
ব�ব�ার র�ণােব�ণ
এবং উ�য়ন

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



"ব�ব�ার র�ণােব�ণ এবং উ�য়ন" েক সং�ািয়ত 
করা হেয়েছ, COVID-19 সং�া� সমস�া�িলর 
েমাকািবলা করার উে�েশ� গৃেহর বাইের েশখার 
�ান�িল এবং/অথবা েখলার মাঠ�িল, এবং অ�ধান 
উ�য়ন�িলেক অ�ভ� �� কের অ��তর নব�পদান 
িহসােব৷



নব�পদান�িলর মেধ� 
িন�িলিখত�িল অ�ভ� �� হয়:

• িবকাশগতভােব উপযু� অভ�ােসর িবষেয় িনরাপ�া িনেদ�িশকার �িত 
অনুবিত �তার জন� �েয়াজনীয়

• িশ� এবং পিরবার�িলর জন� এক�ট �াগতমূলক পিরেবশ স�ৃ� করা
• অ�মতাযু� িশ� এবং পিরবার�িলর জন� িশ� পিরচয �া 

কায ��ম�িলেক অ�ভ� ���মূলক এবং নাগালেযাগ� করা 
• এক�ট �শংসা�া� িশ� পিরচয �া কায ��েম পিরণত হওয়া



তহিবল�ট িন�িলিখত�িলর জন�
ব�বহার করা েযেত পাের:

• েখলার মাঠ ৈতির করা অথবা আপে�ড করা 
• বাথ�ম�িলেক নব�প �দান করা
• েবড়া, ঢালু পথ, অথবা �য়ং��য় দরজা�িল লাগােনা
• সামা�জক দরূ� বজায় রাখার উে�েশ�, অিতির� �ান সং�ােনর 

লে� বার-বহনকারী েদওয়াল�িলেক সিরেয় েদওয়া
• কােপ �ট�িলেক িলেনািলয়াম অথবা সহেজ পির�ার করা যায় এমন 

েমেঝর �ারা �িত�ািপত করা 
• দীঘ �েময়ািদ, েধায়া যায় এমন রেঙর �ারা ঘর�িলেত রঙ েদওয়া



অিতির�ভােব, COVID-19 সং�া� 
সমস�া�িলর েমাকািবলা করার উে�েশ�
র�ণােব�ণ এবং অ�ধান নব�পদান�িলর 
মেধ� �শ �িবহীন অথবা আেলার সুইচ�িলও 
উপযু� হেব৷



তহিবল�ট িন�িলিখত�িলর মত িনম �াণ অথবা 
���পূণ � নব�পদান�িলর জন� ব�বহার করা 
যােব না েযমন
• কাঠােমাগত পিরবত�ন�িল
• েমেঝর ে��ফল বাড়ােনার জন� এক�ট ব�ব�ার �সারণ
• ব�ব�া�টর ব�াপক পিরবত�ন
• ��তর পুনগ �ঠন

িবিধিনেষধ�িলর �িত অনুবিত �তা িন��ত করার উে�েশ�, 
কায ��ম�টেত বা�িবক পিরবত�ন করার পূেব � আপনার 
িনয়ামক/অি� িনরাপ�া �িতিনিধর সে� যাচাই কের িনন৷



েয েরকড��িল রাখেত হেব:
• �য় করা েযেকােনা উপাদান অথবা সর�ােমর জন� রিসদ 

অথবা ইনভেয়স�িল
• েযেকােনা পিরেষবা �দানকারী অথবা �ঠকাদােরর েথেক, 

যারা েযেকােনা কাজ কেরেছন, ইনভেয়স�িল
• পিরেষবা �দানকারীেক আপিন কখন এবং কত পিরমাণ 

অথ � �দান কেরেছন েস�িল �দশ �নকারী �মাণ



মেন রাখেবন, যিদ আপিন পয �ােয়র িভি�েত কাজ 
করান, তাহেল �েত�ক পয �ােয় েকান পিরেষবা�িল 
�দান করা হেব, কখন েস�ট স�ূণ � হেব এবং েসই 
পয �ায়�টর মূল��িলর জন� িলিখত িববৃিত সং�হ ক�ন৷ 

কাজ�টর �েত�ক িক�� অথবা পয �ােয়র জন� সকল 
িবল এবং অথ � �দােনর রিসদ�িলর কিপ�িল রাখা 
িন��ত ক�ন৷



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



েয সং�ান�িল সাহায� করেত পাের:
• িনয়ামক, অি� িনরাপ�া �িতিনিধ, �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং 

উে�খ (CCR&R) সং�া, তািলকাভ� �� সং�া, েক�ীয় �িতিনিধ, 
WHEDco

• অ�মতাসহ আেমিরকান আইন (The Americans with Disabilities 
Act., ADA)- https://www.ada.gov/

• �াথিমক ৈশশব পিরেবশিভি�ক মূল�ায়েনর পিরমাপক 
(Early Childhood Environmental Rating Scale) অথবা ECERS-
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales

• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and 
Training Program)- https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

https://www.ada.gov/
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/


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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