
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল কর্ নম্বেম্বের জর্ে অভীষ্ট 343 বর্বলয়র্ ডলার চাইল্ড হকয়ার 

প্রদার্কারীম্বদর অর্ুদাম্বর্র জর্ে আম্বিদর্ প্রক্রিয়া শুরু  ওয়ার হ াষণা করম্বলর্  

  

বর্উ ইয়কন হেট হেডাম্বরল আম্বর্বরকার্ উদ্ধার পবরকল্পর্া আইম্বর্র (American 

Rescue Plan Act) এিং কম্বরার্াভাইরাস সাড়াদার্ ও োণ সম্পূরক প্রম্ব াজর্া আইর্ 

(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) দ্বারা 

অি নাবয়ত বিবতেীলকরণ অর্ুদাম্বর্র (Stabilization Grants) বদ্বতীয় রাউন্ড বদম্বয় চাইল্ড 

হকয়ার প্রদার্কারীম্বদর সরাসবর সর্ি নর্ করম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্রললর্ হে আজলক্ হিলক্ 343 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার হেডালরল 

ত থিললর জর্য আলিদর্ শুরু ক্রা োলি ো সরাসথর চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারীলদর জর্য 

লাভজর্ক্  লি এিং থিল্পটিলক্ থিথতিীল ক্রলত সা ােয ক্লর োলি। থর্উ ইয়ক্ন হেি থিশু ও 

পথরিার পথরলষিা অথেস (Office of Children and Family Services, OCFS) এই ত থিল 

পথরচালর্া ক্রলে।  

  

"থিথতিীলক্রণ ত থিললর এই থিতীয় রাউন্ড এক্টি গুরুত্বপূণ ন সুলোগ ও থিথর্লয়ালগর প্রথতথর্থিত্ব 

ক্লর ো চাইল্ড হক্য়ার খাতলক্ ক্িীিাথ র্ীর সিি নলর্র জর্য থর্থদনষ্ট থিথর্লয়াগ িারা আলরা 

থিথতিীল ক্রলত সা ােয ক্রলি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারীলদর জর্য 

র্তুর্ এই অরু্দার্গুথল তালদর অিক্াঠালিালক্ আলরা হজারদার ক্রলি এিং তালদর 

ক্িীিাথ র্ীলক্ আলরা সিি নর্ ক্রলি, োরা আিালদর সন্তার্লদর সিি নলর্ সি নদা অথত গুরুত্বপূণ ন 

থেললা এিং এখলর্া আলে।"  

  

উপেুক্ত হসিাদার্ক্ারীলদর অিিযই OCFS লাইলসন্সপ্রাপ্ত িা থর্িথিত চাইল্ড হক্য়ার ক্ি নসূথচ, 

থর্উ ইয়ক্ন থসটির অরু্িথতপ্রাপ্ত গ্রুপ হড হক্য়ার িা র্থিভুক্ত বিিভালি োড়প্রাপ্ত গ্রুপ চাইল্ড 

হক্য়ার ক্ি নসূথচ (র্থিভুক্তক্রণ এলজন্সন্সর সালি র্থিভুক্ত)  লত  লি। হসিাদার্ক্ারী িরলর্র 

উপর থভথি ক্লর আলিদর্ ক্রার দুইটি সিয়ক্াল িাক্লি: োরা থিথতিীলক্রণ অরু্দালর্র প্রিি 

রাউন্ড হপলয়লে তালদর জর্য 5 জলুাই এিং সক্ল সু্কলল োওয়ার িয়সী চাইল্ড হক্য়ার ক্ি নসূথচর 

জর্য এিং থিথতিীলক্রণ অরু্দালর্র প্রিি রাউন্ড শুরু  ওয়ার পর লাইলসন্স পাওয়া র্তুর্ 

হসিাদার্ক্ারীলদর জর্য 22 আগে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


চাইল্ড হক্য়ার ক্িীিাথ র্ীলক্ সিি নর্ থর্লয়াগ ও িলর রাখার প্রলচষ্টায় স ায়তা ক্রলত, এই 

ত থিললর ক্িপলে 75 িতাংি অর্যার্য অথতথরক্ত আইলিলির সালি থর্লচর ক্ালজ িযি ার 

ক্রলত  লি:  

• হিার্াস িা হিতর্ িৃন্সি  

• স্বািযিীিার খরলচর প্রথত অংি প্রদার্ োলত ক্িীলদর জর্য এই খরচ হ্রাস পায়  

• ক্িীলদর অিসর পথরক্ল্পর্ায় অংি প্রদার্ ো হক্ার্ও চাক্থরদাতার প্রদি 

অংলির সমূ্পরক্  লি  

• সমূ্পরক্ থিোগত অগ্রগথত িা টিউির্ হেরত প্রদার্  

• ক্িীলদর জর্য িার্থসক্ স্বািয সিি নর্ এিং হসিা  

  

অিথিষ্ট 25 িতাংি িাথক্ উপেুক্ত খরলচর জর্য িযি ার ক্রা োলি। এই অরু্দালর্র িযাপালর 

আলরা তিয পাওয়া োলি এখালর্।  

  

OCFS-র কবর্ের্ার বেলা হজ. পুল িম্বলর্, "OCFS চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারীলদর ক্িা 

হজারাললা এিং স্পষ্টভালি শুলর্ োন্সি। আিরা চাইল্ড হক্য়ার থিলল্পর ক্িীিাথ র্ীর উপর হক্ন্দ্রি 

এই ত থিল পথরচালর্া ক্রলত হপলর সম্মাথর্ত  লয়থে। এই ক্িীরা আিালদর সম্প্রদালয়র সিলিলক্ 

ক্টঠর্ এিং ক্াজগুথলর থক্েু ক্লর িালক্, এিং এই সিি নর্ অলর্ক্ আলগই পাওয়া উথচত থেললা।"  

  

আলিদর্ ক্রার প্রন্সিয়ালক্ স জ সরল ক্রলত, হসিাদার্ক্ারীরা এক্টি এক্ক্ অর্লাইর্ 

আলিদর্পলের িািযলি আলিদর্ ক্রলি। চাইল্ড হক্য়ার থরলসাস ন এিং হরোলরল এলজন্সন্সগুথল 

(Child Care Resource and Referral Agency) চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারীলদর অর্লাইলর্ 

আলিদর্পে পূরণ ক্রলত ক্াথরগথর স ায়তা প্রদার্ ক্রলি। এলজন্সন্সর সালি হোগালোলগর 

তলিযর জর্য অরু্গ্র  ক্লর এখালর্ থিক্ ক্রুর্। হসিাদার্ক্ারীলদরলক্ হোগযতার িযাপালর আলরা 

থিস্তাথরত জার্ার জর্য অরু্দালর্ আগ্রল র থিিৃথত (Statement of Grant Interest) েত্নস ক্ালর 

পে নাললাচর্া ক্লর হদখার উৎসা  প্রদার্ ক্রা  লি।  

  

আলিদর্পে উপলভয িাক্লি এখালর্ , 5 জলুাই হিলক্ শুরু  লয় 30 র্লভম্বর, 2022 তাথরখ 

পে নন্ত।  

  

  

###  
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