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য়িউ ইিয়কর্ য়িশু সহািতা প্াগ্াম পয়রবারগুয়লায়ক িয়তিিালী করয়ত এবং য়িশুয়ের ্য়িাজিীি আয়্ক্ ও য়িয়কৎসা সহািতা ্োি 
করয়ত বাবা-মা ও অয়িিাবয়ের সয়গে কাজ কয়র।

1. শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ্কে গুরুত্বপূরকে তথ্য (Important Information about Child Support Services) পৃষ্া 
1-4 পরা্য়লািিা করুি এবং এই িয়্য়ি আপিার পরকয়্র্ জি্য ত্্য পরয়ে য়েি।   

2. পারকে A – আষবদন (পৃষ্া A-1 প্য়ক A-4) পূরণ কয়র স্াক্ষর করুি। 
শিশু সহায়তা পশিষেবা পাওয়াি জন্য আপনাষ্ অবি্যই আষবদনপষরে স্াক্ষি ্িষত হষব।

3. এই আয়বেয়ি িাম আয়ে এমি অি্য পয়ক্ষর সায়্ ্য়ত্যক সন্ায়ির জি্য (েুইয়ি সন্াি পরন্্) পারকে B - শিশুি তথ্য (পৃষ্া B-1 
প্য়ক B-2) পূরণ করুি। 
 

4. এই আয়বেয়ি িাম ্াকা অি্য পয়ক্ষর সায়্ আপিার রয়ে েুই (2)-এর পবয়ি সন্াি ্ায়ক, তাহয়ল ্য়তয়ি অয়তয়রতি য়িশুর জি্য 
আলাো ফম,্ অশতশিক্ত শিশুি তথ্য (LDSS-5143B) সংগ্হ কয়র পূরণ করুি অ্বা পারকে B এর পৃষ্া B-1 ফয়িাকয়প 
করুি।  

5. পারকে C – সমথকেন্ািী ্াগজপরে (পৃষ্া C-1) পরা্য়লািিা করুি এবং আপিার আয়বেিপয়রের সায়্ সমস্ত ্াসয়গেক িয়্র 
অিুয়লয়প জমা য়েি।    

আষবদন প্রশরিয়া শুরু ্িষত:

স্াগতম!
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অনুগ্রহ ্ষি আপনাি রি্ষ্কেি জন্য পৃষ্া 1-4 পষে রিষে শদন।
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শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ্কে গুরুত্বপূরকে তথ্য  
(Important Information about Child Support Services) 

শিশু – 21 বেয়রর কম বিসী একজি ব্যয়তি রার জি্য সহািতা িাওিা হি। 
শজম্াদাি শপতা/মাতা (Custodial Parent, CP) – সন্ায়ির ্া্য়মক পসবা এবং পহফাজত ্োিকারী য়পতা/মাতা। সমাি িাগ হওিা 
পহফাজত মামলাি, এর অ্ ্য়িশু সহািতা পাওিার পরাগ্য য়পতা বা মাতা। 
অশিিাব্ (Guardian, G) – কমপয়ক্ষ 21 বেয়রর কম বিসী একয়ি য়িশুর িারীয়রক পহফাজত কয়রি এমি য়পতা-মাতা বয়হি্ত্ 
পসবাোিকারী। রয়ে য়িশুয়ি ্য়তয়েয়ির য়িত্য়তয়ত অয়িিাবয়কর সায়্ ্ায়ক, তাহয়ল পসই অয়িিাবয়কর উপর সন্ায়ির িারীয়রক 
পহফাজয়তর োয়িত্ব রয়িয়ে। 
অশজম্াদাি শপতা/মাতা (Noncustodial Parent, NCP) – য়িশু সহািতা ্োি করয়ত বাধ্য য়পতা/মাতা। 
্শথত শপতা (Alleged Father, AF) – পর ব্যয়তি সন্ায়ির য়পতা হয়ত পায়রি য়কন্তু রায়ক এেিও আইিত য়পতা য়হয়সয়ব প�াষণা করা 
হিয়ি। 

অনুগ্রহ ্ষি পারকে A - আষবদষনি পৃষ্া A-1 পেুন ও শনিাপত্া উষবেগ সম্পশ্কেত প্রষনেি উত্ি রদওয়া শনশচিত ্রুন। আপয়ি রয়ে 
্য়নের উত্তয়র হ্যাাঁ য়িয়নিত কয়রি, আপিার স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফসয়ি আপিার সায়্ আপিার উয়বেগগুয়লা য়িয়ি আয়লািিা 
করয়ব এবং আোলয়ত য়িকািা পগাপিীিতার হলফিামা োয়ির করার জি্য আপিায়ক সহািতা করয়ত পায়র।  আমরা আপিার য়িকািা 
আোলয়ত প্য়রত িয়্য়ত উয়লেয়ের পক্ষয়রে বাধা য়েয়ত সহািতা করয়ত পায়র।  আমরা আপনাি অনুষিাষে অবস্ায়ির ত্্য ্কায়ি য়িয়ষধ 
করব, বা রয়ে আমরা জায়ি:  

 • আপয়ি একয়ি পায়রবায়রক সয়হংসতার আশ্রয়ি বসবাস করয়েি;
 • আপিার কায়ে একয়ি সুরক্ষার আয়েি রয়িয়ে রার সায়্ অি্য পক্ষয়ি জয়িত;
 • আপিার আয়ে পকায়িা পায়রবায়রক সয়হংসতার পরফায়রল বা সরকারী বা ব্যয়তিগত পয়রয়ষবা সরবরাহকারীর অি্যাি্য য়লয়েত য়ববৃয়ত 

রয়িয়ে;
 • অ্বা একয়ি আোলত য়িধা্রণ কয়রয়ে পর অি্য পয়ক্ষর সায়্ পরাগায়রাগ আপিার বা সন্ায়ির িারীয়রক বা

য়িউ ইিক ্পটেয়ি, য়পতা-মাতা উিয়িরই সন্ায়ির 21 বের বিস িা হওিা পরন্্ তায়ের সন্ায়ির সহািতা করা বাধ্যতামূলক। কমপয়ক্ষ 
21 বেয়রর কম বিসী একয়ি সন্ায়ির শপতা/মাতা বা অশিিাব্ য়িশু সহািতা পয়রয়ষবাগুয়লার জি্য আয়বেি করয়ত পায়রি। 21 
বেয়রর কম বিসী একয়ি শিশু বা একয়ি অশজম্াদাি শপতা/মাতা বা ্শথত শপতাও য়িশু সহািতা পয়রয়ষবায়ের জি্য আয়বেি করয়ত 
পায়রয়বি।

(য়িশু সহািতা প্াগ্ায়মর কয়পিউিার য়সয়টেয়ম রাো পকস প্িা সহ) য়িশু সহািতা প্াগ্াময়ি (Child Support Program) আপিার ব্যয়তিগত 
তয়্্যর পগাপিীিতা, অেণ্ডতা, অ্যায়সেস এবং ব্যবহার সুরক্ষার জি্য ্য়িাজিীি। আমরা আপিার য়িকািা এবং অি্যাি্য িিাতিকারী ত্্য 
পকবলমারে য়িশু সহািতার উয়দেয়ি্য বা অি্য্াি আইি বোরা অিুয়মােয়ির য়িত্য়তয়ত অি্যাি্য পটেি এবং পফ্ায়রল এয়জয়সিগুয়লার সায়্ 
পিিার কয়র। তথ্য র্বল অনুষমাশদত ব্যশক্তষদি জন্য প্র্াি ্িা রেষত পাষি ্াির তষথ্যি প্র্াি আইন বোিা অনুষমাশদত। 
রসাি্যাল শসশ্উশিশর নম্বষিি ব্যবহাি: পফ্ায়রল আইি (42 USC § 666) অিুসায়র আবি্যক পর পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি িম্বরগুয়লা 
পকবল য়পতা-মাতার সন্াি, য়পতৃত্ব ্য়তষ্া এবং/অ্বা একয়ি সহািতার আয়েি ্য়তষ্ার, সংয়িাধয়ির এবং ্য়িায়গর জি্য; য়িয়েষ্্ট 
জিস্া্ ্কমস্ূয়ি পয়রিালিা; অ্বা অি্য্াি আইি বোরা অিুয়মায়েত পক্ষয়রে ব্যবহার করয়ত হয়ব। এোিাও, পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি 
িম্বরগুয়লা পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ির অ্যা্য়ময়িয়্রেিয়ির (Social Security Administration) মাধ্যয়ম রািাই করা হয়ব। 

শনিাপত্াজশনত উষবেগ 

রোগ্যতা 

রগাপনীয়তা িক্ষা ্িা 

সংজ্াসমূহ
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য়িশু সহািতা প্াগ্াম পফ্ায়রল এবং য়িউ ইিক ্পটেি আইি, য়িিন্ত্রণ এবং িীয়ত অিুসায়র আপিার জি্য উপরুতি য়িশু সহািতা 
পয়রয়ষবা সরবরাহ করয়ব। আপিার সহািতা এবং সহয়রায়গতাি, রতক্ষণ য়িশু সহািতা ্োয়ির বয়কিা এবং পাওিা ্াকয়ব ততক্ষণ 
পয়রয়ষবাগুয়লা আপিায়ক সরবরাহ করা পরয়ত পায়র। য়িয়্াতি পয়রয়ষবাগুয়লা র্ার্িায়ব সরবরাহ করা হয়িয়ে:

 • য়িকািা, কমস্ংস্াি, আি এবং সপিয়ের অি্যাি্য উৎস, এবং স্াস্্যয়সবা সপিয়কত্ ত্্য সহ অয়জম্াোর য়পতা/মাতা বা কয়্ত য়পতার 
অবস্ান; 

 • পস্চ্াি স্ীকৃত ্য়রিিার বা আইি-য়িত্য়তক ্য়রিিার মাধ্যয়ম অয়ববায়হত বাবা-মায়ির কায়ে জন্ম পিওিা য়িশুর জি্য শপতৃত্ব (আইশন 
শপতৃত্ব) প্রশতষ্া; 

 • রয়ে উপলব্ধ ্ায়ক, তয়ব উিি য়পতা-মাতার কাে প্য়ক, স্াস্্য বীমা অন্ি্য়্তিকরণ বা িগে য়িয়কৎসা সহািতা ্য়তষ্া সহ, সহািতা 
আয়েয়ির প্রশতষ্া এবং/ অ্বা পশিবতকেন; 

 • য়িশু সহািতা বা সয়ম্য়লত য়িশু এবং স্ামী/স্তী সহািতার পািাপায়ি য়িক্ষাগত ব্যি, য়িশু পসবার ব্যি এবং িগে য়িয়কৎসা সহািতার 
সংগ্রহ এবং শবতির সায়পাি ্কায়লকিি ইউয়িয়ির মাধ্যয়ম ্োিয়রাগ্য;

 • মজুয়র, পবয়িয়ফি বা অি্যাি্য আয়ির মাধ্যয়ম সহায়তাি বাে্যবাে্তা প্রষয়াগ; পফ্ায়রল এবং পটেি ি্যাসে য়রফান্ড ব্যতীত; সপিত্য়ত 
বায়জিাপ্ত এবং লিায়র পজতা; পরিয়্ি বু্যয়রা য়রয়পায়িং্; অয়জম্াোর য়পতা/মাতার য়িউ ইিক ্পটেি ড্াইিার লাইয়সসি স্য়গতকরণ; এবং 
সংগ্য়হর জি্য য়িউইিক ্পটেি ি্যায়সেিি এবং ফাইি্যাসি য়বিায়গ পরফার করা হি। আোলত-য়িয়েয়্িত স্াস্্য বীমা সুয়বধাগুয়লা য়িশু 
সহািতা প্াগ্াম বোরা ্য়িাগ করা হি; 

 • লঙ্ঘন শপশরিন োয়েল ও মামলা োয়ির; এবং
 • সহায়তাি এ্শর শবদ্যমান আষদি ততয়রর পক্ষয়রে সহয়রায়গতা, সায়পাি ্কায়লকিি ইউয়িয়ির মাধ্যয়ম ্োিয়রাগ্য। 

উপয়র তায়লকাি্তি সমস্ত পয়রয়ষবায়ে অি্যাি্য কাউয়টি, পটেি এবং য়কেু পেয়ি বসবাসরত য়পতা-মাতায়েরও সরবরাহ করা হি। 
আপিার য়িশু সহািতা পকস অন্ি্য়্তিকরয়ণর কারয়ণ বন্ হয়ত পায়র, তয়ব সীমাবদ্ধ িি: 

 • য়পতৃত্ব ্য়তষ্া করা সম্ভব িি; 
 • অয়জম্াোর য়পতা/মাত/কয়্ত য়পতা পয়রশ্রয়মর পয়রও িিাতি করা রাি িা বা পকাি সুয়রাগ িা য়েয়ি য়বিা পয়রািািাি বন্ী করা হি, 

স্ািীিায়ব সহািতা ্োয়ির ক্ষমতা, বা ্ায়তষ্ায়িকীকরয়ণ অক্ষম হয়ি পয়ি;  
 • পসবা গ্হণকারীরা পয়রয়ষবা সরবরায়হর পরবততী পেয়ক্ষয়পর জি্য ্য়িাজিীি ত্্য সরবরাহ বা সহয়রায়গতা করয়ত ব্য্ ্হি; 
 • পয়রয়ষবা গ্হণকারীরা মামলা বন্ করার জি্য য়লয়েত বা পমৌয়েক অিুয়রাধ কয়র; অ্বা 
 • য়িশু সহািতা প্াগ্াম পয়রয়ষবা গ্হণকারীর সায়্ পরাগায়রাগ করয়ত অক্ষম।

শববৃশত

য়পতৃত্ব ্য়তষ্া একয়ি সন্ায়ির আইয়ি য়পতা য়িধা্রয়ণর ্য়রিিা। রয়ে য়পতা-মাতা য়ববায়হত িা হি তয়ব আইয়ি য়পতা য়িধা্য়রত িা 
হওিা পরন্্ কয়্ত য়পতার সন্ায়ির পকায়িা অয়ধকার বা োয়িত্ব পিই। কয়্ত য়পতা আইয়ি য়পতা হওিার জি্য, য়পতা-মাতায়ক 
অবি্যই সন্ায়ির জি্য য়পতৃত্ব ্য়তষ্া করয়ত হয়ব। সন্াষনি জন্য শপতৃত্ব প্রশতষ্াি মাে্যষম, শপতা-মাতািা শনশচিত ্িষেন 
রে শববাশহত শপতা-মাতাি ্াষে জন্মগ্রহর ্িা সন্াষনি মষতা শপতৃত্ব প্রশতষ্া ্িা সন্াষনি সমান অশে্াি এবং সুশবো 
িষয়ষে। য়িউ ইিক ্পটেয়ি, য়পতৃয়ত্বর পস্চ্া স্ীকৃয়ত ফয়ম ্স্াক্ষর কয়র অ্বা আোলয়ত আয়বেি কয়র আোলয়ত য়পতৃত্ব য়িধা্রণ 
এবং মীমাংসার আয়েি জায়র করার মাধ্যয়ম য়পতৃত্ব ্য়তয়ষ্ত হয়ত পায়র।

শপতৃত্ব প্রশতষ্া
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িতাংয়ির গাই্লাইিয়ি 148,000 মায়কি্ ্লার পরন্্ য়পতা-মাতার সয়ম্য়লত আয়ির পক্ষয়রে ্য়িাগ করা হি। 148,000 মায়কি্ 
্লায়রর উপয়র আোলত িতকরা য়িয়েয়্িকায়ি ব্যবহার করয়বি য়কিা তা য়িধা্রণ কয়র (রা 2020 সায়ল বৃয়দ্ধ পায়ব এবং তারপয়র 
্য়ত েু'বেয়র সমস্ত িহুয়র গ্াহক [Consumer Price Index for All Urban Consumers, CPI-U] এর জি্য পিাতিা মূল্য সূিয়ক 
পয়রবতি্ হয়ব)। পায়রবায়রক আোলত আইি § 413(1)(f) এবং পায়রবায়রক সপিক ্আইি § 240(1-b)(f) এর ময়ধ্য য়িধা্য়রত 
কারণগুয়লার উপর য়িত্য়ত কয়র আোলত িতকরা-য়িত্য়তক বাধ্যবাধকতা প্য়ক সয়র আসয়ত পায়র। 
শনম্ন আষয়ি বাে্যবাে্তাগুষলা: রয়ে অয়জম্াোর য়পতা/মাতার উপাজি্ একক ব্যয়তির জি্য পফ্ায়রল োয়রদ্্য স্তয়রর বা তার 
পিয়ি য়িয়ি য়িধা্য়রত হি, তয়ব আিুমায়িক সহািতার পয়রমাণ ্য়ত মায়স 25 মায়কি্ ্লার। রেি আি য়িজস্ সহািতা য়রজায়ির্ 
(পফ্ায়রল োয়রদ্্য স্তয়রর 135 িতাংি) বা তার য়িয়ি হি, য়কন্তু পফ্ায়রল োয়রদ্্য স্তয়রর উপয়র হি, তয়ব আিুমায়িক সহািতার 
পয়রমাণ ্য়ত মায়স 50 মায়কি্ ্লার। 
জীবনোরোি সামঞ্জস্য ব্যয় (Cost of Living Adjustment, COLA): কমপয়ক্ষ েুই (2) বের বিস হয়ল পকায়িা অ্া্র 
COLA এর জি্য উপরুতি এবং CPI-U পত গি বায়ষক্ িতকরা পয়রবতয়্ির পরাগফল েি (10) িতাংয়ির সমাি বা পবয়ি পরয়হত্ 
আয়েিয়ি জায়র করা হয়িয়েল, পিষবার সংয়িাধি বা সামঞ্জস্য করা হয়িয়েল। আপিার আয়েি পকায়িা COLA এর জি্য উপরুতি 
য়কিা তা য়িধা্রণ করয়ত ্য়ত েুই বের পর পর আপিার অ্যাকাউয়টি পরা্য়লািিা করা হয়ব। আোলয়ত িা য়গয়িই COLA সমন্বি 
করা হি। পকায়িা আয়েি পকায়িা COLA এর জি্য উপরুতি হয়ল উিি পক্ষয়ক একয়ি য়বজ্ঞয়প্ত প্রণ করা হি এবং উিি পক্ষই 
এই সামঞ্জয়স্যর জি্য অিুয়রাধ করয়ত পায়র।  
আষদি সংষিােন: রয়ে ্য়িাজি হি, য়িশু সহািতা প্াগ্াম আপিায়ক আয়েিয়ি সংয়িাধি করার জি্য একয়ি য়পয়িিি োয়ির 
করয়ত সহািতা করয়ত পায়র। উিি পক্ষই পায়রবায়রক আোলত আইি § 451 (2)(b) এ ্েত্ত পয়রয়স্য়তয়ত বা অি্যাি্য অবস্ার 
পক্ষয়রে উয়লেেয়রাগ্য পয়রবতি্ পেোয়িার য়িত্য়তয়ত সহািতার আয়েি সংয়িাধি করার অয়ধকার রায়ে। 
আইশন প্রশরিয়া সম্পশ্কেত তষথ্যি অশে্াি: আপিার সায়্ জয়িত পর পকায়িা আোলয়তর কারর্িয়মর সমি, তায়রে এবং স্াি 
সপিয়ক ্অবগত ্াকার অয়ধকার আপিার রয়িয়ে। আপিায়ক পকায়িা আয়েি স্াপি, সংয়িাধি, সামঞ্জস্য করা, বা সহািতার আয়েি 
্য়িাগ করা, বা আয়বেিয়ি োয়রজ কয়র পেওিা পকায়িা আয়েয়ির একয়ি অিুয়লয়প সরবরাহ করা হয়ব। 

সহািতার পপয়মটিগুয়লা পফ্ায়রল এবং য়িউ ইিক ্পটেয়ির য়বতরণ য়িিম অিুসায়র ্োি করা হি।  
 • রয়ে কায়টোয়্িাল প্যায়রটি ্েনও অস্ায়ী সহায়তা না রপষয় থাষ্ন, তাহয়ল রয়ে ্য়রাজ্য হি, শুধু বায়ষক্ পয়রয়ষবা য়ফ এবং 

আইয়ি পয়রয়ষবার েরি পুিরুদ্ধায়রর জি্য তারা সব সহািতা পায়বি রা সংগ্হ ও ্োি করা হি। 
 • শজম্াদাি শপতা/মাতা েশদ পূষবকে অস্ায়ী সহায়তা রপষয় থাষ্ন, তাহয়ল ্াপ্ত য়িশু সহািতা সংগ্হগুয়লা ্্য়ম বতম্াি সহািতার 

অ্ ্্োয়ির পয়র তোরককারী য়পতা-মাতার কায়ে ্েত্ত সহািতার বয়কিা/অতীয়ত ্েত্ত সহািতার জি্য অ্ ্্োি এবং তারপয়র 
পসাি্যাল সায়িয়্সস য়্য়্রেয়টের কারয়ণ বয়কিা/অতীয়ত ্াপ্য সহািতা করয়ত ব্যবহৃত হয়ব। পফ্ায়রল ি্যাসে য়রফান্ড প্য়ক পাওিা 
সংগ্হগুয়লা ্্য়ম পসাি্যাল সায়িয়্সস য়্য়্রেটে এবং তারপর য়জম্াোর য়পতা/মাতার বয়কিা/অতীত অ্ ্সহািতা করার জি্য পেওিা 
হয়ব। 

1 িয় িয়িুকয় 17 িতাংি

2 িয় িয়িুকয় 25 িতাংি

3 িয় িয়িুকয় 29 িতাংি

4 িয় িয়িুকয় 31 িতাংি

5 বা তার বয়িয় িয়িুকয় কমপক্ষয় 35 িতাংি

রপষমন্ট শবতির

শিশু সহায়তাি িত্িা হাি

স্াস্্য বীমা এবং/অ্বা িগে য়িয়কৎসা সহািতা, য়িশু পসবার ব্যি এবং 
সন্ায়ির জি্য য়িক্ষামূলক ব্যি এর জি্য পমৌয়লক য়িশু সহািতা বাধ্যবাধকতাি 
একয়ি িতকরা-য়িত্য়তক বাধ্যবাধকতা রয়িয়ে, রয়ে (পায়রবায়রক আোলত 
আইি § 413 এবং পায়রবায়রক সপিক ্আইি § 240) এর য়িত্য়তয়ত 
আোলত বোরা য়িধা্য়রত হি। 

শিশু সহায়তাি বাে্যবাে্তা

য়িশু সহািতা প্াগ্াম আপিার পক্ষ প্য়ক য়িশু সহািতা পপয়মটি সংগ্হ কয়র এবং তা আপিার কায়ে প্রণ কয়র। য়বরল উোহরণস্রূপ, 
একয়ি ি্ল য়িয়েয়্িত পপয়ময়টির কারয়ণ একয়ি অয়তয়রতি পপয়ময়টির �িিা �িয়ত পায়র (ি্ল ব্যয়তির কায়ে অ্ ্প্রণ করা হি) বা অি্যাি্য 
কারয়ণর ময়ধ্য পরমি একয়ি অিাোিী অ্ ্্োয়ির (অ্ ্্োিকারীর ব্যাংক কতৃক্ পয়রয়িায়ধত অ্ ্পয়রয়িাধ করা হি িা)। রয়ে এই 
পয়রয়স্য়তগুয়লা �য়ি:

 • এই তহয়বল পফরত পেওিা বা পয়রয়িাধ করা আপিার োয়িত্ব। 
 • অয়তয়রতি পপয়ময়টির ব্যবস্া করার জি্য আমরা আপিার সায়্ পরাগায়রাগ করব, অয়তয়রতি পপয়মটি পুিরাি পয়রয়িাধ িা করা পরন্্ হি 

একয়িয়িিা অ্ ্্োয়ির মাধ্যয়ম বা আপিার অিুয়রায়ধ পাঁয়িি (25) িতাংি সংগ্হ জমা য়েয়ি।

অশতশিক্ত রপষমষন্টি ক্ষশতপূির 
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আয়বেিকারীরা য়পতৃত্ব ্য়তষ্ার জি্য বা য়িশু সহািতার আয়েি, সংয়িাধি বা ্য়িায়গর জি্য আইয়ি পয়রয়ষবায়ের অিুয়রাধ করয়ত 
পায়রি। আপয়ি রয়ে আইয়ি পয়রয়ষবায়ের জি্য অিুয়রাধ কয়রি তাহয়ল আপিায়ক এই জাতীি পয়রয়ষবায়ের েরি সপিয়ক ্য়িশু 
সহািতা প্াগ্াম পরামি ্পেয়ব, রা স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফসগুয়লর উপর য়িির্ কয়র য়িন্ন হি (পরবততী য়বিাগয়ি পেেুি)। 

 • আপিার মামলাি য়িরুতি অ্যািয়ি ্হয়লি পসাি্যাল সায়িয়্সস য়্ য়্রেটে কয়মিিায়রর আইয়ি ্য়তয়িয়ধ এবং শতশন আপনাষ্ 
ব্যশক্তগতিাষব প্রশতশনশেত্ব ্ষিন না। 

 • পহফাজত, পয়রেিি্ বা য়িশু সহািতার সায়্ সপিয়কত্ িি এমি অি্যাি্য য়বষিগুয়লা সামায়জক পয়রয়ষবা য়্য়্রেটে অ্যািয়ি ্বোরা 
পয়রিালিা করা হষব না।

 • য়লয়েত বা পমৌয়েক পকায়িা ত্্য, রা আপয়ি পসাি্যাল সায়িয়্সস য়্য়্রেয়টের অ্যািয়ি ্বা কমতীয়ের সরবরাহ কয়রি তা কল্যাণ জায়লিায়ত 
বা য়িশু য়িরা্তয়ির য়িয়েি্কারী ত্্য সহ পগাপিীিতা িাও ্াকয়ত পায়র 

আইয়ি পয়রয়ষবাগুয়লার পিুরুদ্ধায়রর অয়ধকার ি্য়তি (LDSS-4920) এর সমায়প্তর পয়র আয়বেিকারীয়ের আইয়ি পসবা সরবরাহ করা হি। 
 • য়িশু সহািতা প্াগ্াম বোরা সংগৃহীত সহািতা প্য়ক আইয়ি পয়রয়ষবার জি্য ব্যিগুয়লা আোি করা হয়ব আপিার বতম্াি সহািতা 

বাধ্যবাধকতার 25 িতাংি হায়র। 
 • আপয়ি রয়ে অয়জম্াোর য়পতা/মাতা হি তাহয়ল আইয়ি পয়রয়ষবাগুয়লার জি্য আপিার পর ্য়িাজিীি সহািতা বাধ্যবাধকতার বা 

পপয়ময়টির ্য়িাজি তা 25 িতাংি হায়র আোি করা হয়ব এবং ব্যি পয়রয়িাধ িা হওিা অবয়ধ আপিার ্োি করা বাধ্যবাধকতার 
সায়্ রুতি করা হয়ব। 

 • আইয়ি পয়রয়ষবাগুয়লার জি্য ব্যি য়িষ্পত্য়তর আয়গ সমস্ত সহািতার বয়কিা/অতীত য়িধা্য়রত সহািতা পুয়রা অ্ ্্োি করা হয়ব। 

রয়ে য়জম্াোর য়পতা/মাতারা য়িশু সহািতা পয়রয়ষবাগুয়লা গ্হণ কয়র এবং য়িউইিক ্পটেি বা অি্য পকায়িা পটেয়ি অিাবী পয়রবায়রর 
অস্ািী সহািতা (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) প্াগ্ায়মর মাধ্যয়ম সহািতা িা পাি, এবং পয়রবারয়ক 
য়িশু সহািতা ্োি করা হি, বায়ষক্ 35 মায়কি্ ্লার পয়রয়ষবা য়ফ য়িধা্রণ করা হয়ব রয়ে পফ্ায়রল অ্ ্বের (1 অয়টোবর – 30 
পসয়টেম্বর)-এ 550 মায়কি্ ্লায়রর পবয়ি সহািতা সংগ্হ করা হি। রয়ে য়জম্াোর য়পতা/মাতার একায়ধক অয়জম্াোর য়পতা/মাতার 
সায়্ য়িশু সহািতার অ্যাকাউটি ্ায়ক রার মাধ্যয়ম 550 মায়কি্ ্লায়রর পবয়ি সংগ্হ করা হি, তাহয়ল ্য়তয়ি অ্যাকাউয়টির জি্য 
পৃ্ক 35 মায়কি্ ্লার য়ফ য়িধা্রণ করা হয়ব। 

আপয়ি য়িশু সহািতা সপিয়ক ্অয়তয়রতি তয়্্যর পািাপায়ি পপয়মটি এবং অ্যাকাউটি ত্্য পপয়ত পায়রি এই অিলাইি য়লয়কে 
childsupport.ny.gov অ্বা শনউ ইয় ক্ে রটের শিশু সহায়তা রহল্পলাইন 888-208-4485 (TTY: 866-875-9975 – শিষল 
সাশিকেস http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers) িম্বয়র পফাি কয়র। আপিার অিলাইি য়িশু সহািতা 
অ্যাকাউটি স্াপয়ির জি্য একয়ি ব্যয়তিগত িিাতিকরণ িম্বর (PIN) ্য়িাজি। আপিার য়িশু সহািতা অ্যাকাউটি স্ায়পত হয়ল 
আপয়ি পমইয়ল আপিার PIN পায়বি। 
আপয়ি সয়িক সময়ি পুয়রা অ্ ্পায়চ্ি য়কিা তা য়িয়চিত করয়ত য়িিয়মতিায়ব আপিার অ্যাকাউটি পরীক্ষা করা আপিার  
পয়ক্ষ সবয়্য়ক িায়লা উপাি। আপনাষ্ অবি্যই আপনাি শি্ানা এবং রোগাষোষগি তথ্য হালনাগাদ ্ষি িােষত হষব,  
রা আপয়ি য়িশু সহািতা পহল্পলাইয়ি পফাি কয়র অ্বা আপিার স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়স পরাগায়রাগ করার  
মাধ্যয়ম করয়ত পায়রি। আপিার স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়সর জি্য পরাগায়রায়গর ত্্য, একয়ি ইয়মল য়লকে সহ,  
https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices এ পাওিা রায়ব। 

আইশন পশিষেবাসমূহ 

আইশন পশিষেবাগুষলাি ব্যয় পুনরুদ্াি

বাশেকে্ পশিষেবা শি 

গ্রাহ্ রসবা 



পারকে A – আষবদনপরে

শবষিে সহায়তা    

আষবদন্ািীি তথ্য

শনিাপত্াজশনত উষবেগ

1a.  আপিার ্ধাি িাষা পকািয়ি?     

আশম (এ্শরষত শর্ শদন):    

আপয়ি রয়ে য়িশু সহািতা পয়রয়ষবা িাি তাহয়ল আপয়ি য়ক অিুিব কয়রি পর আপিার য়িরাপত্তা অ্বা 
আপিার সন্ায়ির য়িরাপত্তা ঝুাঁয়কর ময়ধ্য আয়ে? 

(অয়তয়রতি তয়্্যর জি্য শিশু সহায়তা রসবা সম্পশ্কেত গুরুত্বপূরকে তষথ্যি পৃষ্া 1  পেেুি) 

1b.  পিার জি্য আপিার ্ধাি িাষা পকািয়ি?  

রয়ে হ্যাাঁ হি, আপিার কী সহািতা ্য়িাজি য়িয়েি্ করুি?

2.  আপিার য়ক িাষা সহািতা ্য়িাজি?  
3.  আপিার য়ক পকায়িা অক্ষমতা আয়ে রা আপিায়ক এই আয়বেি পিষ করয়ত বা সাক্ষাৎকার পেওিা প্য়ক বাধা পেি?

English

য়জম্াোর য়পতা/মাতা

আপয়ি রয়ে য়জম্াোর য়পতা/মাতা, অয়িিাবক বা য়িশু হি, তাহয়ল ্য়ত্যক অয়জম্াোর য়পতা/মাতা বা কয়্ত য়পতার জি্য একয়ি পৃ্ক আয়বেি পূরণ করুি।

অয়িিাবক-সপিক:্
অয়জম্াোর কয়্ত য়পতা য়পয়িিি

হ্যাাঁ
হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

Español

িা
িা

িা

বাঙালি Kreyòl Ayisyen 한국어 ربية РУССКИЙ অি্যাি্য

শিশু সহায়তাি ইশতহাস

সি্াশি সহায়তাি ইশতহাস

আপয়ি য়ক বতম্ায়ি য়িশু সহািতা পসবা গ্হণ করয়েি?

আপয়ি য়ক বতম্ায়ি একজি আয়বেিকারী, অ্বা সরকায়র সহািতার সুয়বধা পা য়চ্ি?

আপয়ি য়ক এর আয়গ েয়রদ্ পয়রবায়রর (TANF) জি্য অস্ািী সহািতার অধীয়ি সরকায়র সহািতার সুয়বধা পপয়িয়েি?

আপয়ি য়ক আয়গ য়িশু সহািতা পয়রয়ষবা পপয়িয়েি?

হ্যাাঁ হয়ল পকা্াি? 

হ্যাাঁ হয়ল পকা্াি? 

হ্যাাঁ হয়ল পকা্াি? 

েশদ হ্যাাঁ হয়, থামুন। শিশু সহায়তা রসবাি জন্য এ্শর LDSS-5145 রিিাষিল প্রষয়াজন।

হ্যাাঁ হয়ল পকা্াি? 

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

িা

িা

িা

িা
কাউয়টি

কাউয়টি

কাউয়টি

কাউয়টি

মামলা িম্বরঃ

মামলা িম্বরঃ

মামলা িম্বরঃ

মামলা িম্বরঃ

পটেি

পটেি

পটেি

পটেি

(্্ম অংি)
আইশন নাম ওরয়ফ বা অি্য পয়রয়িত িাম  

(পরমি, কুমারী িাম)মধ্যাংি (পিষ অংি) সায়ফসে

শলঙ্গSSN/ITIN জন্ম তাশিে  (মাস/য়েি/বের)

আপিার সবয়্িষ সহািতা ্ায়প্তর তায়রে (মাস/য়েি/বের)

ময়হলা িি-বাইিায়র/অি্যাি্যপুরুষ

এিীি
পিয়িি আয়ময়রকাি বা পিয়িি আলাস্াি

কৃষ্াগে বা আয়রিকাি আয়ময়রকাি                                         
পিয়িি হাওিাইিাি বা ্িান্মহাসাগরীি বেীপবাসী

য়হস্ায়িক বা ল্যায়িিা/ও   পবেতাগে, িি-য়হস্ায়িক
অি্যাি্য

জাশত-জাশতগত পশিচয় (ঐয়চ্ক)

বাশেি শি্ানা: শচশি পািাষনাি শি্ানা (আবায়সক য়িকািার পিয়ি আলাো হয়ল)

সিয়কর

্রত্য়ি: 

সিয়কর

্রত্য়ি: 

প্ার/অ্যাপািয়্মটি প্ার/অ্যাপািয়্মটিিহর িহরপটেি পটেিZIP ZIP
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中文
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অন্য পষক্ষি সাষথ বববাশহ্ অবস্া

অন্য পক্ষ োো অন্য ্াষিা সাষথ বববাশহ্ অবস্া

স্াস্্য বীমা ্িাষিজ সম্পশ্কেত তথ্য 

আয়বেিকারী য়ক কেিও এই আয়বেিপয়রে িাম ্াকা য়িশুর অি্য পক্ষ োিা অি্য কাউয়ক য়বয়ি কয়রয়েি?

আয়বেিকারীর য়িয়িাগকতা্/্য়তষ্াি য়ক স্াস্্য বীমার সুয়বধা ্োি কয়র? 
আয়বেিকারী য়ক য়িবয়ন্ত?

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
হ্যাাঁ (উয়লেে করুি):

অজািা

অজািা

ব্যয়তিগত কিায়রজ পায়রবায়রক কিায়রজ

িা

িা

িা

িা

পৃ্ক
য়বয়চ্ে
য়ববাহয়বয়চ্ে মুলত্য়ব রয়িয়ে

আপয়ি য়ক কেিও অি্য পক্ষয়ক য়বয়ি কয়রয়েয়লি?

িহর

প্রক
প্রক

পৃ্ক হওিার আইয়ি
তায়রে য়বয়চ্য়ের তায়রে

আোলয়তর িাম
আোলয়তর িাম

আোলয়তর িাম

পটেি

্াপক

্াপক

স্ামী বা স্তীর িাম:

স্ামী বা স্তীর িাম:

পটেি
পটেি

পটেি

পেি

য়বয়ির তায়রে

শবষয়ি স্ান

রোগাষোষগি তথ্য
বায়ির পফাি িম্বর

অগ্রাশে্াি রিান ্িাি সবষচষয় িাষলা সময়

পমাবাইল পফাি িম্বর অি্যাি্য পফাি িম্বর ইয়মইল য়িকািা

পহাম সকালঅি্যাি্যপসল য়বকাল

শব্ল্প রোগাষোগ
(্্ম অংি) মধ্যাংি (পিষ অংি) সায়ফসে সপিক ্

সিয়কর িহর পটেি ZIP পফাি:

পৃষ্া A-3 এ অগ্রসি রহান 
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অন্য পষক্ষি তথ্য
অন্য পক্ষ হষছে (এ্শরষত শর্ শদন):    য়জম্াোর য়পতা/মাতা অয়িিাবকঅয়জম্াোর কয়্ত য়পতা

(্্ম অংি)
আইশন নাম ওরয়ফ বা অি্য পয়রয়িত িাম  

(পরমি, কুমারী িাম)মধ্যাংি (পিষ অংি) সায়ফসে

এিীি
পিয়িি আয়ময়রকাি বা পিয়িি আলাস্াি

English স্্যায়িি অি্যাি্য (উয়লেে করুি)

কৃষ্াগে বা আয়রিকাি আয়ময়রকাি                                         
পিয়িি হাওিাইিাি বা ্িান্মহাসাগরীি বেীপবাসী

য়হস্ায়িক বা ল্যায়িিা/ও   পবেতাগে, িি-য়হস্ায়িক
অি্যাি্য

জাশত-জাশতগত পশিচয় (ঐয়চ্ক)

প্রাথশম্ িাোি

হ্যাাঁ (েয়ব সংরুতি করুি) িা
োগ আাঁিি উয়কি

বরকেনাঃ

েয়বসমূহঃ
রসাি্যাল শমশ্য়াি তথ্য
Facebook Twitter Instagram

উচ্চতা ওজি পিায়ের রং

বণি্া করুি

ি্য়লর রংফুি পাউন্ডইয়চি

িাম

িাম

অন্য পষক্ষি শপতা/মাতাি তথ্য
য়িকািা:

য়িকািা:

পফাি:

পফাি:

সপিক ্

সপিক ্

িহর পটেি পেিজন্ম স্ান 

সগেীর
সঙ

্াতিি স্াউজ য়পতামাতামাস/য়েি/বের
্াতিি সগেী অি্যাি্য

আষবদন্ািীি সাষথ অন্য পষক্ষি সম্প্কেসবকেষিে রোগাষোষগি তাশিে

বাশেি শি্ানা: শচশি পািাষনাি শি্ানা (আবায়সক য়িকািার পিয়ি আলাো হয়ল)

সিয়কর

্রত্য়ি: 

সিয়কর

্রত্য়ি: 
বতম্াি পিষ পয়রয়িত

অি্য পক্ষ য়ক বতম্ায়ি কমর্ত আয়ে?  পিষ য়িরুতি হওিার তায়রে
অি্য পক্ষ য়ক স্য়িির্?  

অি্য পক্ষ য়ক য়িউ ইিক ্পটেি পবকারত্ব বীমা সুয়বধা 
(Unemployment Insurance Benefits, UIB) পায়চ্ি?
অি্য পক্ষ য়ক পকািও শ্রয়মক ইউয়িিি/সংগিয়ির সেস্য?

য়িয়িাগকতা্/ব্যবসার িাম:

য়িয়িাগকতা্/ব্যবসার য়িকািা:

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
িা

িা

িা

িা

বতম্াি

অজািা

অজািা

অজািা িাম:

অজািা

সিয়কর

িাকয়রর পে/পপিা:

িহর

বায়ষক্ পবতি

সাপ্তায়হক সুয়বধা$
$

পটেি ZIP পফাি:

পিষ পয়রয়িত

চা্শি

রোগাষোষগি তথ্য
বায়ির পফাি িম্বর

অগ্রাশে্াি রিান ্িাি সবষচষয় িাষলা সময়

পমাবাইল পফাি িম্বর অি্যাি্য পফাি িম্বর ইয়মইল য়িকািা

পহাম সকালঅি্যাি্যপসল য়বকাল

প্ার/অ্যাপািয়্মটি প্ার/অ্যাপািয়্মটিিহর িহরপটেি পটেিZIP ZIP

শলঙ্গSSN/ITIN জন্ম তাশিে (মাস/য়েি/বের)
ময়হলা িি-বাইিায়র/অি্যাি্যপুরুষ
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আষবদন্ািী োো অন্য ্াষিা সাষথ বববাশহ্ অবস্া  

বন্ী অবস্া 

ফ্যায়সয়লয়ির য়িকািা
স্াস্্য বীমা ্িাষিজ সম্পশ্কেত তথ্য 

গাশেি তথ্য 

অশতশিক্ত তথ্য (রেমন, সম্পদ, অন্যান্য রোগাষোগ) 

অি্য পক্ষ য়ক আয়বেিকারী োিা অি্য কাউয়ক য়বয়ি কয়রয়েি?     

অি্য পয়ক্ষর য়িয়িাগকতা্/্য়তষ্াি য়ক স্াস্্য য়বমা সুয়বধার ্স্তাব পেি বা ্োি কয়র? 

অি্য পক্ষ য়ক বন্ী?

অি্য পক্ষ য়ক িয়্ি্তি?

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

য়িজস্ বন্ক ব্যবসার গায়ি

অজািা

অজািা

িা

িা

িা

স্ামী বা স্তীর িাম:

ফ্যায়সয়লয়ির িাম বন্ী িম্বর

্স্তুত ময়্ল রং

পটেি

বের

লাইয়সসি পলেি

ইয়মইল য়িকািা

য়িকািা:

পফাি:

িহর পটেি ZIP পেি

শিশু সহায়তা পশিষেবাি জন্য আষবদন/শববৃশত    

আষবদন্ািীি স্াক্ষি 

মুশরিত নাম

শুেু এষজশসিি ব্যবহাষিি জন্য (For Agency Use Only)

আষবদষনি তাশিে 

য়িয়্ স্াক্ষর কয়র, আয়ম বুঝয়ত পায়র এবং একমত হই পর: 
আশম শনউ ইয়্কে রটের রসাি্যাল সাশিকেষসস আইন রস্িন 111-g এবং পফ্ায়রল পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি অ্যায়টের য়িয়রািাম IV-D এর অধীয়ি শিশু সহায়তা 
সাশিকেষসি জন্য আষবদন ্িশে। য়ম্্যা ্মায়ণত হয়ল িায়স্ত পাওিার আওতাি আয়ম সম্য়ত জািয়চ্ ও য়িয়চিত করয়ে পর, আয়ম এই আয়বেয়ি পর ত্্য ও 
আিুষায়গেক িয়্গুয়লা ্োি কয়রয়ে তা আমার বোরা পরীক্ষা করা হয়িয়ে এবং আমার সয়বা্ত্তম জ্ঞাি ও য়ববোসময়ত সত্য এবং সয়িক। আয়ম  য়িশু সহািতা 
প্াগ্াময়ক তার পসবা ্োয়ির ্য়িষ্টাি সহয়রায়গতা করব এবং আয়ম আমার ্েত্ত তয়্্যর সায়্ সপিকর্ুতি পকায়িা িত্ি বা পয়রবয়তত্ ত্্য অয়বলয়ম্ব আমার 
স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়স জািায়ত সম্ত। 
আোলয়তর-আয়েি করা য়িশু সহািতার পপয়মটি আয়ম সরাসয়র অয়জম্াোর য়পতা/মাতার কাে প্য়ক গ্হণ করব িা, বা রয়ে কেয়িা গ্হণ করা হি, আয়ম 
অয়বলয়ম্ব তা New York State Child Support Processing Center, P.O. Box 15363, Albany, NY, 12212-5363 য়িকািাি পায়িয়ি য়েব। 
আয়ম শিশু সহায়তা পশিষেবা সম্পষ্কে গুরুত্বপূরকে তথ্য পপয়িয়ে রার ময়ধ্য অয়তয়রতি পপয়ময়টির পফরয়তর সপিয়ক ্ত্্য রয়িয়ে। আয়ম বুঝয়ত পপয়রয়ে পর য়বরল 
উোহরণস্রূপ, একয়ি ি্ল য়িয়েয়্িত পপয়ময়টির কারয়ণ একয়ি অয়তয়রতি পপয়ময়টির �িিা �িয়ত পায়র (ি্ল ব্যয়তির কায়ে অ্ ্প্রণ করা হি) বা অি্যাি্য 
কারয়ণর ময়ধ্য পরমি একয়ি অিাোিী অ্ ্্োয়ির (অ্ ্্োিকারীর ব্যাংক কতৃক্ পয়রয়িায়ধত অ্ ্পয়রয়িাধ করা হি িা)। আয়ম আয়রা বুঝয়ত পারয়ে এই 
তহয়বল পফরত পেওিা বা পয়রয়িাধ করা আমার োয়িত্ব এবং ব্যি পূরণ করয়ত অিুয়রাধ করার জি্য আপয়ি আমার সায়্ পরাগায়রাগ করয়বি। আয়ম এই অয়তয়রতি 
পপয়মটি প্াক য়হয়সয়ব পয়রয়িাধ করয়ত পায়র অ্বা আয়ম আপিায়ক অয়তয়রতি পপয়মটি পয়রয়িাধ হওিা অবয়ধ সংগ্য়হর পাঁয়িি িতাংি (25 িতাংি) পকয়ি রাোর 
অিুয়রাধ করয়ত পায়র। িয়বষ্যত সংগ্য়হর 25 িতাংি পকয়ি য়িয়ত সম্য়ত জািায়িা ঐয়চ্ক।

আয়ম ইয়লকট্রয়িকিায়ব, তাোিা রেি উপলব্ধ, ইয়মল, পিসেি পময়সজ বা অি্যাি্য পদ্ধয়ত বোরা য়িয়িপরে পািায়িার জি্য য়িশু সহািতা প্াগ্াময়ক অিুয়মােি 
করয়ে। পগাপিীিতা য়িয়চিত করয়ত, আয়ম বুঝয়ত পারয়ে পর একয়ি য়িরাপে, তবধ, এবং সয়রিি ইয়মল য়িকািা এবং পমাবাইল পফাি িম্বর ্োি করা আমার 
োয়িত্ব।
আপয়ি আইয়ি পয়রয়ষবার জি্য অিুয়রাধ করয়ত ইচু্ক হয়ল এই বাসেয়িয়ত য়িক য়েি। আইয়ি পয়রয়ষবার জি্য একয়ি পুিরুদ্ধার ি্য়তির অয়ধকার 
(LDSS-4920) আপিায়ক সমায়প্তর জি্য ্োি করা হয়ব।

হ্যাাঁ (উয়লেে করুি): অজািাব্যয়তিগত কিায়রজ পায়রবায়রক কিায়রজ িা

LDSS-5143-BE (Rev. 08/19)
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Reminder: review Safety Concerns on page A-1 and evaluate need for FVI.
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শিশু #01 এি নাম
পারকে B – শিশুি তথ্য

(অি্য পয়ক্ষর সয়গে ্য়তয়ি য়িশুর জি্য)

LDSS-5143-BE (Rev. 08/19)

(্্ম অংি) মধ্যাংি (পিষ অংি) সায়ফসে

সন্াষনি সষঙ্গ অন্য পষক্ষি সম্প্কে 

শপতা-মাতাি বববাশহ্ অবস্া 

শপতৃত্ব প্রশতষ্া

এেশতয়াষিি িাজ্য 

সহায়তা আষদষিি তথ্য 

স্াস্্য বীমা ্িাষিজ সম্পশ্কেত তথ্য

বাে্যবাে্তাি পশিমার

স্াস্্য বীমাি সুশবোশদ

সি্াশি স্াস্্য রসবা ্িাষিজ 

রে আদালত আষদি জাশি ্ষিষে 

য়পতামাতা

হ্যাাঁ, এয়ক অপয়রর সায়্

য়পতৃয়ত্বর ্ায়প্ত স্ীকার

কাউয়টি

কাউয়টি

স্া স্্য বীমা ক্যায়রিায়রর িাম 

পেি

পেি

পেি

পটেি

পটেি

পটেি

য়িয়ি আোলয়ত ্য়তয়ষ্ত

আোলয়তর িাম

হ্যাাঁ - িা -
অজািা -

 শপতৃত্ব প্রশতষ্াি ্নেগুয়লা সপিূণ ্করুি।  
আপিায়ক এেশতয়াষিি িাজ্য ্নেগুয়লা সপিন্ন করয়ত হয়ব না। 

 এেশতয়াষিি িাজ্য প্রনেগু্ষলাষত রাি। 
 এেশতয়াষিি িাজ্য প্রনেগু্ষলাষত রাি। 

হ্যাাঁ, য়কন্তু এয়ক অপয়রর সায়্ িি

সৎ য়পতা/মাতা

সন্ায়ির জয়ন্মর সমি বা তার পয়র য়ক উপয়র তায়লকাি্তি বাবা-মায়িরা য়ববায়হত য়েয়লি?  

য়পতৃত্ব য়ক ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

য়পতৃত্ব য়কিায়ব ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

সন্াি গয়ি ্ধারণ করা হয়িয়েল পকা্াি?

পকাি কাউয়টি, পটেি, এবং পেয়ি য়পতৃত্ব ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

কয়্ত বাবা (alleged father, AF) য়ক সন্ায়ির জি্য ্সবকালীি েরি বা সহািতা ্োি কয়রয়েয়লি?

কায়জর ফলাফল বা AF এর য়িয়েি্ অিুসায়র য়িশুয়ি য়ক য়িউ ইিক ্পটেয়ি বসবাস কয়র?      
AF য়ক য়িশুয়ির সায়্ য়িউ ইিক ্পটেয়ি বসবাস কয়রয়েয়লি?

এই সন্ায়ির জি্য য়ক সহািতার আয়েি আয়ে?
স্াস্্য বীমার আয়েি পেওিা হয়িয়ে য়ক?

সন্ায়ির য়ক স্াস্্য পসবা কিায়রজ আয়ে?

য়িশুর পবসরকায়র স্াস্্য পসবা কিায়রজ পক সরবরাহ কয়র?

রয়ে "হ্যাাঁ" হি, তাহয়ল কিায়রয়জর ধরি িিাতি করুি:

সরকায়র স্াস্্য পসবা কিায়রয়জর ধরি য়িয়েি্ করুি:

রয়ে "হ্যাাঁ" হি, তাহয়ল আয়েয়ির তায়রে কত?

রয়ে হ্যাাঁ, এষ্ অপষিি সাষথ হি, তাহয়ল সহায়তা আষদষিি তথ্য ্য়নে রাি। অন্যথায়, শপতৃত্ব প্রশতষ্াি ্য়নে রাি| 

কয়্ত য়পতা

অজািা

অজািা

অজািা

অজািা
অজািা

অজািা

সাপ্তায়হক

পায়রবায়রক সুয়্ম অি্যাি্য

অি্যাি্য্য়ত েুই সপ্তাহ অন্র ্য়ত মায়স েুইবারমায়সক

অজািা

িা

িা

িা

িা
িা

িা

িা
হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
পবসরকায়র – স্াস্্য বীমাি সুশবোশদি ্নেগুয়লায়ত রাি।
সরকায়র – সি্াশি স্াস্্যষসবা ্িাষিজ এর ্নেগুয়লায়ত রাি।

হ্যাাঁ

$

$

য়জম্াোর য়পতা/মাতা

পময়্য়কই্
অি্যাি্য

িাইল্ড পহল্ লোস (Child Health Plus, CHPlus) CHPlus মায়সক অবোি:

অয়িিাবক অয়জম্াোরয়পতা/মাতা কয়্ত য়পতা সৎ য়পতা/মাতা অজািা অি্যাি্য

সিয়কর িহরপ্ার/অ্যাপািয়্মটি/সু্যি পটেি ZIP

পটেি পেি
সন্াষনি জন্মস্ান
হাসপাতাল িহর

শপতা-মাতাি নাম
প্যায়রটি 1

প্যায়রটি 2

(্্ম অংি)

(্্ম অংি)

মধ্যাংি

মধ্যাংি

(পিষ অংি)

(পিষ অংি)

পয়লয়স # গ্রুপ #

শলঙ্গSSN/ITIN জন্ম তাশিে (মাস/য়েি/বের)
ময়হলা িি-বাইিায়র/অি্যাি্য গিস্্

্য়েি তায়রে
পুরুষ

B-1



পারকে B – শিশুি তথ্য অগ্রসি হন
শিশু #02 এি নাম

LDSS-5143-BE (Rev. 08/19)

(্্ম অংি) মধ্যাংি (পিষ অংি) সায়ফসে

সন্াষনি সষঙ্গ অন্য পষক্ষি সম্প্কে 

শপতা-মাতাি বববাশহ্ অবস্া 

শপতৃত্ব প্রশতষ্া

এেশতয়াষিি িাজ্য 

সহায়তা আষদষিি তথ্য 

স্াস্্য বীমা ্িাষিজ সম্পশ্কেত তথ্য

বাে্যবাে্তাি পশিমার

স্াস্্য বীমাি সুশবোশদ

সি্াশি স্াস্্য রসবা ্িাষিজ 

রে আদালত আষদি জাশি ্ষিষে 

য়পতামাতা

হ্যাাঁ, এয়ক অপয়রর সায়্

য়পতৃয়ত্বর ্ায়প্ত স্ীকার

কাউয়টি

কাউয়টি

স্া স্্য বীমা ক্যায়রিায়রর িাম 

পেি

পেি

পেি

পটেি

পটেি

পটেি

য়িয়ি আোলয়ত ্য়তয়ষ্ত

আোলয়তর িাম

হ্যাাঁ - িা -
অজািা -

 শপতৃত্ব প্রশতষ্াি ্নেগুয়লা সপিূণ ্করুি।  
আপিায়ক এেশতয়াষিি িাজ্য ্নেগুয়লা সপিন্ন করয়ত হয়ব না। 

 এেশতয়াষিি িাজ্য প্রনেগু্ষলাষত রাি। 
 এেশতয়াষিি িাজ্য প্রনেগু্ষলাষত রাি। 

হ্যাাঁ, য়কন্তু এয়ক অপয়রর সায়্ িি

সৎ য়পতা/মাতা

সন্ায়ির জয়ন্মর সমি বা তার পয়র য়ক উপয়র তায়লকাি্তি বাবা-মায়িরা য়ববায়হত য়েয়লি?  

য়পতৃত্ব য়ক ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

য়পতৃত্ব য়কিায়ব ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

সন্াি গয়ি ্ধারণ করা হয়িয়েল পকা্াি?

পকাি কাউয়টি, পটেি, এবং পেয়ি য়পতৃত্ব ্য়তয়ষ্ত হয়িয়েল?

কয়্ত বাবা (alleged father, AF) য়ক সন্ায়ির জি্য ্সবকালীি েরি বা সহািতা ্োি কয়রয়েয়লি?

কায়জর ফলাফল বা AF এর য়িয়েি্ অিুসায়র য়িশুয়ি য়ক য়িউ ইিক ্পটেয়ি বসবাস কয়র?      
AF য়ক য়িশুয়ির সায়্ য়িউ ইিক ্পটেয়ি বসবাস কয়রয়েয়লি?

এই সন্ায়ির জি্য য়ক সহািতার আয়েি আয়ে?
স্াস্্য বীমার আয়েি পেওিা হয়িয়ে য়ক?

সন্ায়ির য়ক স্াস্্য পসবা কিায়রজ আয়ে?

য়িশুর পবসরকায়র স্াস্্য পসবা কিায়রজ পক সরবরাহ কয়র?

রয়ে "হ্যাাঁ" হি, তাহয়ল কিায়রয়জর ধরি িিাতি করুি:

সরকায়র স্াস্্য পসবা কিায়রয়জর ধরি য়িয়েি্ করুি:

রয়ে "হ্যাাঁ" হি, তাহয়ল আয়েয়ির তায়রে কত?

রয়ে হ্যাাঁ, এষ্ অপষিি সাষথ হি, তাহয়ল সহায়তা আষদষিি তথ্য ্য়নে রাি। অন্যথায়, শপতৃত্ব প্রশতষ্াি ্য়নে রাি| 

কয়্ত য়পতা

অজািা

অজািা

অজািা

অজািা
অজািা

অজািা

সাপ্তায়হক

পায়রবায়রক সুয়্ম অি্যাি্য

অি্যাি্য্য়ত েুই সপ্তাহ অন্র ্য়ত মায়স েুইবারমায়সক

অজািা

িা

িা

িা

িা
িা

িা

িা
হ্যাাঁ

হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
হ্যাাঁ

হ্যাাঁ
পবসরকায়র – স্াস্্য বীমাি সুশবোশদি ্নেগুয়লায়ত রাি।
সরকায়র – সি্াশি স্াস্্যষসবা ্িাষিজ এর ্নেগুয়লায়ত রাি।

হ্যাাঁ

$

$

য়জম্াোর য়পতা/মাতা

পময়্য়কই্
অি্যাি্য

িাইল্ড পহল্ লোস (Child Health Plus, CHPlus) CHPlus মায়সক অবোি:

অয়িিাবক অয়জম্াোরয়পতা/মাতা কয়্ত য়পতা সৎ য়পতা/মাতা অজািা অি্যাি্য

সিয়কর িহরপ্ার/অ্যাপািয়্মটি/সু্যি পটেি ZIP

পটেি পেি
সন্াষনি জন্মস্ান
হাসপাতাল িহর

শপতা-মাতাি নাম
প্যায়রটি 1

প্যায়রটি 2

(্্ম অংি)

(্্ম অংি)

মধ্যাংি

মধ্যাংি

(পিষ অংি)

(পিষ অংি)

পয়লয়স # গ্রুপ #

শলঙ্গSSN/ITIN জন্ম তাশিে (মাস/য়েি/বের)
ময়হলা িি-বাইিায়র/অি্যাি্য গিস্্

্য়েি তায়রে
পুরুষ

B-2



আয়বেিকারীর পয়রিিপরে (পরমি, ড্াইিার লাইয়সসি, পাসয়পাি)্ 

জন্মসিে

পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি কা্/্ITIN এর জি্য সাম্প্রয়তক পপটোব অয়ত সম্প্রয়ত োয়ির করা পফ্ায়রল আিকর য়রিাি ্এবং সব তফয়সল

য়পতৃত্ব ্য়তষ্ার আয়েি (মীমাংসার আয়েি) য়িয়ি আোলয়ত ্য়তয়ষ্ত

সাম্প্রয়তক পপটোব W-2অয়ত সম্প্রয়ত োয়ির করা পফ্ায়রল আিকর য়রিাি ্এবং সব তফয়সল

পহফাজত আয়েি(গুয়ল)

য়িক্ষাগত ব্যয়ির ্মাণ   

সাময়রক পসবা (DD-214) কারায়িাগ, ্য়বিি বা প্যায়রায়লর ত্্য

য়সয়কউয়রয়ি / সপিূরক য়সয়কউয়রয়ি ইিকাম অ্যাওিা্ ্

য়্য়রি সুরক্ষা /য়িয়রাধি আয়েি স্াস্্য বীমা পবয়িয়ফি কা্ ্

য়িশু সহািতার য়পয়িিি

কয়্ত য়পতৃয়ত্বর হলফিামা

W-2 পবকারত্ব বীমার সুয়রাগ সুয়বধার (Unemployment Insurance Benefit) 
অয়্র্ পয়রমাণ

য়সয়কউয়রয়ি / সপিূরক য়সয়কউয়রয়ি ইিকাম অ্যাওিা্ ্

পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি কা্ ্ পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি কা্ ্ য়িশুর পসবার ব্যয়ির ্মাণ

পসাি্যাল য়সয়কউয়রয়ি কা্/্ITIN এর জি্য য়সয়কউয়রয়ি / সপিূরক য়সয়কউয়রয়ি ইিকাম অ্যাওিা্ ্

সহািতা আয়েি(গুয়ল) য়ববায়হর সায়িয়্ফয়কি পৃ্কীকরণ ি্য়তি য়ববাহয়বয়চ্ে ফরমাি

সারাংি পয়রকল্পিা স্া স্্য বীমা সুয়বধার য়ববরণ

েত্তক িত্য়্ক ি্য়তি (পায়লত বাবা-মা এবং LDSS এর মধ্যকার পপয়মটি) বা পলেসয়মটি ি্য়তি (েত্তক পিওিার উয়দেয়ি্য রাো য়িশু)

পিয়পিারায়র অ্যায়সটে্যাসি ফর য়িয়্ ফ্যায়ময়লস (Temporary Assistance for Needy  
Families, TANF) ব্লক গ্াটি:

MA, SNAP এবং/অ্বা পিল্ার পরয়সয়্য়সির ্মাণ

অি্যাি্য

অি্যাি্য

অি্যাি্য

পপিাগত, ব্যবসা, অকুয়পিিাল, য়বয়িােিমূলক বা ড্াইিার লাইয়সয়সির ত্্য 

অি্যাি্য

অিুগ্হ কয়র আপিার স্ািীি য়িশু সহািতা প্াগ্াম অয়ফয়স উপলব্ধ সব সহািক িয়্র অনুশলশপ ্োি করুি। সম্ি্কারী কাগজপরে য়িশু সহািতা প্াগ্াময়ক 
য়পতৃত্ব ্য়তষ্া ও আপিার য়িশু সহািতা আয়েি উপরুতি অিুসায়র ্য়তষ্া, পয়রবতি্ এবং/অ্বা ্য়িাগ সহ আপিার য়িশু সহািতা পকস য়িয়ি অগ্সর হওিার 
সুয়রাগ ্োি কয়র।  সম্ি্কারী কাগজপরে এোিাও ্য়তয়ি বাবা-মার আি এবং পমৌয়লক য়িশু সহািতার বাধ্যবাধকতা য়িধা্রয়ণ আোলতয়ক সাহার্য কয়র। 
আপয়ি পকাি িয়্গুয়লা ্োি করয়েি তা য়িয়েি্কারী বসেগুয়লায়ত () শর্ শদন।  
অনুগ্রহ ্ষি মূল নশথগুষলা ্া্ষোষগ রপ্রির ্িষবন না। 

পারকে C – সমথকেন্ািী ্াগজপরে 

সাোির নশথ

শিশুি ্াগজপরে (প্রশতশর শিশুি জন্য)

অশজম্াদাি শপতা/মাতা/্শথত শপতাি ্াগজপরে

শজম্াদাি শপতা/মাতাি ্াগজপরে
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