
COVID-19 এর �িত��য়া��প
সর�াম এবং সরবরাহসমূেহর �য় 

অথবা আপেডট করা

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



তহিবল�ট িন�িলিখত�িলর জন�
ব�বহার করা েযেত পাের:
• বািড়র িভতেরর এবং বাইেরর সর�াম এবং 

সরবরাহসমূহ
• নত� ন চ�ােল��িলর �িত �িত��য়ার জন� �েয়াজনীয় 

ব�বসািয়ক উপাদান�িল
• তথ� সং�হ করার এবং িলড এেজ���িলর িনকট 

�িতেবদন �দান করার জন� ব�ব�ত �যু��িভি�ক 
আপেডট�িল



িকছ�  িনিদ�� সর�ােমর মেধ� অ�ভ� ��
হেত পাের:

• সামা�জক দরূ� বজায় রাখার জন�, �িতব�কতা স�ৃ�কারী সর�াম, েযমন 
�াি�ক অথবা অ�া�াইিলক িশ�স-এর �ারা ��ত বহনেযাগ� �াচীর, অথবা 
�ীজ গাড�স

• হাত েধায়ার অিতির� জায়গার জন� িস� লাগােনা
• বাসন, ে�, ে�ট, কাপ এবং বা�ট অ�ভ� �� কের, খাদ� পিরেবশেনর জন� একবার 

মা� ব�বহারেযাগ� ব��িল
• মা� ব�বহােরর �েয়াজনীয়তা এবং সামা�জক দরূ� বজায় রাখার িবষেয় মেন 

করােনার জন� COVID-19-এর �তীক�িল
• �ত� িশ��িলর মা�, অিতির� েপাশাক, এবং ডায়াপােরর মত ব���গত 

ব��িল রাখার জন� পা�
• ে�ণীকে� সামা�জক দরূ� বজায় রাখার জন� আরও �ান সং�ােনর উে�েশ� 

উপাদান এবং সর�াম�িল রাখার পা�



আপনার েরকেড�র জন� 
িন�িলিখত�িল রাখা িন��ত ক�ন:

• সাইেনজ ি�ি�ং-এর ব�ব�ত ি��ােরর কািল অ�ভ� �� কের 
েযেকােনা উপাদান �য় করার রিসদ�িল

• সর�াম লাগােনা অথবা সাইেনজ ি�� করার ে�ে� 
সাহায�কারী েযেকােনা েকা�ানীর ইনভেয়স�িল

• বািতল করা েচক, মািন অড�ার, ে�িডট কাড� ে�টেম� অথবা 
পণ� এবং পিরেষবা�িলর জন� ই-ব�া��ং েরকড��ি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



আপনার কায ��ম�ট, আপিন কীভােব আপনার কায ��ম�টর 
সহায়তার জন� েফডােরল তহিবল�ট ব�বহার কেরেছন েস�টর 
উপর এক�ট নীির�ার িবষয়ব�৷ যিদ েস�ট সংঘ�টত হয়, তাহেল 
আপনার কীভােব আপিন অনুদান অথ ��ট খরচ কেরেছন এবং ে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 হেয়েছ েস�ট েদখােত স�ম হওয়া 
�েয়াজন হেব৷

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/index.html

file://PDP-FNP/Projects/Video/ECETP/ARPA%20Child%20Care%20Stabilization%20Funds/Scripts/05%20Purchaces%20Updates%20Equipment/Scripts/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html


এই তহিবল�িল আপনােক সাহায� করেত 
পাের এমন িবজেনস সফটওয়�ার েনওয়ার 
জন� ব�বহার করা েযেত পাের:
• িশ�র উপি�িত অনুসরণ করা
• কম�েদর উপি�িত নিথভ� � করা
• বাবা-মােয়র সে� েযাগােযােগর ে�ে� সহায়তা করা

এবং েসই সকল �যু��র আপেডট�িল েনওয়া েয�িল 
পিরসংখ�ান সং�হ এবং �িতেবদন সং�া� িবষয়�িলেত 
সাহায� করেত পাের



েয েরকড��িল রাখেত হেব:
• েযেকােনা সফটওয়�ার �য় করার জন� রিসদ�িল
• সফটওয়�ার েকা�ানীর �ারা �দ� েযেকােনা 

�যু��িভি�ক সহায়তার জন� ইনভেয়স�িল
• বািতল করা েচেকর কিপসমূহ, �য় করার অথবা

পিরেষবা�িলর জন� অথ � �দােনর ে�ে� ব�ব�ত মািন 
অড�ার, ে়�িডট কাড� ে�টেম� অথবা ই-ব�া��ং 
েরকড��িল



সং�ান�িল যারা সাহায� করেত পাের:
• িনয়ামক
• �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ

(Local Child Care Resource and Referral, CCR&R) সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• তািলকাভ� �� সং�া
• WHEDco
• েরাগ িনয়�ণ এবং �িতেরাধ েক� (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC)



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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