীেন uপলb েসi pকার পিরচযর্া,
পিরেষবাসমূহ eবং সরবরাহ িলর তািলকা িলেক aিতkম করেব না৷
(iv.) িচিকৎসািভিtক ভতুর্ িক pদান িলর জনয্ চু িkিট, সামািজক পিরেষবাসমূেহর আিধকািরেকর, সামািজক পিরেষবা িলর আিধকািরেকর িবচkণতার aধীেন, হয় বাৎসিরকভােব
eবং/aথবা েযেকােনা দািব জমা করার সমেয়, ei ধারািটর aনুেcদ (ii)-eর aনুপালেনর uেdেশয্, দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) েথেক িচিকৎসাসংkাn িবমা aথবা aনয্ানয্
আcাদেনর সmেকর্ তেথয্র জনয্ aনুেরাধ করেত পারারা বয্িতkমতাসহ পযর্ােলাচনা aথবা পিরবতর্ েনর িবষয়বss প হেব না৷
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পিরিশ A - চলমান
5. দtকgহণকারী িপতা/মাতােক(েদর) আবিশয্কভােব সামািজক পিরেষবাসমূেহর িডিskেক, েসi সকল পিরিsিত িলেক েয িল তােদর ei pকার সহায়তা িলর জনয্ aেযাগয্ করা
ছাড়াo েসi pকার েযেকােনা পিরিsিত িল েয িল তােদর eকিট িভn রািশেত সহায়তামূলক aথর্pদান িলর জনয্ েযাগয্ করেব, anভুর্ k কের, িশ িটর বাসsান aথবা
িনভর্ রশীলতাসংkাn িsিত সmিকর্ ত েযেকােনা পিরবতর্ েনর িবষেয় aবিহত করেত হেব৷
যিদ আপনার দtকgহণ করা িশ িটর eকিট লালন-পালকমূলক পিরচযর্ ার aধীেন বদেলর pেয়াজন হয়, তাহেল আপনার পিরচযর্ াসংkাn খরেচর কমপেk
আংিশকভােব পুিষেয় েনoয়ার জনয্ আিথর্ ক সহায়তা pদান করার pেয়াজন হেত পাের৷
6. িশ িটর 18শ জnিদেনর পের দtকgহণকারী িপতা/মার(েদর) মৃতুয্েত, ei চু িkর aনুসরেণ করা aথর্ pদান িলেক, িশ িটর 21ম জnিদন পযর্n আবিশয্কভােব িশ িটর
আদালেতর dারা িনযুk করা আiিন aিভভাবেকর িনকট, aথবা েহফাজতকারীর িনকট pদান করেত হেব, তেব সংsান থােক েয িশ িটর দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) মৃতুয্র
সমেয়, ei িপতা/মাতা(রা) িশ িটর েদখােশানার জনয্ আiনগতভােব দায়ী িছেলন eবং িশ িটর িনকট েযেকােনা সহায়তা pদান করেতন৷ েযখােন 18 বছেরর কম বয়সী িশ িটর
আiিন aিভভাবক aথবা েহফাজতকারী, aিভভাবকtসংkাn পtিট pদান করার aথবা েহফাজতকারীt pদানকারী আেদেশর সমেয় িশ িটর পিরচযর্াকারী িছেলন, aথর্ pদান িল
আবিশয্কভােব eকিট aতীত তািরেখ িপতা/মাতার(েদর) মৃতুয্র সময় েথেক কাযর্কর িহসােব pদান করেত হেব৷ িশ িটর 18শ জnিদেনর পের দtকgহণকারী িপতা/মার(েদর)
মৃতুয্েত, ei চু িkর aনুসরেণ করা aথর্ pদান িলেক, সামািজক পিরেষবাসমূেহর আiেনর ধারা 453-eর সংsান িল aনুসাের, িশ িটর 21ম জnিদন পযর্n আবিশয্কভােব িশ িটর
আদালেতর dারা িনযুk করা আiিন aিভভাবেকর িনকট, দtকgহণ করা িশ িটর িনকট, aথবা eকজন pিতিনিধtকারী pাপেকর িনকট pদান করেত হেব, তেব সংsান থােক েয
িশ িটর দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) মৃতুয্র সমেয়, ei িপতা/মাতা(রা) িশ িটর েদখােশানার জনয্ আiনগতভােব দায়ী িছেলন eবং িশ িটর িনকট েযেকােনা সহায়তা pদান
করেতন৷ ei pকার aথর্ pদান িল আবিশয্কভােব দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) মৃতুয্র তািরখ েথেক করেত হেব৷
7. eকিট সামািজক পিরেষবা িডিsk আিধকািরেকর aথবা িনu iয়কর্ রাজয্ িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)
dারা ei চু িkিটর aনুসরেণ aথর্ pদান করার aথবা ei pকার aথর্ pদান িল eকিট aপযর্াp aথবা aনুপযুk রািশেত করার eকিট িসdােnর, aথবা ei আিধকািরকেদর eকিট
আেবদন জমা েদoয়ার 30(িtশ) িদেনর মেধয্ েসিটর সmেকর্ িসdাn gহেণর েkেt বয্থর্তার কারেণ aসn হoয়া েযেকােনা বয্িk িনu iয়কর্ রাজয্ িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস
(OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)-eর িনকট eকিট আেবদন করেত eবং েসিটর uপর eকিট নয্াযয্ নািনর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷
সংsািটর িসdাnসংkাn িবjিpর ষাট(60) িদেনর মেধয্ eকিট নয্াযয্ নািনর জনয্ eকিট aনুেরাধ করা েযেত পাের৷ ধুমাt েয িবষয় িল eকিট নয্াযয্ নািনেত uপsািপত করা
েযেত পাের েস িল হল:
(i.)

িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)-eর আিধকািরকরা, eকিট আেবদেনর, েসিট জমা েদoয়ার 30 (িtশ) িদেনর মেধয্ েসিটর
সmেকর্ eকিট িনধর্ারণ aবগত করেত বয্থর্ হoয়া anভুর্ k কের, aনুপযুkভােব ভতুর্ িকর জনয্ eকিট আেবদন asীকার কেরেছন িকনা; aথবা

(ii.)

িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)-eর আিধকািরকরা, aনুপযুkভােব ei চু িkিটর aধীেন aথর্ pদান করা বn কেরেছন
িকনা; aথবা

(iii.)

িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)-eর আিধকািরকরা আiন aথবা িবিধসমূেহর ল নপূবর্ক aথর্ pদােনর রািশিট িনধর্ারণ
কেরেছন িকনা৷

8. দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা), New York State Office of Children and Family Services, Fair Hearings Unit, 52 Washington Street, Rensselaer, NY
12144-2796-eর িনকট েলখার dারা eকিট নয্াযয্ নািনর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷ নয্াযয্ নািন pিkয়ার িবষেয় aিতিরk aিধকার িল, েযিটর জনয্ দtকgহণকারী
িপতা/মাতা(রা) aিধকারী, SSL-eর ধারা 455 eবং 18 NYCRR 421.24(g) eবং 18 NYCRR aনুেcদ 358 uেlখ করা হেয়েছ৷
9. রkণােবkণমূলক ভতুর্ িকিট, লালন-পালনমূলক পিরচযর্া খাoয়া-থাকার খরেচর হার eবং েপাশাক pিতsাপনিভিtক ভাতার েযেকােনা pকার বাৎসিরক বৃিd িলেক
pিতফিলত করেব৷
10. দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ aথর্ pদান৷ eকিট িশ র, দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়সমূেহর কমর্সূচীর জনয্ েযাগয্ হoয়ার uেdেশয্, িশ িটেক
আবিশয্কভােব eকিট িবেশষ চািহদাযুk িশ হেত হেব৷ eকিট িবেশষ চািহদাযুk িশ েক সংjািয়ত করা eকিট িশ িহসােব:
(a) যােক রাজয্িট তার িপতা/মাতার(েদর) গৃেহ েফরােনা যােব না aথবা হেব না িহসােব িনধর্ািরত কেরেছ৷
(b) েয হল হয় 18 NYCRR 421.24(a)(2)-েত সংjািয়ত aনুসাের akমতাযুk aথবা যার জনয্ 18 NYCRR 421.24(a) (3)(iii) সংjািয়ত aনুসাের sানসংsান করা কিঠন; eবং
(c) িশ িটেক, েযখােন eকিট লালন-পালনকৃ ত সnান িহসােব সmাবয্ দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) সে uেlখেযাগয্ আেবগগত বnেনর মেতা uপাদান িলর aথবা eকিট আtীেয়র
িনকট িশ িটর sানসংsান করার কারেণ েসিট িশ িটর সেবর্াৎকৃ sাথর্বাহী হেব না েসিট বয্তীত দtক ভতুর্ িক ছাড়া uপযুk দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) িনকট sানসংsােনর জনয্
যুিkসংগত, িকn aসফল pেচ া করা হেয়িছল৷

দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ aথর্ pদানিট করা হেব eকিট eককালীন aথর্pদানs প েযিট িশ o পিরবার পিরেষবা aিফস (OFFICE OF CHILDREN AND
FAMILY SERVICES)-eর dারা pিতি ত সেবর্াc মাtািটেক aিতkম নাo করেত পাের৷ দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্ aথর্ pদান িলর করেত হেব দtকgহণিট
চূ ড়াn হoয়ার পূেবর্ eকিট িলিখত sাkিরত চু িk(aনুেমািদত) aনুসাের৷
দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর), আবিশয্কভােব দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) dারা দািব করা সকল দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর জনয্, aথর্ pদােনর পূেবর্ eবং
দtকgহণ সmিকর্ ত চূ ড়াn রায়দােনর েথেক দুi(2) বছেরর মেধয্ সামািজক পিরেষবা িডিsেkর িনকট নিথ জমা িদেত হেব৷ aথর্ pদান িল, হয় দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর)
িনকট হয় নতু বা দtকgহণকারী িপতা/মাতার(েদর) পেk eকজন uিকেলর িনকট করা হেত পাের৷
যিদ দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) aনয্ eকিট রােজয্ sানাnিরত হন, তাহেলo ei চু িkিট কাযর্কর থাকেব৷ িনu iয়কর্ রােজয্র বাiের বসবাসকারী দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা)
যাঁরা, ei চু িkিটর aধীেন ভতুর্ িক pদান eবং/aথবা দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য়িভিtক aথর্ pদােনর িবষেয় eকিট সমসয্ার aিভjতা কেরন, তাঁরা ei চু িkিটর পৃ া 1-e
uেlিখত সামািজক পিরেষবা িডিsk-eর েথেক সহায়তার জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷
দtকgহণকারী িপতা/মাতা(রা) যাঁরা, ei চু িkিটর aধীেন pদt িচিকৎসািভিtক পিরেষবা িলর িবষেয় eকিট সমসয্ার aিভjতা কেরন, তাঁরা িনu iয়কর্ sাsয্ িবভাগ (New
York State Department of Health ) aথবা ei চু িkিটর পৃ া 1-e uেlিখত সামািজক পিরেষবা িডিsk-eর েথেক সহায়তার জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷
11. দtক ভতুর্ িকর চূ ড়াnতার পের৷ িশ িটেক দtকgহেণর পের, eকিট দtক ভতুর্ িকর জনয্ আেবদন করা eবং ভতুর্ িক পাoয়া েযেত পাের যিদ িশ িটেক দtকgহণকারী
বয্িkিট(রা) িশ িটেক দtকgহণ করার পের pথেম িশ িটর শারীিরক aথবা আেবগগত aবsা aথবা akমতার সmেকর্ aবগত হন eবং eকজন িচিকৎসক শংিসত কেরন েয
aবsািট aথবা akমতািট িশ িটেক দtকgহেণর পূেবর্i িবদয্মান িছল৷
aনুgহ কের মেন রাখেবন: েফডােলর eবং রােজয্র েথেক কর েkিডট পাoয়া েযেত পাের৷ ei pকার সুপািরশ করা হয় েয আপিন আপনার েযাগয্তা িনধর্ ারণ
করার uেdেশয্ eকজন কর িবেশষj aথবা IRS-eর সে পরামশর্ ক ন eবং েয আপিন েসi েkিডট িলর uপর eকিট দkকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় িলর
pভাব িল পরীkা ক ন৷
eিট হল দtক ভতর্ু িক eবং দtকসংkাn a-েপৗনঃপুিনক বয্য় সmিকর্ত চু িkর েশষ পৃ া
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