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পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি
(FOSTER YOUTH COLLEGE SUCCESS INITIATIVE PROGRAM)

গুরুত্বপূর্!ণ
আপনি কলেলের েিয অনিনরক্ত িহনিে পািার ক্ষেলে ক্ষ াগ্য হলি পালরি!


আপনি যনদ ফোি স্টর্য়াষি থার্া যুবা হি অথবা আপিার 13িম েন্মনিলির পষিও ফোি স্টর্য়াষি থাষর্ি, ও আপনি
র্ষিষজ স্টযাগদাি র্ষিি বা আষবদি র্ষিি, তষব আপনি আিও স্টবনি তহনবি এবং সহায়তা পনিষেবাি জিয স্টযাগয হলি
পাষিি। নিউ ইয়র্ক স্টেট পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি স্টযাগয ছাত্রষদি জিয র্ষিষজি খিি স্টর্টাষত
সাহাযয র্িাি জিয অনতনিক্ত সহায়তা পনিষেবা এবং অথায়ি
ক
প্রদাি র্ষি।
o



এই তহনবষিি স্টেষত্র স্টযাগযতা অজকষিি জিয আপিাষর্ অবিযই নিউ ইয়ষর্কি স্টেট ইউনিভানসটট
ক (State
University of New York, SUNY), নিউ ইয়ষর্কি নসটট ইউনিভানসটট
ক (City University of New York, CUNY) বা
নিউ ইয়র্ক স্টেষটি এর্টট স্টবসির্ািী র্ষিজ প্রনতষ্ঠাষি উচ্চতি নিোি সুষযাগ স্টপ্রাগ্রার্ (Higher Education
Opportunity Program, HEOP) সহ িনথভুক্ত হষত হষব।

অিুগ্রহ কলর েেয করুি: এই ক্ষরাগ্রামটি নিো রনিের্ ভাউচার (Education Training Voucher, ETV) এর মলিা
একই িয় ! আপনি এটটি জিয আষবদি র্িষত পাষিি এবং উভয়ই গ্রহণ র্িষত পাষিি।

আমালক কী করলি হলি?


নিউ ইয়র্ক স্টেষটি নিো নবভাগষর্ (New York State Education Department, NYSED) নিউ ইয়ষর্কি স্টেট ইউনিভানসটট
ক
এবং নিউ ইয়ষর্কি নসটট ইউনিভানসটটষর্
ক
আপিাষর্ জািষত হষব স্টয আপনি বতকর্াষি বা পূষব ক ফোি স্টর্য়াষি আষছি বা
নছষিি নর্িা। আপনি তহনবি বা সহায়তা স্টপষত পাষিি নর্িা তা নির্ািণ
ক র্িষত তাষদি এই তষথযি প্রষয়াজি।

 আপনি যনদ আপিাি নিোদাি সহায়তা স্টপ্রাগ্রার্ (Tuition Assistance Program, TAP) অযানিষর্িি স্টথষর্ এই সম্মনত ফর্টট
ক
অযাষেস র্ষিি তষব অিুগ্রহ র্ষি নিশ্চিত র্রুি স্টয আপনি আপিাি TAP অযানিষর্িিটট সম্পূণভাষব
ক
পূিণ র্ষিষছি।
এিপি, অিুগ্রহ র্ষি এটটষর্ পূিণ র্রুি এবং ফষর্িক িীষি উনিনখত ইষর্ইি অযাডষেষস এই সম্মনত ফর্টট
ক স্টপ্রিণ র্রুি।

OCFS নক আমার অিুমনি ছাডাই NYSED, SUNY িা CUNY এর সালে আমার ফস্টার ক্ষকয়ার িেয
ক্ষিয়ার করলি পালর?
 িা। নিউইয়র্ক স্টেষটি নিশু ও পনিবাি পনিষেবা দপ্তি (Office of Children and Family Services, OCFS) আপিাি বা
যনদ আপিাি বয়স বতকর্াষি 18 বছি িা হয় তষব আপিাি আইনি অনভভাবষর্ি অিুর্নত ছাডা ফোি স্টর্য়াষিি তথয
স্টিয়াি র্িাি অিুর্নত স্টদয় িা। অতএব, OCFS সম্মনত ফর্ পূ
ক িণ র্িা প্রষয়াজি।

আনম ক্ষিখলি চাই আনম কলেলের েিয িাকা ক্ষপলি পানর নকিা। আনম আমার িেয ক্ষিয়ার করলি
চাই। এরপর আনম নক করি?
 যনদ আপনি চাি স্টয OCFS আপিাি তথয NYSED -এি সাষথ স্টিয়াি র্িষব, তষব আপিাি বয়স যনদ 18 বছি বা তাি স্টবনি
হয়, তষব আপনি এই ফর্টট
ক পূিণ র্ষি জর্া নদষত পাষিি। আপিাি বয়স 18 বছষিি র্র্ হষি আপিাি আইনি
অনভভাবর্ষর্ অবিযই এই ফর্টট
ক পূিণ র্িষত হষব এবং জর্া নদষত হষব।
 OCFS NYSED, SUNY বা CUNY -স্টর্ ফোি স্টর্য়াষিি বতকর্াি বা প্রাক্তি যুবা নহসাষব আপিাি অবস্থা সম্পনর্কত তথয পাঠাষব।

আনম




নি আমার িেয ক্ষিয়ার করলি িা চাই িাহলে কী হলি?
আপনি যনদ আপিাি তথয স্টিয়াি র্িষত িাি তষব এটট আপিাি পছন্দ, বা আপিাি আইনি অনভভাবষর্ি পছন্দ হষব।
আপনি যনদ িাি স্টয OCFS ফোি স্টর্য়াষিি তথয NYSED এি সাষথ স্টিয়াি িা র্রুর্, তষব আপিাষর্ অিয নর্ছু র্িষত
হষব িা। এই সর্ষয় আপিাষর্ অনতনিক্ত সহায়তা বা অথায়ি
ক
প্রদাষিি স্টেষত্র নবষবিিা র্িা হষব িা। আপনি যনদ
আপিাি র্ি পনিবতকি র্ষিি এবং ভনবেযষত অনতনিক্ত সহায়তা বা অথায়ষিি
ক
জিয নবষবনিত হষত িাি, তাহষি
আপিাষর্ স্টসই সর্ষয় সম্মনত ফর্টট
ক পূিণ র্িষত হষব।

আনম এই ক্ষরাগ্রাম সম্পলকণ আলরা োিলি চাই। আনম কার সালে ক্ষ াগ্াল াগ্ করলি পানর?
পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি সম্পষর্ক আিও তষথযি জিয, অিুগ্রহ র্ষি fosteryouth@nysed.gov-এ নিউ ইয়র্ক
স্টেট নিো নবভাগষর্ ইষর্ি র্রুি।
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নিলিণিািেী




আপনি যনদ 18 বছি বা তাি স্টবনি বয়সী হি, অিুগ্রহ র্ষি ক্ষসকিি A পূিণ র্রুি।
যনদ আপিাি বয়স 17 বছি বা তাি র্র্ হয়, তাহষি অিুগ্রহ র্ষি এই তথযটট আপিাি নপতা বা র্াতা বা আইনি অনভভাবষর্ি র্াষছ ফিওয়াডক
র্রুি। তাষদি ক্ষসকিি B পূিণ র্িষত হষব।

ক্ষসকিি A: আপনি যনদ এর্জি বতকর্াি বা প্রাক্তি ফোি যুবা হি, এবং আপনি 18 বছি বা তাি স্টবনি বয়সী হি, তাহষি প্রশ্ন 1 এবং 2 পূিণ র্রুি।
1. আনম 18 িছর িা িার ক্ষিনি িয়সী , এবং এতদ্বািা আনর্ OCFS স্টর্ আর্াি িার্, আর্াি স্টসািাি নসনর্উনিটট িম্বষিি স্টিে িািটট সংখযা,
এবং বতকর্াি বা প্রাক্তি ফোি যুবা নহসাষব আর্াি অবস্থা নিউ ইয়র্ক স্টেষটি নিো নবভাষগ প্রর্াি র্িাি অিুর্নত নদই, আর্াি র্ূিযায়ি র্িাি
এর্র্াত্র উষেিয হি পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি -এি র্ার্যষর্ অনতনিক্ত স্টসবা এবং সহায়তা িাষভি স্টযাগযতাষর্ নবষবিিা
র্িা।
হযাাঁ িা

এছাডাও আপনি NYSED -স্টর্ নিষনাক্ত নিোথীি তথয এবং উচ্চ নিো প্রনতষ্ঠাষি আপিাি স্টযাগযতাি অবস্থাষর্ প্রর্াি র্িাি অিুর্নত নদষেি
স্টযখাষি আপনি বতকর্াষি পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ (Foster Youth College Success Initiative, FYCSI) এি উষেষিয িনথভু ক্ত হষয়ষছি।

2. নিোেীর িেয
a. আপিাি র্ষিজ বা নবশ্বনবদযািষয়ি িার্:
b. তানির্াভু শ্চক্তি তানিখ:
c. আপিাি িার্:
d. আপিাি পদবী:

/

/

e. আপনি নর্ র্খষিা অিয স্টর্ািও িাষর্ পনিনিত নছষিি? (িার্ এবং পদবী অন্তভু ক্ত
ক র্রুি)
f. আপিাি জন্ম তানিখ:
/
/
g. অিুগ্রহ র্ষি আপিাি স্টসািাি নসনর্উনিটট িম্বষিি স্টিে িািটট সংখযা প্রদাি র্রুি:
h. অিুগ্রহ র্ষি আপিাি ইষর্ি অযাডষেস প্রদাি র্রুি যাষত NYSED আপিাি সাষথ পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি সম্পষর্ক
স্টযাগাষযাগ র্িষত পাষি:
i. স্টযাগাষযাগ র্িাি জিয অিয এর্টট নবর্ল্প নহসাষব আপিাি স্টসি স্টফাি িম্বি প্রদাি র্রুি:
j. ডার্ষযাষগ স্টযাগাষযাষগি টঠর্ািা:
স্বােি: X

তানিখ:

/

/

ক্ষসকিি B: আপনি যনদ 18 বছষিি র্র্ বয়সী বতকর্াি বা প্রাক্তি ফোি যুবাি নপতার্াতা বা আইিী অনভভাবর্ হি, তষব অিুগ্রহ র্ষি 1, 2,
এবং 3 িম্বি প্রশ্নগুনিি উত্তি প্রদাি র্রুি।

1. আনম িীলচ িানেকাভু ক্ত ি
ু ার অনভভািক িা আইনি অনভভািক। এই ভূ নর্র্ায়, আনর্ এতদ্বািা OCFS -স্টর্ িীষন তানির্াভু ক্ত যুবাি

িার্, তাি স্টসািাি নসনর্উনিটট িম্বষিি স্টিে িািটট সংখযা এবং বতকর্াি বা প্রাক্তি ফোি নিশু নহষসষব যুবাি র্যাদাষর্
ক
প্রর্াি র্িাি অবস্থাষর্
নিউ ইয়র্ক স্টেষটি নিো নবভাষগ প্রর্াি র্িাি অিুষর্াদি নদই, যুবাি স্টযাগযতা র্ূিযায়ি র্িাি এর্র্াত্র উষেিয হি পানিত যুবাি র্ষিজ
সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি -এি র্ার্যষর্ অনতনিক্ত স্টসবা এবং সহায়তা িাষভি স্টযাগযতাষর্ নবষবিিা র্িা।
হযাাঁ িা

এছাডাও আপনি NYSED -স্টর্ নিষনাক্ত নিোথীি তথয এবং যুবাি স্টযাগযতাি অবস্থা উচ্চনিো প্রনতষ্ঠাষি প্রর্াি র্িাি অিুর্নত নদষেি স্টযখাষি
যুবা বতকর্াষি পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ (Foster Youth College Success Initiative, FYCSI) -এি উষেষিয িনথভু ক্ত।

2. নিোেীর িেয
a. ছাত্রষদি র্ষিজ বা নবশ্বনবদযািষয়ি িার্:
b. তানির্াভু শ্চক্তি তানিখ:

/

/

c. নিোথীি িার্:
d. নিোথীি পদবী:
e. এষজশ্চিি িার্:
f. নিোথীি জন্ম তানিখ:
/
/
g. অিুগ্রহ র্ষি আপিাি স্টসািাি নসনর্উনিটট িম্বষিি স্টিে িািটট সংখযা প্রদাি র্রুি:

3. আইিী অনভভািক িেয
a. আপিাি িার্:
b. আপিাি পদবী:
c. উপষি তানির্াভু ক্ত নিোথীি সাষথ আপিাি সম্পর্ক:
d. অিুগ্রহ র্ষি আপিাি ইষর্ি অযাডষেস প্রদাি র্রুি যাষত NYSED আপিাি সাষথ পানিত যুবাি র্ষিজ সাফিয উষদযাগ র্র্সূক নি সম্পষর্ক
স্টযাগাষযাগ র্িষত পাষি:
e. স্টযাগাষযাগ র্িাি জিয অিয এর্টট নবর্ল্প নহসাষব আপিাি স্টসি স্টফাি িম্বি প্রদাি র্রুি:
f. ডার্ষযাষগ স্টযাগাষযাষগি টঠর্ািা:
স্বােি: X

তানিখ:

/

আনম পূরর্ করা ফম ণক্ষকাোয় পাঠালি পানর?
অিুগ্রহ কলর সম্মনি ফমটি
ণ ইলমে করুি এখালি : FCY4College@ocfs.ny.gov ক্ষিষ িানরখ:
/
/
এই সম্মনি ফমটি
ণ পূরর্ করা এই ক্ষরাগ্রালমর েিয ক্ষ াগ্যিা িা অোয়লির
ণ
নিশ্চয়িা রিাি কলর িা।

/

