
আপনি  

গ্রেপ্তার হলে  

আপিার সন্তালির  

গ্রেি েত্ন গ্রিওয়া হয়  

 
 

গ্রেি নিরাপদ থালে  

তা নিনিত েরুি,  
অবিলম্বে কাউম্বক  

ডাকুন!  

আপিালে  
গ্রেলে বা  

োরাগালর পাঠালিা হলে,  
আপিার সন্তালির েিয  

পনরেল্পিা ও বলদাবস্ত 
েরুি!  

এেেি পনরচেযাোরী  

নিলয়াগ েরুি  

আপিার সন্তালির েিয আপিার 
পনরেল্পিাগুনের বযাপালর এেেি 

উনেলের সালথ েথা বেুি   

 

 

ফর্য 1.  
30 নদি বা তার ের্ সর্লয়র  েিয 

আপিার সন্তালির েিয পনরচেযাোরী* 
নিলয়াগ  

 

নপতা/র্াতা পপরূণ েরলবি 

আবি, (আপনার নাি) 

________________________________,  

(আপনার সন্তাম্বনর নাি) এর বপতা/িাতা 
________________________________, 

(পবরচর্যাকারীর নাি) বনিযাচন করুন 

________________________________, 

বর্বন এখাম্বন থাম্বকন (পবরচর্যাকারীর ঠিকানা) 

________________________________  

________________________________, 

আিার সন্তাম্বনর জনয প্রাতযবিক এিং জরুরী 
বচবকৎসার  সম্মবত সম্বিত বিক্ষা ও 
স্বাস্থ্যম্বসিার বসদ্ধান্ত বনম্বত সক্ষি িযবি এিং 

পবরচর্যাকারী িম্বত িম্বি। পবরচর্যাকারীম্বক ইিা 
(1 থথম্বক 30 পর্যন্ত) _________ বিম্বনর জনয 
পূর্য অবিকার থিয় র্া নীম্বচর তাবরম্বখ শুরু 

িয় এিং আম্বে থিষ িয় র্বি আবি িবল।  

এখাম্বন সই করুনঃ 
________________________________  

তাবরখঃ_________________________ 

*প্রবতটি বিশুর জনয বিন্ন ফিয করুন।  

পবরচর্যাকারী বিক্ষা এিং স্বাস্থ্যম্বসিা প্রিানকারীম্বির এই ফিয 
প্রিিযন করম্বত পাম্বরন। বিক্ষা এিং স্বাস্থ্যম্বসিা প্রিানকারীরা এই 

ফম্বিযর কবপ ততবর করম্বত পাম্বর। 
 

আপিার সন্তাি েলত্ন ও  নিরাপলদ আলে তা নিনিত েরুি  

অনবেলে পদলেপ েহণ েরুি — োউলে ডাকুি! 
আজম্বক এিং র্তবিন আপবন আপনার সন্তাম্বনর িাবয়ত্ব বনম্বত অক্ষি ততবিম্বনর জনয িযািস্থ্া কম্বর রাখনু। আপনাম্বক অবিলম্বে আপনার 
সন্তাম্বনর র্ত্ন থনওয়ার জনয একজনম্বক অনমু্বরাি করম্বত িম্বি এিং িীর্যম্বিয়ািী র্ম্বত্নর জনয অনয একজন িযাবিম্বক িলম্বত িম্বি।  

অনবেলে এেেি পনরচেযাোরী নিলয়াগ েরুি 
আপনি েনদ আপিার সন্তালির এের্াত্র পনরচেযাোরী হি, তলব আপিার সন্তালির েত্ন গ্রিওয়ার েিয আপিার সন্তালির অিয অনিিাবে, 
এেেি আত্মীয় বা বনু্ধলে অিলুরাধ েরুি এবং তা নেনিতিালব এটি নেনিতিালব নদি। এটি গ্রসই বযনিটিলে আপিার সন্তালির েিয 
নিো ও নচনেৎসা সংক্রান্ত নসদ্ধান্ত গ্রিওয়ার ববধ ের্তা প্রদাি েলর। এই ফ্লায়ালরর র্লধয দইুটি ফর্য আলে ো আপনি অস্থায়ী 
পনরচেযাোরী নিলয়াগ েরলত বযবহার েরলত পালরি। দটুি ফর্য নিন্ন সর্লয়র েিয এবং নিন্ন আবনিযেতা আলে। আপিার প্রনতটি 
সন্তালির েিয আোদা ফর্য েরুি। পনরচেযাোরী আপিার সন্তালির নিো এবং স্বাস্থযলসবা প্রদািোরীলদর সম্পণূয ফর্যটি গ্রদিালত পালরি 
এবং তারা ফর্যটির েনপ বতনর েরলত পালর।  

ফর্য  1. 30 নদি বা তার ের্ সর্লয়র েিয আপিার সন্তালির পনরচেযাোরীর নিলয়াগ  

 অনবেলে এই ফর্যটি পরূণ েরুি। 
 পরূণ েরলত এবং পনরচেযাোরীলে গ্রদওয়া আপিার পলে সহে। 

ফর্য  2. 12 র্াস বা তার ের্ সর্লয়র েিয আপিার সন্তালির পনরচেযাোরীর নিলয়াগ  

 র্ত তাডাতাবড সম্ভি এই ফিযটি পরূর্ করুন এিং 30 বিম্বনর িযিস্থ্া থিষ িওয়ার আম্বে।  

 একটি থনাটাবর জনসািারম্বর্র সািম্বন এই ফিযটি আপনাম্বক এিং পবরচর্যাকারী দ্বারা সই করাম্বত িম্বি। আপবন এটি একম্বে িা 
পথৃকিাম্বি সম্পািন করম্বত পাম্বরন। আলািািাম্বি করা িম্বল, প্রথম্বি আপবন, বপতা-িাতা, এটি সম্পািনা করা আিিযক। 

 আপবন এই িযিস্থ্া পনুনযিীকরর্ করম্বত পাম্বরন। আপনার সন্তানম্বির জনয নতুন ফিয পরুর্ করুন এিং সম্পািন করুন 12 িাম্বসর 
থিয়াি থিষ িওয়ার আম্বে।  

এেটি তত্ত্বাবধাি বা অনিিাবেত্ব এর দরিাস্ত দানিে েরুি 

আপিার সন্তালির অিয নপতার্াতা বা অিয উপেিু বযনি আপিার সন্তালির েত্ন নিলত পালরি, নতনি পানরবানরে আদােলত এেটি দরিাস্ত 
দানিে েরলত পালরি এবং আপনি গ্রহফােলতর পনরবতয ি বা শুিানিলত অনিিাবে নিলয়ালগর েিয সম্মত হি, এবং আপনি নবিারূ্লেয এেটি 
আইিেীনব পাওয়ার েিয গ্রোগয হলত পালরি। এটি আপিার সন্তালির েত্ন এবং নসদ্ধান্ত গ্রিওয়ার দানয়ত্বটি গ্রসই বযনিলে প্রদাি েলর। আপনি 

আপিার এবং আপিার সন্তালির েিয এেটি পনরদিযি পনরেল্পিা চাইলত পালরি। 

এেটি তত্ত্বাবধাি এবং পনরদিযলির আলদি সংলিাধি েরুি 

আপিার সন্তালির অিয গ্রোিও অনিিাবে আপিার সন্তালির েত্ন নিলত পালর এবং আপিার সন্তালির এের্াত্র গ্রহফােত আলে, আপিার সন্তালির 
অিযািয অনিিাবে আপিালে গ্রহফােলত রািার আলদিটি সংলিাধি েরার েিয পানরবানরে আদােলত এেটি দরিাস্ত দানিে েরলত পালর। 
আপনি গ্রহফােলতর পনরবতয লির েিয এেটি শুিানিলত ইচ্ছা প্রোি েলরি ো আপিার সন্তালির অিয অনিিাবেলে আপিার সন্তালির েত্ন ও 
নসদ্ধান্ত েহলণর দানয়ত্ব গ্রদয়, এবং আপনি নবিার্ুলেয এেটি আইিেীনবর েিয উপেিু হলত পালরি। আপনি আপিার এবং আপিার সন্তালির েিয 

এেটি পনরদিযি পনরেল্পিা চাইলত পালরি।  

ফসটার গ্রেয়ালর গ্রস্বচ্ছােৃত নিলয়াগ 

আপিার সন্তালির অিয অনিিাবে েনদ আপিার সন্তালির েত্ন নিলত িা পালর এবং আপিার অিয গ্রোিও উপেুি বযনি িা থালে নেনি আপিার 
সন্তালির েত্ন নিলত পালরি, আপনি 211 েে েরলত পালরি (লবনিরিাগ নবিালগ উপেব্ধ) অথবা আপিার স্থািীয় োউবি বিিাম্বের সাম্বথ সরাসবর 
থর্াোম্বর্াে করুন সািাবজক পবরম্বষিাবি (বনউইয়কয  বসটির বিশুম্বসিা প্রিাসন) প্রবতম্বরািিূলক পবরম্বষিা বিিাে এিং আপনার সন্তাম্বনর ফসটার 
থকয়াম্বর রাখার জনয বজজ্ঞাসা করুন। র্বি বিিাে সম্মত িয়, আপনাম্বক অিিযই একটি থস্বচ্ছাকৃত বনম্বয়ােপম্বে স্বাক্ষর করম্বত িম্বি র্া আপনার 
সন্তানম্বক অস্থ্ায়ীিাম্বি ফসটার থকয়াম্বর রাখম্বত পারম্বি। আপবন আপনার এিং আপনার সন্তাম্বনর জনয একটি পবরিিযন পবরকল্পনা চাইম্বত পাম্বরন।  

আপিার সন্তালির েিয আপিার পনরেল্পিা সম্পলেয  এেটি আইিেীনবর সলে েথা বেুি ।  

এিালি নেেু নবেল্প আলে 

 

 

 

 



প্রস্তুতকারক: NYS বিশুম্বির বিচাম্বরর জনয স্থ্ায়ী বিচারসংক্রান্ত কবিিন ওম্বয়িসাইটঃ www.nycourts.gov/justiceforchildren 

বনউ ইয়কয  আিালম্বতর সাম্বথ জবডত িাচ্চাম্বির জীিনর্াো ও িবুি পাওয়ার সুম্বর্াে িবৃদ্ধ করম্বত কাজ করম্বে 

এই ফ্লায়ার এই সর্সযাগুনের গ্রে গ্রোলিাটির বযাপালর উনেলের সালথ েথা বেলত গ্রদলব িা।  

পানরবানরে আদােত বা গ্রফৌেদানর আদােলতর সালথ েন়িত সর্স্ত বযনিলে  
এেেি আইিেীনবর সলে েথা বেলত বো হলচ্ছ। 

এো়িাও এই সম্পলদর সম্পলেয  আপিার 

আপিার সন্তালির েিয আনথযে সাহােয 
আপনার সন্তাম্বনর তত্ত্বািিায়ক সািবয়ক সিায়তা (প্রায়িই বিশু-শুিুিাে অনুিান বিসাম্বি িলা িয়) জনয আম্বিিন করম্বত সক্ষি িম্বত পাম্বর র্া 
আপনার সন্তাম্বনর র্ম্বত্নর জনয িযিহৃত িাবসক নেি টাকা প্রিান কম্বর। এই সিায়তাটি আপনার সন্তাম্বনর আয় এিং সংস্থ্ানগুবলর উপর বিবি কম্বর 
িয়, অ-অবিিািক পবরচর্যাকারীম্বির আম্বয়র ওপর নয়। পবরচর্যাকারীরা ফুড্ স্ট্যাম্প, Medicaid, বিশু র্ত্ন সিায়তা িা আপনার সন্তাম্বনর অনযানয 
পবরম্বষিাগুবলর জনয আম্বিিন করম্বত সক্ষি িম্বত পাম্বর। আম্বরা তম্বথযর জনয এিং অযাবিম্বকিন পযাম্বকম্বজর জনয, তত্ত্বািিায়ক 211 (ম্বিবিরিাে বিিাম্বে 

উপলব্ধ) কল করম্বত পাম্বরন িা সািাবজক পবরম্বষিাগুবলর স্থ্ানীয় বিিাম্বে (বনউ ইয়কয  বসটির HRA) থিখম্বত পাম্বরন।  

পনরচেযাোরীলদর েিয হযান্ডবুে  
বনউইয়কয  থস্ট্ট িযান্ডিকু ফর বরম্বলটিিম্বেইবসং বচম্বেন, িব্দ এিং বনিযাচনর্ুি, পবরচর্যাকারীথির জনয উপলব্ধ বিবিন্ন বিকল্প বনম্বয় আম্বলাচনা কম্বর। 

অনলাইন https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5080.pdf এ।  

আপিার সন্তালির েিয সম্পদ   
NYS অনফস অফ বচম্বেন অযান্ড ফযাবিবল সাবিয ম্বসস এই কঠিন সিয় জমু্বড প্রাপ্তিয়স্কম্বির এিং বিশুম্বির জনয অম্বনকগুবল সংস্থ্ান সরিরাি কম্বর। 

অনলাইন https://ocfs.ny.gov/main/incarcerated_parents/default.asp এ।  
 

NYS Kinship Navigator 
ওলয়বসাইটঃ www.nysnavigator.org  

গ্রটাে-নি গ্রফাি: 877-454-6463 

ইলর্ে: navigator@nysnavigator.org 

পনরলেবানদর পনরসলরর র্লধয অন্তিুয ি: 

 োউনি-নিদীষ্ট সহায়তা সম্পলেয  োিা 
 এেেি নেিনিপ বা সম্পেয  নবেয়ে নবলিেলের সালথ েথা বো 
 আইনি নবেলয়র তথযপত্র অযালেস েরুি  
 এলেনি এবং গ্রপিাদারলদর োলে গ্ররফালরে 

The Osborne Association 
ওলয়বসাইটঃ www.osborneny.org 

পনরবানরে সংস্থাি গ্রেন্দ্র: 800-344-3314  
গ্রফাি: 718-637-6560 

ইলর্ে: info@osborneny.org 

পনরলেবানদর পনরসলরর র্লধয অন্তিুয ি: 

 আিালম্বত ওকালবত, িািক বচবকৎসা কিযসংস্থ্ান এিং পাবরিাবরক 
কতয িযপালন 

 সিায়তা এিং পরািিয প্রিান 

র্নহো োরা সনর্নত  
ওলয়বসাইটঃ www.wpaonline.org 

গ্রফাি: 646-292-7740 

পনরলেবানদর পনরসলরর র্লধয অন্তিুয ি: 

 নাবর সম্পবকয ত থফৌজিারী বিচাম্বরর জনয সরাসবর সিায়তা পাওয়া 

LIFT 
ওলয়বসাইটঃ www.LIFTonline.org 

রােযবযাপী হটোইি: 212-343-1122 (গ্রেলে থাো  নপতার্াতার োে 
গ্রথলে সংেহ েেগুনে েহণ েলর) 
ওলয়লবর র্াধযলর্ ইলর্ইেঃ www.LIFThotline.org  

পনরলেবার পনরসীর্া অন্তিুয ি:  

 পানরবানরে আদােলতর আইবন তথয এিং পাবরিাবরক আইন 

 সািাবজক এিং আইবন থসিা সংক্রান্ত 

 পাবরিাবরক আইবন থকম্বে তীব্র আইবন এিং সািাবজক কাজ পান 

 িহুিাবষক আইবন সম্পি োইড 

নিউইয়লেয র েলয়দীলদর আইনি পনরলেবানদ: 
পানরবানরে নবেয়ে এেে 

গ্রফাি: 518-438-8046 

ঠিোিা: 41 State St, Suite M112 

                Albany, NY 12207 

পনরলেবানদর পনরসলরর র্লধয অন্তিুয ি: 

 Albany, Bronx, Erie, Kings, Nassau, New York, Queens বা 
Richmond োউনিগুনেলত গ্রদােী সাবযস্ত োরারূদ্ধ হওয়া 
অনিিাবেলদর (বা ওই োউনিগুনেলত বসবাসোরী নিশুলদর) 
সহায়তা েরা 

 োরাবালসর সর্য় পানরবানরে বন্ধি বোয় রািা এবং নিশু 
সহায়তার আলদলির সহায়তা েরা 

এই োয়গাগুনে সম্পলেয  আপিার সন্তালির পনরচেযাোরীলে বেুি গ্রেিালি  
আপনি, আপিার সন্তাি এবং তালদর পনরচেযাোরী সাহােয গ্রপলত পালরি   

ফর্য  2 . আপিার সন্তালির নপতার্াতাসংক্রান্ত পনরচেযাোরী নিলয়াগ  
12 র্াস বা ের্ সর্লয়র েিয 

পনরচেযাোরী পরূণ েরলবি 

আবি, (আপনার নাি)______________________________, এই সন্তাম্বনর জনয বনর্ুি তত্ত্বািিায়ক (বপতািাতার সম্পম্বকয র িযবি) 

এর িাবয়ত্ব এিং কতয িয গ্রির্ করম্বত সন্মত। 

এখাম্বন স্বাক্ষর করুন:____________________________________________ তাবরখ: _______________________ 

গ্রিাটারী পণূয েরলবি 

বনউইয়কয  থস্ট্ট  

কাউবি ____________________________________ এসএস.:  

_______ 20_________ এর, _______________________ তি বিম্বন, িযবিেতিাম্বি আিার কাম্বে এম্বস __________________________________, 

আিার কাম্বে পবরবচত িযবি বিসাম্বি এিং বর্বন তথযাবির িম্বিয স্বাক্ষবরত িযবি বিসাম্বি পবরবচত এিং আিার কাম্বে এই িরম্বনর িযবি র্থার্থিাম্বি স্বীকৃত থর্ বতবন একই কাজ কম্বরম্বেন।  

 

________________________________________________ 

থনাটারী পািবলক 

 

অনিিাবে দ্বারা পণূয েরা হলব (প্রলতযে সন্তালির েিয আোদা ফর্য েরুি) 
আনর্, (আপিার িার্)________________________________, (আপনার সন্তাম্বনর নাি) _________________ এর 
অবিিািক___________________________, জন্মতাবরখ (আপনার সন্তাম্বনর জন্মতাবরখ) _______________ 

_____________, (তত্ত্বািিায়ক নাি) _________________________________ চয়ন করুন এিং আিার সন্তাম্বনর জনয র্ত্নিীল এিং 

রুটিন এিং জরুরী বচবকৎসা সংক্রান্ত সম্মবত সি বিক্ষা ও স্বাস্থ্যম্বসিা বসদ্ধান্ত বনম্বত সক্ষি িযবি িম্বত িম্বি। এটি (শুরুর তাবরখ) 
_______________ থথম্বক (ম্বিষ তাবরখ) ___________________________ পর্যন্ত আিার না িলা অিবি আিার সন্তাম্বনর বিক্ষার 

এিং স্বাম্বস্থ্যর বসদ্ধাম্বন্তর জনয তত্ত্বািিায়কম্বক পূর্য কতৃয ত্ব থিয় তাই। তত্ত্বািিায়ক এর থফান নের _____________________। 
তত্ত্বািিায়ক এর ঠিকানা ____________________। র্খন আিাম্বক থিফাজম্বত থনয়া িম্বয়বেল, তখন আিার িাবডর ঠিকানা বেল 

___________________________। আবি বনম্বনাি অিস্থ্াম্বন থাকা থিম্বন বনবচ্ছ (ম্বজল/কারাোম্বরর নাি) _______________ 

_________________ এিং থফান দ্বারা সরাসবর থর্াোম্বর্াে করা র্াম্বি না। আিার বিিাে সনািকরর্ নের িা িই এিং থকস নের 

িল (আপনার নের িা না জানম্বল ফাাঁকা থরম্বখ বিন) ________________________________________। এই অযাপম্বয়িম্বিিটি 

করম্বত থকানও আিালম্বতর আম্বিি আিম্বক িািা বিম্বত পারম্বি না। 

এখাম্বন স্বাক্ষর করুন:_____________________________________ তাবরখ: _______________________ 

গ্রিাটারী পণূয েরলবি 

বনউইয়কয  থস্ট্ট  

কাউবি __________________ এসএস.:  

_______ 20_________ এর, _______________________ তি বিম্বন, িযবিেতিাম্বি আিার কাম্বে এম্বস __________________________________, 

 আিার কাম্বে পবরবচত িযবি বিসাম্বি এিং বর্বন তথযাবির িম্বিয স্বাক্ষবরত িযবি বিসাম্বি পবরবচত এিং আিার কাম্বে এই িরম্বনর িযবি র্থার্থিাম্বি স্বীকৃত থর্ 

বতবন একই কাজ কম্বরম্বেন।  

________________________________________________   

থনাটারী পািবলক 

Revised 1.29.2019 


