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ধিউ ইয়র্ক  স্টেট 

অধিস অি ধিলশেি এণ্ড িযোধিধল সোধভক শসস (OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)  

NY শিশু পশিচর্যা অনুদান-এি চলশি সময়েি যর্াগ্যিামায়নি শিয়পার্য -এ শিশনয়োগ্ করুন  

 
স্টরোগ্রোি  

িোি           __________________________________ স্টর্শের ID/পোরধিট#       __________ ধিরীক্ষশের তোধরখ       __________ 

 

ঠির্োিো       __________________________________________________       ধিরীক্ষে শুরু র্রোর সিয়       _____   স্ট ষ র্রোর সিয়       _______ 
 

ধিয়োিশর্র                                                              ধিয়োিশর্র                                                                                       আঞ্চধলর্ 

িোি          _________________________     স্বোক্ষর       _______________________________             অধিস/এশেধি       ____________ 

 

 

যিশিয়েিয়নি প্রকাি:  □ FDC  □ GFDC  □ DCC  □ SACC 

 

অনুদায়নি প্রকাি:  □ সম্প্রসোধরত এিশরোলশিন্ট; িতুি স্লশটর সংখযো:           □ িতুি রদোির্োরী  
 

ত্রৈিোধসর্ পর্কোশলোিিোর েিয সিস্ত িধিপৈ িোস ধপছু এর্ সপ্তোহ অিুর্োয়ী অক্রধির্ভোশে ধিেকোিশির েিয OFFICE OF CHILDREN AND FAMILIY 

SERVICES, OCFS -এর  

-এর র্োশছ সরেরোহ র্রশত হশে। 
 

প্রয়দে মানদণ্ড প্রয়দে শিশনসগুশল 

কীভায়ি পশিমাপ কিা 
হয়ি 

উত্তি – প্রয়দে 

শিশনসপত্রগুশল সি 

যদওো হয়েয়ে 

শকনা? 

মন্তিয/নশিপত্র  

রোিধির্ লোইশসি স্টরোগ্রোিটি রোিধির্ র্োের্িক 
িোলোশিোর লোইশসি স্টপশয়শছ 

লোইশসি অিুশিোধদত  হযোাঁ     িো   
 

       

রশদয় 1: স্টরোগ্রোিটি 

স্টখোলো আশছ ও র্োে 

িলশছ।   
 

□ র্িীশদর উপধিধতর লগ  

□ র্িী ধিশয়োশগর 

পধরর্ল্পিো/র্োশের সিয়সূিী 
 

□ স্টরোগ্রোি/ রুশি অে যই 
আে যর্ অিুপোশত 

ধিশয়োধেত র্িী িোর্শত 

হশে  

□ স্টর্োগয র্িী ধিশয়োগ র্রো 
হশয়শছ এেং স্টখোলো 
িোর্োর্োলীি র্োে র্রশছ 

□ স্টরোগ্রোিটিশর্ অে যই 
‘সধক্রয়’ েযোটোস িোর্শত 

 হযোাঁ     িো   
 
 
 
 
 
 

িযোধিধল স্টে স্টর্য়োর এেং গ্রুপ িযোধিধল স্টে স্টর্য়োর স্টহোশির
ধিয়ি

েতক িোি এিশরোলশিন্ট ________ 

অিুদোশির িোধডং সম্পধর্ক ত রশতযর্ েয়সসীিোর েিয র্তগুধল স্লট 

খোধল আশছ_____(এই তোধরখ পর্কন্ত      /     /     )  

িেেোতর্ ধ শু:           এর       

 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/
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হশে (স্টর্োধভশের র্োরশে 

স্টর্োয়োশরধন্টি েো ছুটির 

ধদি েোদ ধদশয়) 

□ স্টরোগ্রোিটিশর্ অে যই 
অিুশিোধদত স্লট অিুর্োয়ী 
েোয়গো/রুশির িোশপর 

আে যর্তো পূরে র্রশত 

হশে। 
□ স্টরোগ্রোি/ র্িী ও 

ধ শুশদর উপধিধতর 

অিুর্োয়ী ধিয়ি স্টিশি 

রুশির সংখযো িোর্শত হশে 

□ স্টরোগ্রোশির রশয়োগ এেং 
অিুদোশির সশে ধিধলশয় 

স্টর্োগয র্িীরো ধিিকোধরত 

ভূধির্োয় ধির্ুক্ত আশছি 

এেং র্োে িলোর্োলীি 

র্োে র্রশছি  

 

সদয হোাঁটশত স্ট খো:        এর       

 

ধর-স্টর্ধে:           এর       

 

সু্কল 

েয়স:              এর       
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রশদয় 2:  

স্টরোগ্রোিটি র্ী ভোশলো 
অেিোয় রশয়শছ? 

□ স্টরোগ্রোিটি ভোল অেিোয় 

আশছ ধর্িো স্টদখশত ধ শু 

পধরির্কো স্টর্শের ধসশেি 
(Childcare Facility 

System) েো ধ শু পধরির্কো 
অযোধিধভটি ট্র্যোধর্ং 
ধসশেি(Child Care 

Activities Tracking 

System )-এর স্টরর্েক  স্টদশখ 

স্টিওয়ো হশয়শছ। ভোল অেিোয় 

িোর্োর সংজ্ঞোর েিয 1.7 

অিযোয়টি স্টদখুি। 
 

ভোল অেিোয় িোর্ো-এর অিক 
হল এর্টি লোইশসিিোরী ধ শু 

পধরির্কো স্টরোগ্রোি র্ো অিক 
পোওয়োর স্টর্োগয েযোটোশস 

আশছ OCFS েো ধিউ ইয়র্ক  
ধসটি ধেভোশগর স্বোিয ও 

িোিধসর্ স্বোিযধেধি ধেভোগ 

(New York City 
Department of Health 
and Mental Hygiene, 

NYCDOHMH) দ্বোরো র্োর 

ওপর স্টর্োিও ধিধদকষ্ট 

রশয়োগশর্োগয সধক্রয় পদশক্ষপ 

স্টিওয়ো হয়ধি।  

OCFS র্িীশদর দ্বোরো 
ত্রৈিোধসর্ ধরসোটিক ধিশর্ ি 

রধক্রয়োর সিয় স্টরোগ্রোশির 

ওপর রশয়োশগর েযোটোসটি 

পর্কোশলোিিো র্রো হশে। 
 

 হযোাঁ     িো       

রশদয় 3:  

QUALITYstarsNY 

এেং/েো েোটক  উইি 

েোরস (Start with 

Stars)-এ অে যই 

□ েোটক  উইি েোরস (Start 

with Stars)-এর েিয 
আশেদি  

□ েযোডোেক  ইিশভন্টধর 

সমূ্পেক র্রো 
□ িোশিোন্নয়ি পধরর্ল্পিো 

স্টরটিং রধক্রয়োর সিয় 

উন্নয়শির স্টর্ স্টক্ষৈগুধল 

 িোক্ত র্রো হশয়ধছল 

স্টসগুধলর রধত িের ধদশত 

এেং িোশিোন্নয়ি লক্ষয ধির 

র্রোর উশেশ য, 

 হযোাঁ     িো   

রশর্োেয িয় 
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আশেদি র্রশত হশে 

এেং এর্েোর 

অং গ্রহশের েিয 
স্বীরৃ্ত হশল 

সধক্রয়ভোশে এশত 

ধিশয়োধেত িোর্শত হশে 

(SACC ছোড়ো)।  

 

(Quality improvement 

plan, QIP)     

□ QUALITYstarsNY-এর 

সশে ধিশয়োধেত িোর্োর 

অিযোিয সহোয়র্ িধি স্টর্িি 

িোশিোন্নয়ি ধেশ ষশজ্ঞর সশে 

ধিটিং, QIP-স্টত উধিধখত 

এেং QUALITYstarsNY 

র্িীর দ্বোরো ধলধখত স্টপ োদোরী 
উন্নয়শির  ংসোপৈ। 
 

স্টরোগ্রোিগুধল তোশদর 

িোশিোন্নয়ি ধেশ ষজ্ঞশদর 

সশে ধিশয় এর্টি 

িোশিোন্নয়শির পধরর্ল্পিো 
ত্রতধর র্রশে (QIP)।  
QUALITYstarsNY, 

OCFS-স্টর্ রধতিোশস 

অং গ্রহের্োরী 
স্টরোগ্রোিগুধলর এর্টি 

তোধলর্ো স্টদশে। 
Request for 
application, RFA 

ধরধলে অিুর্োয়ী, SACC 

স্টরোগ্রোিগুধল 

QUALITYstarsNY-এ 

আশেদি র্রোর েিয 
স্টর্োগয িয়। র্ধদ/র্খি 

ধের্ল্পটি উপলভয হশে 

সিস্ত SACC স্টরোগ্রোিশর্ 

অে যই আশেদি র্রশত 

হশে। 
 

রশদয় 4:  

র্িীরো OCFS ধিয়ি 

এেং/েো অিুশেদ 47-

এর আে যর্তো স্টিশি 

রধ ক্ষে সমূ্পেক 
র্শরশছি? 

□ িোিযতোর েিয অি-সোইট-

এ েো র্িীশদর অিুদোি 

সম্পধর্ক ত ত্রৈিোধসর্ 

ধিরীক্ষশের সিয় রধ ক্ষশের 

স্টরর্েক  পর্কোশলোিিো র্রো 
হশয়শছ 

 

□ র্িীরো অে যই রোর্-

স্টসেো এেং িলধত রধ ক্ষে 

আে যর্তোগুধল স্টিশি 

িলশে।  
 

**রধ ক্ষশের আে যর্তো 
সহ স্টরোগ্রোিটিশর্ অে যই 
লোইশসি পোওয়োর সিস্ত 

আে যর্তোগুধল অে যই 
পূরে র্রশত হশে। 

 হযোাঁ     িো  
 রশর্োেয িয় 

  িলশছ (সিোধপ্তর 

রতযোধ ত তোধরখ:  

     /     /     ) 
 

হযোাঁ-স্টত টির্ স্টদওয়োর অিক 
আে যর্ 15 ঘণ্টো এেং 
5-ঘণ্টোর রধ ক্ষে সমূ্পিক 
হশয়শছ। 
 

র্ধদ তখিও রধ ক্ষে 

েোধর্ িো িোর্শল, 

      (এই ত্রৈিোধসশর্র েিয রধ ক্ষে সমূ্পেক) 

GFDC/FDC/SACC/DCC/SDCC-এর েিয OCFS রধ ক্ষে 

আে যর্তো  

OCFS রধ ক্ষে আে যর্তো  

NYC অিুশেদ 47-এ GDC-এর েিয আে যর্তো: 

NYC অিুশেদ 47 রধ ক্ষে আে যর্তো 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/training/requirements.php
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/group-child-care-training.pdf
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িলশছ-স্টত টির্ ধিহ্ন 

ধদি এেং 
আে যর্তো পূরশের 

ধদশর্ অগ্রসর হশয় 

িোর্শল সিোধপ্তর 

রতযোধ ত তোধরখ 

অন্তভুক ক্ত র্রুি 

 

র্ধদ তখিও 

রধ ক্ষশের 

আে যর্তো েোধর্ িো 
িোশর্ এেং 
রদোির্োরী শুরু িো 
র্শর িোশর্ি তোহশল 

রশর্োেয িয়-স্টত টির্ 

ধদি।  
 

র্ধদ ওই ত্রৈিোধসশর্র 

েিয রধ ক্ষশের 

আে যর্তো েোধর্ 

িোশর্ এেং তখিও 

পূরে িো হয় তোহশল 

িো-স্টত টির্ ধদি।   
রশদয় 5 (অিুদোশির 

স্টক্ষশৈ রশর্োেয হশল): 

অিুদোি রদোশির স্টক্ষশৈ 

স্টর্িি েলো আশছ 

অরিধলত সিশয়র স্লট 

উপলভয আশছ 

□ র্িীশদর র্োশের ধিঘকন্ট  

□ র্িীশদর উপধিধতর লগ  

□ অধি ধিেকোপর্ িহড়ো এেং/েো 
িহড়োর েযেিো র্রোর ধিরোপদ 

েোয়গোর িধি  

□ পধরির্কোর েিয অধতধরক্ত 

ধ িশটর অিশুরোি 

অরিধলত সিশয়র েিয ধ শুশদর 

এিশরোলশিশন্টর িধি 

 
 

□ আশেদশি উধিধখত 

অরিধলত সিশয়র েিয 
স্লশটর সংখযো িোধির্ 

স্টরোগ্রোিটি স্টখোলো আশছ 

এেং আে যর্ অিুপোশত 

র্িী র্োে র্রশছি। 
 

□ আশেদশি উধিধখত 

অরিধলত সিয় 

িলোর্োলীি অন্তত এর্টি 

ত্রৈিোধসর্ ধিরীক্ষে র্রো 

 হযোাঁ     িো   

রশর্োেয িয় 
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হশে। 
 

রশদয় 6 (অিুদোশির 

স্টক্ষশৈ রশর্োেয হশল): 

িেেোতর্/সদয হোাঁটশত 

স্ট খো ধ শুশদর স্লটগুধল 

অে যই পূরে হশত হশে 

েো অিুদোি রদোশি 

উশিখ িোধির্ 

উপলভয িোর্শত হশে 

(েন্ম স্টিশর্ 36 িোস)। 
*   

□ র্িীশদর উপধিধতর লগ  

□ র্িী ধিশয়োশগর 

পধরর্ল্পিো/র্োশের সিয়সূিী 
□ র্িীশদর স্টর্োগযতো 
□ িেেোতর্/সদয হোাঁটশত 

স্ট খো ধ শুশদর স্লশটর েিয 
এিশরোলশিন্ট িধি 

 

অিুদোশির িোধডং 
সম্পধর্ক ত িোিযতো 
অিুর্োয়ী স্টরোগ্রোশির 

লোইশসিশর্োগয/অিুশিোধদত 

ক্ষিতো এেং র্িীশদর পদ 

এেং স্লট। 
 

* স্টর্ সিস্ত গৃহ-ধভধির্ 

রদোির্োরীরো 
িেেোতর্/সদয হোাঁটশত 

স্ট খো ধ শুশদর স্টেোিোস 

পোশেি তোরো 
িেেোতর্/সদয হোাঁটশত 

স্ট খো ধ শু সহ সিস্ত রোপ্ত 

স্টেোিোশসর স্লট পূরে 

র্রশেি েো স্টসই স্লটগুধল 

িেেোতর্/সদয হোাঁটশত 

স্ট খো ধ শুশদর েিয 
উপলভয র্রশেি। 
 

 হযোাঁ     িো   
  রশর্োেয িয় 

 
  

      

 

** পুশরো সিয়র্োলটির েিয সিস্ত স্টরোগ্রোিশর্ অে যই সের্টি লোইশসশির আে যর্তো পরূে র্রশেি এেং র্রশত িোর্শেি। অিুদোশির রশদয়গুধল লোইশসশির আে যর্তোর েোয়গো 
স্টিয় িো। অিুদোশির রশদয় িো স্টদওয়ো হশল তো শুিুিোৈ অিুদোি পোওয়োর স্টক্ষৈটিশর্ রভোধেত র্রশে এেং রদোির্োরীশর্ লোইশসশির আে যর্তো পূরে িো র্রো স্টিশর্ 

রদোির্োরীশর্ অেযোহধত স্টদয় িো। 
 
 
 

রোপ্ত 

এর দ্বোরো: (ধরন্ট)       ____________________________________________ স্বোক্ষর       ___________________________________________________ 

 

স্টরোগ্রোশি ভূধির্ো র্ী :       _____________________________________________________________________________________________________________  



(সংশ োধিত 01/2022) 

 
 

 
 


