KATHY HOCHUL
গভর্নর

তামরখ ]িাস/মির্/বছর[

SHEILA J. POOLE
কমিশর্ার

/

/

র্াি

ককস আইমি:

ঠিকার্া

ইর্টেক কেজ আইমি:

মসটি, কেে, মজপ ককাি

মরটপােন করার তামরখ:

/

/

মিয়:
স্থার্ীয় মশশু সুরক্ষা পমরটেবা (child protective services, CPS) আপর্াটক একটি পত্র িিার্ কটরটছ কে মর্উ ইয়কন কেে জুটে
মশশু মর্েনাতর্ এবং অপবযবহাটরর ককন্দ্রীয় মর্বন্ধর্ (Statewide Central Register, SCR) এর কাটছ একটি মরটপােন করা
হটয়টছ কেোটত অমভটোগ করা হটয়টছ কে একটি মশশুর উপর মর্েনাতর্ করা হটয়টছ অথবা তার িমত অপবযবহার করা হটয়টছ। এই
মিঠিটি আপর্ার মবজ্ঞমি কে CPS তিন্ত কটরটছ এবং মসদ্ধান্ত মর্টয়টছ কে মরটপােনটি মভমিহীর্। এর অথন হল কে CPS, একটি মশশু
(কির) কক মর্েনাতর্ অথবা অপবযবহার করার জর্য িিাটের র্যােযতা খুুঁটজ পায় মর্।
মভমিহীর্ মরটপােনগুমল আইর্গতভাটব মসল করা হয় এবং িমতটবিটর্র তামরখ কথটক 10 বছটরর জর্য SCR এর িাোটবটস সংরক্ষে
করা হয় (সািামজক পমরটেবা আইর্422§ )। আইর্গতভাটব মসল করা িাটর্ মভমিহীর্ িমতটবির্ শুধুিাত্র আইর্ দ্বারা অর্ুটিামিত
সীমিত পমরমস্থমতটত কিখা কেটত পাটর। উিাহরেস্বরূপ CPS, েমি একই মবেয় ,একই মশশু বা সন্তাটর্র ভাইটবার্ সম্পমকন ত একটি
র্তু র্ িমতটবির্ তিন্ত কটর তাহটল এটি ককার্ও মভমিহীর্ মরটপােন পেনাটলাির্া করটত পাটর। োইটহাক ,কেটহতু িমতটবির্টি আইর্ত
মসল করা হটয়টছ SCR, মর্টয়াগকতন া বা লাইটসন্স িিার্কারী সংস্থাটক বলটত পাটর র্া কে আপর্ার র্াটি একটি মভমিহীর্ িমতটবির্
আটছ।
মরটপাটেনর তামরখ কথটক 10 বছর কপমরটয় কগটল, আপর্ার মভমিহীর্ মরটপােনটি বামতল করা হটব। এর অথন আপর্ার মভমিহীর্
মরটপােন র্ষ্ট হটয় োটব। SCR কক 10 বছর পর মরটপােন র্ষ্ট করটত বলার িরকার কর্ই - এটি স্বয়ংমিয়ভাটব ঘেটব।
েমি িমতটবিটর্ মবেয় মহটসটব আপর্ার র্াি উটেখ করা হয়, ,তাহটল আপর্ার -SCR এর করকটিনর একটি অর্ুমলমপ পাওয়ার অমধকার
আটছ। -SCR এর মরটপাটেনর করকটিনর একটি অর্ুমলমপ কপটত ,অর্ুগ্রহ কটর এখাটর্ মলখুর্:
New York State Office of Children and Family Services
Statewide Central Register
P.O. Box 4480
Albany, NY 12204
েমি শুধুিাত্র আপমর্ মশশুটির আত্মীয় বা একই পমরবাটরর বসবাস কটরর্ বটল মরটপাটেন আপর্ার র্াি উটেখ করা হটয় থাটক, তাহটল
SCR করকটিনর ককার্ও কমপ পাওয়ার অমধকার আপর্ার কর্ই।
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আপর্ার েমি একামধক CPS মরটপােন থাটক ,তটব সিস্ত মরটপােন আলািাভাটব মবটবির্া করা গুরুত্বপূেন। এই মবটশে মরটপােনটির মসল
করার মবেটয় অর্য ককার্ও CPS মরটপােনটক িভামবত করটব র্া োর িটধয আপর্াটক একটি মবেয় মহসাটব র্ািকরে করা হটত
পাটর। অতএব, েমি আপর্াটক বলা হয় কে আপর্ার আটরকটি মর্টিন মশত িমতটবির্ আটছ, এই মবজ্ঞমিটি কসই িমতটবিটর্ ককার্
িভাব কেলটব র্া। একইভাটব, েমি আপমর্ পমরটেবাগুমল গ্রহে কটরর্ তটব এই মবজ্ঞমি কসই পমরটেবাগুমলটক পমরবতন র্ কটর র্া।
েমি এই মিঠির মবেটয় আপর্ার ককার্ িশ্ন থাটক, তাহটল অর্ুগ্রহ কটর কসািবার কথটক শুিবার সকাল 8:00 ো কথটক মবটকল
5:00োর এর িটধয 1-844-337-6298 এ কোগাটোগ করুর্। আপমর্ উপটর তামলকাভু ক্ত ঠিকার্ায়- SCR কক মলখটতও
পাটরর্। অর্ুগ্রহ কটর এই মিঠির একটি অর্ুমলমপ বা এই মিঠির উপটর কলখা ককস ID এবং কেজ ID র্ম্বরগুমল অন্তভুন ক্ত করুর্।
মবর্ীতভাটব,

Lisa Ghartey Ogundimu, Esq
সহকারী কমিশর্ার
মশশু কলযাে ও সম্প্রিায় পমরটেবা মবভাগ
(Division of Child Welfare and Community Services)
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