আপনন িন এই নরথপার্ণটি যেরত যেথবন,
তিন যেথি যনথবন য এই নরথপাথর্ণর

ক্ষপছপনি ক্ষদপক থাকা ফলাকাল
ক্ষিক্ষিপেি ঠিকানা টি য ন যেরত
যেওয়ার িাথর্মর উইথডাথত যেিা ায়।
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পাক্ষিক ক্ষিপপার্ট

সুক্ষিধািলী পাওয়া অিযাহত িাখপত আপনাপক অিশ্যই এই ক্ষিপপার্টটি পূিণ কপি ________________ এি মপধয
ক্ষপছপন উক্ষিক্ষখত ঠিকানায় ফেিত পাঠাপত হপি।
আপনার য াগ্যতা ননর্ণায়ক কর্মীর সাথে আপনার যেষ য াগ্াথ াথগ্র পথর আপনার তথেযর যকানও পনরবতণ ন হথয় োকথে এই “পানিক নরথপার্ণ”টি যসই তেয
সংগ্রহ করথত আর্মাথের সহায়তা কথর। এই “পানিক নরথপার্ণ”টি পূরর্ করার আথগ্ অনুগ্রহ কথর সর্মস্ত ননথেণ োবেী পড়া এবং তা অনুসরর্ করা নননিত
করুন। উপথর উনিনিত তানরথির র্মথযয এই “পানিক নরথপার্ণ”টি সম্পূর্ণ ও স্বাির কথর তা যেরত পাঠাথনা আপনার জনয গুরুত্বপূর্।
ণ যসটি করথত বযেণ হথে
আপনার নেশু পনরচ ণা (Child Care) এবং/বা সানিথর্মন্টাে ননউনিেন অযানসথেন্স যরাগ্রার্ম (SNAP) এর সুনবযাবেী বন্ধ হথয় য থত পাথর।
যকথসর নার্ম

যকথসর নম্বর

অনেস

ইউননর্

এই নরথপার্ণটি কীভাথব পূরর্ করথবন যস সম্পথকণ
আপনার যকানও রশ্ন োকথে, যোন করুন :(___)
________________

কর্মী

__________________ এর র্মথযয আর্মাথের অবেযই আপনার সম্পূর্ণ নরথপার্ণ যপথত হথব।
এই তানরথির র্মথযয সম্পূর্ণ নরথপার্ণ না যপথে, আপনার নেশু পনরচ ণা এবং/বা SNAP এর
সুনবযাবেী বন্ধ হথয় াথব। এই নরথপার্ণটি যেরত না নেথত পারথে তা আপনার যর্মনিথকইি
কভাথরজথক রভানবত করথব না।
সাধািণ ক্ষনপদট শ্ািলী

1.
2.

আপনাথক অবেযই এই নরথপাথর্ণর সমস্ত প্রপেি উত্তি নেথত হথব। নেশু পনরচ ণা এবং/বা SNAP সুনবযাবেী পাওয়া রথতযথকর জনয, িা এই
সুনবযাবেী পাওয়ার জনয আইনগ্ত ভাথব োনয়ত্বরাপ্ত কাথরার জনয এই নরথপাথর্ণর সর্মস্ত রথশ্নর উত্তর নেন।
এই নরথপার্ণটি সম্পূর্ণ কথর ও স্বাির কথর আপনাথক অবেযই __________________ এর র্মথযয আপনাথক এই নরথপাথর্ণর নপছথন উনিনিত
ঠিকানায় যেরত পাঠাথত হথব, না হথে আপনার নেশু পনরচ ণা এবং/বা SNAP এর সুনবযাবেী কর্মাথনা বা বন্ধ করা হথত পাথর।

ক্ষিমাইন্ডাি: এর সাথে আপক্ষন সামক্ষয়ক সহায়তা (Temporary Assistance) এিং ফমক্ষিপকইি ফপপল, যকানও পনরবতণ ন হথে 10 নেথনর র্মথযয
যসই পনরবতণ নগুনে সম্পথকণ আপনাথক অবেযই জানাথত হথব। SNAP এর জনয, আপনার র্মানসক যর্মার্ আয় আপনার য ানষত আথয়র সীর্মা যেথক
130% যবনে হথে র্মাথসর যেষ তানরথির পথরর েে নেথনর র্মথযয আপনাথক অবেযই নরথপার্ণ করথত হথব। নে আপনার SNAP রাপ্ত পনরবাথর যকান
ননভণ রেীে ছাড়া সুস্থ সবে রাপ্তবয়স্ক (Able-Bodied Adult Without Dependents, ABAWD) োথকন, তাহথে তার কাজ রনত র্মাথস 80 ণ্টার কর্ম
হথয় যগ্থে যসই র্মাস যেষ হবার 10 নেথনর র্মথযয নিনিক্টথক অবেযই জানাথত হথব। ABAWD তার যেিাথরে ABAWD েতণ াবেী পূরথর্র জনয
নিনিথক্টর যেথক য াগ্য কাথজর অনুথরায করথত পাথরন। নে আপনার SNAP রাপ্ত পনরবাথরর যকউ ABAWD, োথকন এবং নে আপনার পনরবার
যেিাথরে ABAWD ওথয়ভারসহ অনয যকানও স্থাথন চথে ায় বা নে ABAWD র্মথন কথরন নতনন ABAWD েতণ াযীন নন তাহথে তাহথে তাথক এই
নবষথয় জানাথত হথব। তা না হথে, এই পানিক নরথপার্ণ বা পুনরায় েংসাকরর্, য টি আথগ্ হথব, যসই সর্ময় ছাড়া অনয যকানও সর্ময় আপনাথক
পনরবতণ নগুনে নরথপার্ণ করথত হথব না। আপনার ক্ষশ্শু পক্ষিচর্ট ায় রভাব যেথে এরকর্ম যকানও পনরবতণ ন র্থে আপনাথক অবেযই অনবেথম্ব
আপনার কর্মীথক জানাথত হথব।

ক্ষনউ ইয়কট ক্ষসটিি জনয – নতু ন! আপনন এিন আপনার পানিক নরথপার্ণ দ্রুত ও সহথজ অনলাইপন
(যসটি িাকথ াথগ্ পাঠাথনার পনরবথতণ ) জর্মা করথত পারথবন।
এখাপন র্ান www.nyc.gov/accesshra
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ফসকশ্ন 1: অনুগ্রহ কপি পক্ষিিাপিি প্রপতযক সদপসযি সমস্ত আয় তাক্ষলকািদ্ধ করুন। আপক্ষন শুধুমাত্র SNAP সুক্ষিধািলী ফপপল, আপনাপক শুধুমাত্র
পক্ষিিাপিি প্রপতযক কমট িত সদসযপদি আয় এখাপন তাক্ষলকািদ্ধ কিপত হপি।
(আথয়র উোহরর্গুনে একটি চাকনর, যবকারত্ব বীর্মা (Unemployment Insurance), যসােযাে নসনকউনরটির সুনবযাবেী (Social Security Benefits), সানিথর্মন্টাে
নসনকউনরটি ইনকার্ম (Supplemental Security Income, SSI) যক অন্তভুণ ক্ত কথর)
ননথয়াগ্কারীর নার্ম বা
আথয়র অনয উৎস

যক

কত নেন অন্তর?
(রাতযনহক, সাপ্তানহক, নি-সাপ্তানহক, র্মানসক)

যর্মার্ # ণ্টা
সপ্তাথহ কতির্ কাজ কথরথছন

সম্পূণট _______________________ মাপস পক্ষিিাপিি ফর্ ফকানও সদপসযি উপাক্ষজটত সমস্ত আপয়ি প্রমাণ পাঠান।
ফসকশ্ন 2:

আপনার যেষ নরথপাথর্ণর পর যেথক নক অনয যকানও পনরবতণ ন (ননথচর বক্সগুনে পড়ুন) হথয়থছ, বা আপনন নক যকানও পনরবতণ ন আো করথছন?
না

বা

হযাাঁ

হযাাঁ হপল আপনাপক অিশ্যই ক্ষনপচি অন্তত একটি িপে টিক (√) ক্ষদপত হপি।

আপনার পনরবাথরর োরীনরক ভাথব সির্ম একজন রাপ্তপবয়স্ক রনত র্মাথস অন্তত 80 ণ্টা চাকনর কথরননন/একটি চাকনরর কা ণকোথপ অংেগ্রহর্ কথরননন।
(যক এবং যকান র্মাথস আবনেযকতা পূরর্ কথরননন ননথচ তা নেিুন।)
আপনার পনরবার অনয ঠিকানায় চথে যগ্থছ (ননথচ নতু ন ঠিকানাটি নেিুন।)
যকউ আপনার পনরবাথর এথসথছন বা পনরবার যেথক চথে যগ্থছন (যক, কিন চথে যগ্থছন এবং নতু ন ভাড়ার পনরর্মার্ নেিুন)
আপনার ভাড়া যবথড়থছ না কথর্মথছ (নতু ন ভাড়ার পনরর্মার্ নেিুন।)
আপনন নক এিন এগুথোর জনয আোো কথর ভাড়া যেন:
নহটিং
এয়ার কনডেননং
অনযানয ইউটিনেটি (ইথেনিনসটি, রান্নার গ্যাস, জে,
পয় ননষ্কােন, আবজণনা পনরষ্কার)
যকউ চাকনরথত য াগ্োন কথরথছন বা চাকনর যছথড় নেথয়থছন (যক, কিন, যকাোয় চাকনর যপথয়থছন বা যকাো যেথক চাকনর যছথড় নেথয়থছন তা নেিুন।)
কাথরার অনুপানজণত আথয়র পনরর্মাথর্ একটি পনরবতণ ন হথয়নছে।
আপনার নেশু পনরচ ণার িরচ (আপনার নেশুর পনরচ ণার জনয আপনন া রোন কথরন, নেশু পনরচ ণার ভতুণ নক নয়) নতু ন বা পনরবনতণ হথয়থছ বা নেশু
পনরচ ণা রোনকারী পনরবনতণ ত হথয়থছ (নতু ন পনরর্মার্ এবং যক নেশু পনরচ ণা রোন কথরন তা নেিুন।)
পনরবাথরর কাথরার র্মৃতুয বা জন্ম (যক এবং কিন তা নেিুন।)
আপনার পনরবাথরর একজন সেথসযর িারা রোন করা আাইনগ্তভাথব রোন করা নেশু সহায়তার পনরর্মাথর্ পনরবতণ ন (আপনার পনরবাথরর যক সহায়তাটি
রোন কথরন তা নেিুন।)
নচনকৎসাগ্ত অবস্থার যকানও পনরবতণ ন ার জনয পনরবাথরর কাথরা কাজ করার ির্মতা সীনর্মত বা তারা য যরথনর কাজ কথরন তা করার ির্মতা সীনর্মত।
(কার এবং কিন নচনকৎসাগ্ত অবস্থা হথয়থছ তা নেিুন।)
অনযানয পনরবতণ নসর্মূহ া সুনবযাবনেথক রভানবত করথত পাথর (যক, কী, কিন পনরবতণ ন হথয়থছ তা নেিুন এবং সম্ভব হথে তার রর্মার্ নেন।)
এখাপন আপনাি পক্ষিিতটন(পক্ষিিতটনগুক্ষলি) ক্ষিশ্দ ক্ষলখুন, এিং আপনাি কাপছ ফকানও প্রমাণ থাকপল তা পাঠান: ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
প্রতযয়ন: আনর্ম বুথেনছ য এই নরথপাথর্ণ আনর্ম য তেয নেথয়নছ তার েথে সার্মনয়ক সহায়তার সুনবযাবেী, SNAP সুনবযাবেী, নেশু পনরচ ণার সুনবযাবেী সহ আর্মার
সহায়তায় পনরবতণ ন হথত পাথর বা আর্মার যকসটি বন্ধ হথয় য থত পাথর। আর্মার যর্মার্ আয় 130% যেথভে যপনরথয় যগ্থে, য র্মাথস যসটি যপথয়নছ যসই র্মাথসর যেষ
তানরথির 10 নেথনর র্মথযয আর্মাথক অবেযই যসটি নরথপার্ণ করথত হথব। আনর্ম জানন য যকানও বযনক্ত সার্মনয়ক সহায়তা, যর্মনিথকইি, নেশু পনরচ ণা বা SNAP
সুনবযাবেী পাওয়ার য াগ্য না হওয়া সথত্বও জানেয়ানতর র্মাযযথর্ম যসগুনে পাওয়ার যচষ্টা করথে বা যপথে তার জনয ক্ত
ু রাষ্ট্রীয় এবং যের্ আইন জনরর্মানা কথর
এবং/অেবা কারােড যেয়। এই েথর্মণ নরথপার্ণ করা তেয যর্মনিথকইথির জনয আর্মার য াগ্যতাথক রভানবত করথত পাথর।
আনর্ম বুথেনছ য আর্মার সার্মনয়ক সহায়তা এবং যর্মনিথকইি যকথসর যকানও পনরবতণ ন হথে আর্মাথক অবেযই 10 নেথনর র্মথযয তা নরথপার্ণ করথত আর্মার কর্মীর সাথে
য াগ্াথ াগ্ করথত হথব।
আনর্ম বুথেনছ য আর্মার নেশু পনরচ ণায় রভাব যেথে এরকর্ম যকানও পনরবতণ ন র্থে আর্মাথক অবেযই অনবেথম্ব আর্মার কর্মীর সাথে য াগ্াথ াগ্ করথত হথব। আনর্ম
এটিও বুথেনছ য আনর্ম নে এর্মন একজন নেশু পনরচ ণা রোনকারী বযবহার কনর ন নন োইথসন্স রাপ্ত বা ননবনন্ধত নন, অেণ পাওয়ার জনয আর্মার রোনকারীথক
অবেযই নননেণ ষ্ট আবনেযকতাগুনে পূরর্ করথত হথব।
আর্মার SNAP যকথসর জনয, আর্মাথক অবেযই পানিক নরথপার্ণ এবং পুনঃরতযয়ন য টি আথগ্ হথব, যসই সর্মথয় পনরবতণ নগুনে নরথপার্ণ করথত হথব। আর্মাথক অনয য
যকানও সর্ময়ও পনরবতণ ন নরথপার্ণ করথত পানর। আর্মার SNAP পনরবাথর যকউ একজন ABAWD হথে, যকানও র্মাথস তাথের কাজ করার সর্ময় 80 ণ্টার কর্ম হথে যসই
র্মাস যেষ হওয়ার 10 নেথনর র্মথযয আর্মাথক অবেযই তা নরথপার্ণ করথত হথব।
গুরুত্বপূণট-আপনাপক এই েমট টি স্বািি কপি ফেিত পাঠাপত হপি। ফসকশ্ন 2 এ ফকানও পক্ষিিতটপন আপক্ষন "হযাাঁ" ফত টিক কপি থাকপল, ক্ষনক্ষিত করুন আপক্ষন
িপে(িেগুক্ষলপত) টিক(√) কপিপছন এিং আিও ক্ষিশ্দ ক্ষদপয়পছন। ক্ষিপপার্টটি সম্পূণট না হপল, আমিা আপনাপক একটি স্থক্ষিতাপদপশ্ি ফনাটিশ্ পাঠাপিা।
আপনার স্বাির:

তানরি

পূিণ করুন এিং প্রদত্ত খাপম ফেিত পাঠান
আপক্ষন র্খন এই ক্ষিপপার্টটি ফেিত পাঠাপিন,
ক্ষনক্ষিত করুন ফর্ আপক্ষন এই ঠিকানাটি ফেিত পাঠাপনাি খাপমি
উইপন্ডাপত ফদখপত পাপেন


যর্নেথোন নম্বর (নেথনর যবোর)

