
�া�� ও সুর�া অভ�াস�িলর 
সে� স�িক�ত েপশাদারী িবকাশ

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



তহিবল�িল িন�িলিখত�িলর জন� 
অথ � �দােন সাহায� করেত পাের:

• �া�� এবং িনরাপ�া �িশ�ণ (Health and Safety Training)
• ওষুধ �েয়াগ সং�া� �িশ�ণ (Medication Administration Training, MAT)
• অ�ালা�জ� এবং অ�ানাফাইল�া��স সং�া� �িশ�ণ (allergies and 

anaphylaxis training)
• CPR এবং �াথিমক িচিকৎসা
• �া�� পিরচয �া পরামশ �দাতা
• আচরণ িবষয়ক িবেশষ�
• সেব হাটঁেত েশখা েছাট িশ� িবষয়ক িবেশষ�
• িশ�েদর ও কম �চারীেদর জন� মানিসক �া�� সহায়তা



ECETP �া�� এবং িনরাপ�া এবং ওষুধ �েয়াগ সং�া� 
�িশ�ণ (ECETP Health and Safety and Medication 
Administration Training professionals)-এর েপশাদাররা 
আপনােক িদেত পােরন:

• FDC, GFDC এবং SACC এবং DCC েকে�র কম�েদর জন� �া�� এবং 
িনরাপ�ার উপর 15-ঘ�ার ে�ণীক�

• তািলকাভ� � িবদ�ালেয় যাওয়ার বয়সী িশ��িলর পিরচয �ার 
আইনগতভােব ছাড়�া� িনেদ�শক, এবং SACC এবং DCC
িনেদ�শকেদর জন� 15-ঘ�ার �া�� এবং িনরাপ�া িবষয়ক ে�ণীক�

• ওষুধ �েয়াগ সং�া� �িশ�ণ (Medication Administration Training, 
MAT), ে�ণীক�িভি�ক পাঠ�ম অথবা �িনভ�র অধ�য়ন পাঠ�ম



এই �িশ�ণ�িলর সে� স�িক�ত খরচ থাকেত পাের 
েয�িল এই তহিবল�িলর �ারা আ�ািদত হেব৷ 
আপনার েনওয়া �িশ�ণ�িলর সে� স�িক�ত রিসদ 
এবং অথ � �দােনর �মাণ�িল রাখা িন��ত ক�ন৷ যিদ 
�িশ�ণ�ট িফসসহ একািধক েসশন�িলেক আ�ািদত 
কের, তাহেল সকল েসশন�িলর জন� তথ� সং�হ করা 
এবং সংর�ণ করা িন��ত ক�ন৷



2019-এ, িনউ ইয়েক�র সকল িশ�র িদবসীয় কায ��ম�িলর জন� 
খাদ�িভি�ক অ�ালা�জ� অ�ানাফাইল�া��েসর �িতেরাধ করার এবং 
েস�টর �িত �িত��য়া করার জন� িনেদ�িশকা অনুসরণ করার 
�েয়াজনীয় কের এিলজাস আইন (Elijah’s Law) গৃহীত হেয়িছল৷ 

খাদ�িভি�ক অ�ালা�জ��িল হল হাসপাতাল বিহভূ�ত ব�ব�া�িলেত 
অ�ানাফাইল�া��েসর সব �ািধক সাধারণ কারণ৷ অ�ানাফাইল�া��েসর 
অন�ান� কারণ�িলর মেধ� অ�ভ� �� হয় কীট-পতে�র কামড়, 
কুকুর, িবড়াল, ওষুধপ� এবং রাবার 



অ�ালা�জ�েত আ�া� িশ�েদর ে�ে� সামান� এবং 
তী� উভয় �কােরর উপসেগ �র সৃ�� হেত পাের েয�িল 
�ত, এক�ট অ�ালা�জ�িভি�ক �িত��য়ার একািধক 
উপসগ �, অ�ানাফাইল�া��েসর �িত িনেদ�শ করেত 
পাের৷ উ�িতর জন� এবং ��তর, স�াব�ভােব জীবন 
সংশয়কারী জ�টলতা�িলর �িতেরােধর সেব �াৎকৃ� 
সুেযাগ �দােনর উে�েশ� েস�টর আবিশ�কভােব 
তখনই িচিকৎসা করেত হেব৷



এই ে�ণী�টেত তহিবেলর সং�ান করা খাদ�িভি�ক অ�ালা�জ� 
অ�ানাফাইল�া��েসর �িতেরাধ করার এবং েস�টর �িত �িত��য়া 
করার �িশ�েণর উে�েশ� অথ � �দােন সহায়তা করেত পাের৷ 

OCFS এক�ট �� ৈদেঘ ��র �িশ�েণর িবকাশ ঘটাে� েয�ট িবনামূেল� 
উপল� হেব৷ এ�িল বত�মােন হল, আপিন অংশ�হণ করা িনব �াচন 
করেত পােরন (িবেল, েরড �স, েকাড আনা) (Belay, Red Cross, 
Code Ana) িফ-িভি�ক �িশ�ণ৷ এই �িশ�ণ�িল আপনােক, 
িডেস�র 2020-েত �দ� অ�ানাফাইল�া��স নীিত অনুসাের, েশষ 
তািরখ 15ই েসে��র, 2021-এর মেধ� আপনার কায ��ম�টর িবকাশ 
ঘটােত পিরক�না করেত এবং েসই পিরক�না�টর উপর কম�েদর 
�িশ�ণ �দান করেত সাহায� করেত পাের৷ 



CPR এবং �াথিমক িচিকৎসা উভয়ই ব�ব�ত হয় 
আপৎকালীন পিরি�িত�িল জীবন র�া করার উে�েশ�৷ 

সকল কায ��ম�িল ে�ে�ই, িবিধ অনুসাের, কমপে� 
একজন কম�র উপি�িত �েয়াজনীয় কের িযিন CPR এবং 
�াথিমক িচিকৎসার িবষেয় শংসা�া�-েকন আপনার 
কম�েদর মেধ� আরও েবিশ সংখ�কেক অথবা সকল 
কম�েকই �িশ�ণ �দােনর জন� এই তহিবল�িল ব�বহার 
কেরন না? এই �িশ�ণ এবং দ�তা�িল জীবন র�াকারী 
এবং েস�িল স�াব� পিরবার�িলেক জানােনা�টও হল 
এক�ট দা�ণ অিতির� ৈবিশ��৷



এই ে�ণী�ট CPR এবং �াথিমক িচিকৎসা সং�া� 
�িশ�ণ�িলর সে� স�িক�ত েযেকােনা খরচেক 
আ�ািদত করেব৷ �ধুমা� মেন রাখেবন, �ঠক �া�� 
এবং িনরাপ�া এবং MAT �িশ�েণর মতই, আপনার 
�ারা �হণ করা েযেকােনা �িশ�েণর সে� স�িক�ত 
অথ � �দােনর রিসদ এবং �মাণ�িল রাখা িন��ত ক�ন৷ 
যিদ �িশ�ণ�ট িফসসহ একািধক েসশন�িলেক
আ�ািদত কের, তাহেল সকল েসশন�িলর জন� তথ� 
সং�হ করা এবং সংর�ণ করা িন��ত ক�ন৷



�া�� এবং িনরাপ�া িবষয়ক ে���িলেত অিতির� 
েপশাদারী িবকাশমূলক �িশ�েণর মেধ� অ�ভ� �� 
হয়, িক� েস�িলর �ারা সীিমত হয় না:
• সং�ামক েরাগ�িলর িনবারণ এবং িনয়�ণ
• হঠাৎ েছাট বা�ার মতৃ� �র উপসেগ �র �িতেরাধ এবং িনরাপদ িন�ার 

অভ�াস�িলর ব�বহার
• বািড় এবং বা�িবক ভবন�িলর িনরাপ�া 
• েশেকন েবিব িসে�াম এবং অ�ািবউিসভ েহড �মা-এর �িতেরাধ
• িশ� িনয �াতন এবং অপব�বহার সনা�করণ এবং �িতেরাধ



�া�� এবং িনরাপ�া িবষয়ক ে���িলেত অিতির� 
েপশাদারী িবকাশমূলক �িশ�েণর মেধ� অ�ভ� �� 
হয়, িক� েস�িলর �ারা সীিমত হয় না:
• এক�ট �াকৃিতক দুেয �াগ অথবা এক�ট মানবকৃত ঘটনার েথেক উদ্ভূত হওয়া 

আপৎকালীন পিরি�িত�িলর জন� �িত��য়া পিরক�না
• িবপ�নক উপাদান�িল িনেয় কাজ করা এবং সংর�ণ করা এবং

ৈজবদষূণকারী�িল উপযু� িবন��করণ
• িশ�েদর পিরবহেণর ে�ে� উপযু� সাবধানতা
• িশ� িনয �াতন ও অবেহলার িচি�তকরণ এবং �িতেবদনকরণ
• খাদ� ��ত এবং মজতু করা অ�ভ� �� কের খাদ� সুর�া
• কীভােব িশ�র শারীিরক ��য়াকলােপর ব�ৃ� ঘটােত হেব, েযমন SPAN (রাজ� 

শারীিরক ��য়াকলাপ এবং পু��)(State Physical Activity and Nutrition)



SPAN মা�ার �িশ�করা, সরাসির িশ� পিরচয �া
কায ��ম�িলর িনকট শারীিরক ��য়াকলাপ এবং পু�� 
সং�া� সেব �াৎকৃ� অভ�াস�িলর উপর �িশ�ণ এবং 
�যু��িভি�ক সহায়তা �দান কেরন৷ 

আরও তেথ�র জন� এখােন তােদর সে� েযাগােযাগ ক�ন:
SPANearlycare@health.ny.gov৷ 
518-408-5142

mailto:SPANearlycare@health.ny.gov


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



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�া
• তািলকাভ� �� সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• WHEDco
• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and Training Program, ECETP)
• �া�� পিরচয �া পরামশ �দাতা
• এিলজা-এর আইন (Elijah’s Law)
• িবেল (Belay)
• েকাড আনা (Code Ana):
• আেমিরকান েরড �স (American Red Cross)
• আেমিরকান হাট� অ�ােসািসেয়শন (American Heart Association)
• রাজ� শারীিরক ��য়াকলাপ এবং পু�� (State Physical Activity and Nutrition program, 

SPAN) কায ��ম



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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	অ্যালার্জিতে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে সামান্য এবং তীব্র উভয় প্রকারের উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে যেগুলি দ্রুত, একটি অ্যালার্জিভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার একাধিক উপসর্গ, অ্যানাফাইল্যাক্সিসের প্রতি নির্দেশ করতে পারে৷ উন্নতির জন্য এবং গুরুতর, সম্ভাব্যভাবে জীবন সংশয়কারী জটিলতাগুলির প্রতিরোধের সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে সেটির আবশ্যিকভাবে তখনই চিকিৎসা করতে হবে৷
	এই শ্রেণীটিতে তহবিলের সংস্থান করা খাদ্যভিত্তিক অ্যালার্জি অ্যানাফাইল্যাক্সিসের প্রতিরোধ করার এবং সেটির প্রতি প্রতিক্রিয়া করার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদানে সহায়তা করতে পারে৷ ��OCFS একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রশিক্ষণের বিকাশ ঘটাচ্ছে যেটি বিনামূল্যে উপলব্ধ হবে৷ এগুলি বর্তমানে হল, আপনি অংশগ্রহণ করা নির্বাচন করতে পারেন (বিলে, রেড ক্রস, কোড আনা) (Belay, Red Cross, Code Ana) ফি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ৷ এই প্রশিক্ষণগুলি আপনাকে, ডিসেম্বর 2020-তে প্রদত্ত অ্যানাফাইল্যাক্সিস নীতি অনুসারে, শেষ তারিখ 15ই সেপ্টেম্বর, 2021-এর মধ্যে আপনার কার্যক্রমটির বিকাশ ঘটাতে পরিকল্পনা করতে এবং সেই পরিকল্পনাটির উপর কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সাহায্য করতে পারে৷ 
	CPR এবং প্রাথমিক চিকিৎসা উভয়ই ব্যবহৃত হয় আপৎকালীন পরিস্থিতিগুলি জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে৷ ��সকল কার্যক্রমগুলি ক্ষেত্রেই, বিধি অনুসারে, কমপক্ষে একজন কর্মীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয় করে যিনি CPR এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে শংসাপ্রাপ্ত-কেন আপনার কর্মীদের মধ্যে আরও বেশি সংখ্যককে অথবা সকল কর্মীকেই প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এই তহবিলগুলি ব্যবহার করেন না? এই প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতাগুলি জীবন রক্ষাকারী এবং সেগুলি সম্ভাব্য পরিবারগুলিকে জানানোটিও হল একটি দারুণ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য৷	
	এই শ্রেণীটি CPR এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো খরচকে আচ্ছাদিত করবে৷ শুধুমাত্র মনে রাখবেন, ঠিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা এবং MAT প্রশিক্ষণের মতই, আপনার দ্বারা গ্রহণ করা যেকোনো প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ প্রদানের রসিদ এবং প্রমাণগুলি রাখা নিশ্চিত করুন৷ যদি প্রশিক্ষণটি ফিসসহ একাধিক সেশনগুলিকে আচ্ছাদিত করে, তাহলে সকল সেশনগুলির জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংরক্ষণ করা নিশ্চিত করুন৷
	স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ক্ষেত্রগুলিতে অতিরিক্ত পেশাদারী বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু সেগুলির দ্বারা সীমিত হয় না:
	স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক ক্ষেত্রগুলিতে অতিরিক্ত পেশাদারী বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু সেগুলির দ্বারা সীমিত হয় না:
	SPAN মাস্টার প্রশিক্ষকরা, সরাসরি শিশু পরিচর্যা কার্যক্রমগুলির নিকট শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুষ্টি সংক্রান্ত সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাসগুলির উপর প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সহায়তা প্রদান করেন৷ ��আরও তথ্যের জন্য এখানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন:�SPANearlycare@health.ny.gov৷ �518-408-5142
	আপনাকে, কোনও রসিদ অথবা ইনভয়েস জমা দিতে হবে না, অথবা আপনার অনুদান অর্থটি পাওয়ার জন্য OCFS-এর থেকে উপাদানগুলির জন্য কোনও প্রকার অগ্রিম অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে না, তবে আপনাকে আবশ্যিকভাবে আপনি কীভাবে সেটি খরচ করলেন তার নথি রাখতে হবে৷ আপনাকে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য একটি লিখিত অথবা বৈদ্যুতিন রেকর্ড রাখতে হবে৷
	আপনি কীভাবে আপনার অনুদান অর্থ ব্যবহার করেন সেটি নথিভুক্ত করুন যাতে আপনি দেখাতে পারেন যে সেটি আপনার কার্যক্রমের উন্নতির জন্য অথবা COVID-19 গণ স্বাস্থ্য আপৎকালীন পরিস্থিতির থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে৷
	সংস্থানগুলি যারা সাহায্য করতে পারে:
	অনুদানের 8টি শ্রেণীর প্রত্যেকটির উপর আরও তথ্য, আপডেট, ভিডিও এবং ডেস্ক সহায়তাগুলির সুস্থিতিকরণ সহায়তা কেন্দ্র (Stabilization Help Center)-এর ওয়েবসাইট দেখুন৷��https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/ 

