
সংযুি� 2 - OCFS িশশ পিরচযর্ার লাইেস�/েরিজে�শেনর জনয্ নূয্নতম জমাকরেণর আবশয্কীয়তা 

আেবদন জমা েদওয়ার সময়, পযর্ােলাচনার ে�শেহা� পূরেণর আেগ ে�া�ামগিলর অবশয্ই নিথগিলর একিট িনধর্ািরত তািলকা জমা 

করেত হেব। অিফস নীেচর নিথগিলর স�ূণর্ তািলকা না পাওয়া পযর্� আেবদনিট পযর্ােলাচনা করা হেব না।  

েয সম� লাইেস� চাওয়া হে�: 

� সাধারণ তথয্ (আেবদনকারীর) 

� বয্বসার তথয্ 

� ে�ােরর িভতেরর পিরক�নার িনেদর্ িশকা  

� ে�ােরর িভতেরর পিরক�না 

� েখলাধুলা করার জায়গার বাইের 

� ৈদনি�ন কাযর্সূচীর ি�য়াকলােপর িনধর্ািরত সময়সূচী 

� আচরণ বয্ব�াপনার পিরক�না 

� জেলর সরবরাহ পরী�ার িরেপাটর্  

� পিরেবশগত িবপেদর িনেদর্ িশকা/পিরদশর্ন 

� আেবদনকারীর স�িত চুি� 

� িশশ সহায়তার বাধয্বাধকতার িববৃিত 

 

এই নিথগিল ছাড়াও, আপিন েয পিরচযর্ার লাইেসে�র জনয্ অনুেরাধ করেছন তার �কােরর উপর িনভর্ র কের পযর্ােলাচনা করার জনয্ 

এই ফমর্গিল জমা িদেত হেব। 

পািরবািরক েড-েকয়ার/�প পািরবািরক েড-েকয়ার: 

� �া�য্েসবা পিরক�নার িনেদর্ িশকা 

� সুর�া িবেবচনা 
� CPR এবং �াথিমক িচিকৎসার �েয়াজনীয়তা 

� আপৎকালীন �য্ান অপসারণ 

� িবদয্মান আপৎকালীন আ�য়েক� পিরক�না 



� ই�ন �ালািনর প�িত পিরদশর্ন 

� ি�য়াকলােপর কাযর্কােলর সময়সীমা 
 
 
েড-েকয়ার েস�ার এবং �ুেল পড়া বয়েসর িশশেদর পিরচযর্া 

� �িশ�েণর �েয়াজনীয়তার জনয্ একিট পিরক�নার রপেরখা 

� েমন,ু খাবার এবং �য্াকস 

� িশশ িনযর্াতন এবং উৎপীড়ন সুর�া পিরক�না 

� কম� এবং ে��ােসবকেদর বয্াক�াউ� েচক করার �ণালী 

� জররীকালীন পিরি�িতর পিরক�না 

� আপৎকালীন অপসারণ 

� �েয়াজনীয় পিরদশর্ন/অনুেমাদন 

� অিতির� �েয়াজনীয়তার তািলকা 
 
 
আিটর্ েকল 47 েকে�র আেবদেনর জনয্ অিতির� NYCDOHMH �েয়াজনীয়তা: 

� �াথিমক ওিরেয়ে�শেনর উপি�িত 

� েকে�র কাযর্কািরতার পিরদশর্ন 

� আিকর্ েটকচার স�িকর্ ত পিরক�না 

� েভাগদখেলর সািটর্ িফেকট 

� FDNY অনুেমাদন 

� সীসা-িভিত্তক পরী�া বা নতুন িনমর্াণকােযর্র �মাণ 

� জেলর পরী�ায় �া� সীসা 

� কম�েদর �িতপূরণ এবং দােয়র বীমা 

� েকান বেকয়া �াইবুয্নাল জিরমানা েনই 
 
েড-েকয়ার েক�: 



� কম� এবং ে��ােসবকেদর বয্াক�াউ� েচক করার �ণালী 

� ি�য়াকলােপর কাযর্কােলর সময়সীমা 
 

আিটর্ েকল 47 েকে�র আেবদেনর জনয্ অিতির� NYCDOHMH �েয়াজনীয়তা: 

� �াথিমক ওিরেয়ে�শেনর উপি�িত 

� েকে�র কাযর্কািরতার পিরদশর্ন 

� আিকর্ েটকচার স�িকর্ ত পিরক�না 

� েভাগদখেলর সািটর্ িফেকট 
 

 


