
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

চাইল্ড হকয়ার প্রদার্কারী ও পবরিারগুম্বলার জর্ে ত বিল িরাে করার বিষম্বয় 

আম্বলাকপাত করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর হেটিোপী প্রচারাবভযার্ চালুর হ াষণা  

   

চাইল্ড হকয়ার ভতত নবকর জর্ে আম্বয়র উপযুক্ততার সীমা িৃদ্ধি সম্পম্বকন সম্বচতর্তা িৃদ্ধি 

করম্বত হেটিোপী মাবি-বমবিয়া প্রচারাবভযার্   

  

হেিাম্বরল অি নায়ম্বর্ পবরচাবলত চাইল্ড হকয়ার হপ্রাভাইিার েোবিলাইম্বজের্ গ্র্োম্বের 

বিতীয় রাউম্বের জর্ে উপযুক্ততা সম্প্রসারম্বণর হ াষণা  

   

প্রায় 400,000 বেশু এখর্ স ায়তার জর্ে উপযুক্ত  

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থিনর্টর ক্রিনের্ থগথলব্র্যান্ড এর িনে থিনল উপযুক্ত পথরবারগুনলার 

চাইল্ড হক্য়ার ি ায়তার অ্যানেি পাওয়া থর্ক্রিত ক্রনত হেটবযাপী এক্টট িাথি-থিথিয়া 

ক্যানেইর্ চালুর হ াষণা থিনয়নের্। হেনটর থিশু ও পথরবার থবষয়ক্ পথরনষবার িপ্তর (Office of 

Children and Family Services) ক্তত নক্ পথরচাথলত, চাইল্ড হক্য়ার ি ায়তার জর্য উপযুক্ততা এই 

িানি িম্প্রিারণ ক্নর হেিানরল িাথরদ্র্য িীিার 300 িতাাংি আনয়র পথরবারগুনলানক্ অ্ন্তভভ নক্ত 

ক্রা  নয়নে, হযটট এই উপযুক্ততা 200 িতাাংি হিনক্ বতক্রি ক্নর থর্উ ইয়ক্নজনুে আর্ুিাথর্ক্ 

394,000 থিশুর জর্য উপযুক্ততা িম্প্রিারণ ক্নরনে। এই িাি হিনক্ চার িিনিযর এক্টট 

পথরবানরর আয় িনব নাচ্চ 83,250 িলার  নল হিই পথরবার এখর্ চাইল্ড হক্য়ার ি ায়তার জর্য 

উপযুক্ত  নব, যা এর আনগ 55,500 িলার বা তার ক্ি থেল। এোোও গভর্ নর হ াক্ল হেিানরল 

অ্ি নায়নর্ পথরচাথলত চাইল্ড হক্য়ার হরাভাইিার েযাথবলাইনজির্ গ্র্যানের থিতীয় রাউনন্ডর জর্য 

উপযুক্ততা িম্প্রিারনণর হ াষণা থিনয়নের্৷ আজ হিনক্ িক্ল সু্কলগািী বয়নির চাইল্ড হক্য়ার 

ক্ি নিূথচ এবাং 1 জার্ুয়াথর, 2022 তাথরনখর িনযয লাইনিন্সরাপ্ত 900 এরও হবথি হিবা রিার্ক্ারী 

এিব অ্র্ুিানর্র জর্য আনবির্ ক্রনত পারনব।  

   

"রিিবানরর িনতা থর্উ ইয়নক্নর গভর্ নর থ নিনব িাথয়ত্ব পালর্ক্ারী এক্জর্ িা থ নিনব, 

আপর্ার ভথবষযনতর জর্য এবাং আপর্ার পথরবানরর জর্য িাশ্রয়ী চাইল্ড হক্য়ার ক্তটা 

গুরুত্বপূণ ন হি িেনক্ন আথি রতযক্ষভানব অ্বগত আথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "চাইল্ড 

হক্য়ার ি ায়তার জর্য আনয়র িীিা বতক্রি ক্রার িাযযনি, আিরা  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবািী, 

থবনিষ ক্নর ক্ি নজীবী িানয়নির উপর হিনক্ এক্টট ভারী হবাঝা লা ব ক্রনত পারথে। আিার 

রিাির্ চাইল্ড হক্য়ার খানত ঐথত াথিক্ থবথর্নয়াগ িেন্ন ক্নরনে, এবাং এই হেটবযাপী িাথি-



থিথিয়া ক্যানেইর্  নলা পথরবারগুনলা যানত তানির রনয়াজর্ীয় ও রাপয ি ায়তা হপনত পানর 

হি থবষয়টট থর্ক্রিত ক্রনত িা াযয ক্রার জর্য আিানির গত ীত িব ননিষ গুরুত্বপূণ ন পিনক্ষপ।"  

  

"আিানির হেনট িাশ্রয়ী চাইল্ড হক্য়ানরর স্বল্পতা এক্টট িাংক্নটর হচনয় হক্ানর্া অ্াংনি ক্ি র্য়," 

িম্বলম্বের্ বসম্বর্টর বগবলব্র্োে। "আিানির পথরবারগুনলা এবাং চাইল্ড হক্য়ার ক্িীনির ি ায়তা 

ক্রার জর্য আিানির আনরা হবথি ক্াজ ক্রনত  নব। এক্ারনণই আনিথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যার্ 

(American Rescue Plan) এবাং হক্য়াি ন আইর্ (CARES Act) পাি ক্রার জর্য লোই ক্রনত হপনর 

আথি গথব নত, হয আইর্ এখর্ থর্উ ইয়নক্নর চাইল্ড হক্য়ার রিার্ক্ারীনির জর্য ক্নয়ক্ থিথলয়র্ 

িলানরর হেিানরল ত থবল রিার্ ক্রনে এবাং যানির এটটর রনয়াজর্ রনয়নে তানির জর্য চাইল্ড 

হক্য়ারনক্ আনরা হবথি অ্যানেিনযাগয ও িাশ্রয়ী ক্নর তভলনে। এই িম্প্রিাথরত ত থবল আিানির 

হেটজনুে বাবা-িানয়নির এটা হজনর্ ক্ি নস্থনল থেরনত িা াযয ক্রনব হয তানির িন্তার্নির 

ভানলাভানব হিখানিার্া ক্রা  নে এবাং এক্ইিানি এটট চাইল্ড হক্য়ার ক্িীনিরনক্ তানির 

িেলতা অ্জননর্র জর্য রনয়াজর্ীয় িাংস্থার্িিূ  রিার্ ক্রনব। থর্উ ইয়নক্নর িব পথরবার যানত 

তানির িিতক্রি অ্জননর্র জর্য রনয়াজর্ীয় ি ায়তা পায় হি থবষয়টট থর্ক্রিত ক্রনত আথি গভর্ নর 

হ াক্নলর িনে ক্াজ ক্রা অ্বযা ত রাখনবা।"  

  

চাইল্ড হক্য়ার ি ায়তা ক্যানেইর্ থর্উ ইয়ক্নবািীনিরনক্ এই হবথর্থেট অ্যানেি ক্রনত িথর্ব নন্ধ 

অ্র্ুনরায ক্রার রথত িনর্ানযাগী  নে যানত তারা উচ্চ-িানর্র চাইল্ড হক্য়ানরর জর্য অ্ি ন 

পথরনিায ক্রার হক্ষনে ি ায়তা লাভ ক্রনত পানর, হযটট পথরবারগুনলার জর্য আবািনর্র পনর 

িবনচনয় বে খরনচর খাত। আজ হিনক্ শুরু ক্নর, পথরবারগুনলা হয চাইল্ড হক্য়ানরর অ্ি ন 

পথরনিানযর হক্ষনে ি ায়তা লাভ ক্রনত পানরর্ হি থবষয়টট জার্ানর্ার জর্য OCFS এক্টট 

থবলনবািন, হরথিও, ও হিািযাল থিথিয়া ক্যানেইর্ শুরু ক্রনব। এই ক্যানেইনর্ খুচরা 

হিাক্ার্গুনলার থিক্রজটাল ক্রির্,  াইওনয়, থবলনবািন, বানির পানি লাগানর্া হপাোর, লনরািাটন, 

িযালর্ ও বাব নারিপগুনলানত ইাংনরক্রজ ও স্প্যাথর্ি ভাষায় ক্নেে রচার ক্রা  নব।  

  

আনিথরক্ার্ হরিথক্উ প্ল্যার্ আইনর্র িাযযনি অ্ি নায়র্ক্ত ত এই ক্যানেইর্ থর্উ ইয়ক্ন থিটটর 

বাইনরর এলাক্াগুনলানত আজ হিনক্ শুরু  নব এবাং এরপর অ্নটাবর িানি পাাঁচটট বনরা 

অ্ঞ্চনলর িনযয শুরু  নব। পথরবারগুনলা OCFS.ny.gov/ccap টিক্ার্ায় থভক্রজট ক্নর আনরা তিয 

জার্নত পারনব।  

   

বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিা দপ্তম্বরর কবমের্ার হেইলা পুবল িম্বলর্, "িবনচনয় 

গুরুত্বপূণ ন বাতনা  নে আিরা আনগর হযনক্ানর্া িিনয়র হচনয় হবথি িাংখযক্ পথরবারনক্ চাইল্ড 

হক্য়ানরর হপনিে রিার্ ক্রনত িা াযয ক্রনত পারনবা। ক্ি নস্থনল থেনর যানের্, ইনতািনযয 

ক্ি নরত রনয়নের্, রথিক্ষণ গ্র্ ণ ক্রনের্ অ্িবা সু্কনল যানের্ এির্ হযনক্ানর্া বযক্রক্তর জর্য এই 

ত থবল লভয িাক্নব। বাবা-িানয়নির উথচত তারা উপযুক্ত থক্র্া হিটা হিখার জর্য অ্র্লাইনর্ 

যাওয়া অ্িবা তানির স্থার্ীয় িািাক্রজক্ পথরনষবা থবভানগ যাওয়া। এবাং আিরা হরািাক্রঞ্চত হয এই 

ত থবল আিানির ক্নিার পথরশ্রিী চাইল্ড হক্য়ার ক্িীনিরনক্ও িবনচনয় গুরুত্বপূণ ন থক্েভ  িাথয়ত্ব 

পালনর্র জর্য ি ায়তা রিার্ ক্রনব।"  

  

এোো গভর্ নর হ াক্ল আনরা হ াষণা ক্নরনের্ হয িব সু্কলগািী বয়নির ক্ি নিূথচ এবাং 1 

জার্ুয়াথরর পনর লাইনিন্সরাপ্ত 900 এরও হবথি হিবা রিার্ক্ারী এখর্ চাইল্ড হক্য়ার হরাভাইিার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0


েযাথবলাইনজির্ গ্র্যানের থিতীয় রাউনন্ডর জর্য আনবির্ ক্রনত পারনব। 2023 অ্ি নবেনরর 

বানজনটর অ্াংি থ নিনব, েযাথবলাইনজির্ গ্র্যানের জর্য 343 থিথলয়র্ িলার বরাদ্দ রিার্ ক্রা 

 নয়নে, হযখানর্ অ্র্ুিানর্র 75 িতাাংি ক্িীনির ি ায়তা ক্রার জর্য থর্নবথিত িাক্নব। এিব 

অ্র্ুিার্ হবতর্ বতক্রি, হবার্াি, টটউিনর্র বযয় পথরনিায এবাং ক্িীনির অ্বির গ্র্ নণর পথরক্ল্পর্া 

ও স্বাস্থয থবিার বযয় রিানর্র জর্য বযব ার ক্রা যানব।   

  

গভর্ নর ইনতাপূনব ন হ াষণা ক্নরথেনলর্ হয 1 জার্ুয়াথরর আনগ লাইনিন্সরাপ্ত হিবা রিার্ক্ারীরা 

এই অ্র্ুিানর্র জর্য আনবির্ ক্রনত পারনব। এখর্ পয নন্ত, অ্র্ুিানর্র থিতীয় রাউনন্ড হেটজনুে 

7,788 হিবা রিার্ক্ারীর জর্য 152 থিথলয়র্ িলানরর েযাথবলাইনজির্ গ্র্যানের বরাদ্দ 

অ্র্ুনিাির্ ক্রা  নয়নে। এর িনযয হবার্াি বা হবতর্ বতক্রির জর্য 108 থিথলয়র্ িলার; ক্িীনির 

অ্বির পথরক্ল্পর্ায় থর্নয়াগক্তনার অ্বিানর্র িেূরক্ থ নিনব 8 থিথলয়র্ িলার; ক্িীনির স্বাস্থয 

থবিা খানত বযনয়র জর্য 6.4 থিথলয়র্ িলার; ক্িীনির জর্য িার্থিক্ স্বাস্থয ি ায়তা ও পথরনষবার 

জর্য 4.2 থিথলয়র্ িলার; িেূরক্ থিক্ষাগত অ্গ্র্গথত অ্িবা টটউিনর্র বযয় পথরনিানযর জর্য 

9.7 থিথলয়র্ িলার; এবাং অ্র্যার্য উপযুক্ত বযনয়র জর্য 15.7 থিথলয়র্ িলার অ্ন্তভভ নক্ত রনয়নে। 

গত বের, চাইল্ড হক্য়ার রিার্ক্ারীনির িনযয 900 থিথলয়র্ িলানররও হবথি অ্র্ুিার্ বের্ ক্রা 

 নয়নে, যা আথল ন চাইল্ডহুি হক্য়ার ও থিক্ষা খানত এক্টট ঐথত াথিক্ থবথর্নয়ানগর রথতথর্থযত্ব 

ক্নর।  

  

উপযুক্ত হিবা রিার্ক্ারীরা এখানর্ আনরা তিয অ্যানেি ক্রনত পারনবর্।  

  

চাইল্ড হক্য়ার ি ায়তার জর্য উপযুক্ত পথরবানরর িাংখযা বতক্রি ক্রা এবাং চাইল্ড হক্য়ার 

রিার্ক্ারীরা যানত তানির অ্পথর ায ন পথরনষবার জর্য পয নাপ্ত ত থবল পায় হি থবষয়টট থর্ক্রিত 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্নলর ঐথত াথিক্ 2 থবথলয়র্ িলার থবথর্নয়ানগর েনল আনয়র িীিা বতক্রি 

ক্রা িম্ভব  নয়নে। এই থবথর্নয়ানগর িনযয িাম্প্রথতক্ হেট বানজনটর অ্াংি থ নিনব থর্উ ইয়ক্ন 

হেট চাইল্ড হক্য়ার ব্লক্ গ্র্যানের (New York State Child Care Block Grants) জর্য 894 

থিথলয়র্ িলানরর র্তভর্ ত থবল; হিািযাল িাথভননির স্থার্ীয় থবভাগগুনলার জর্য ইনতাপূনব ন বরাদ্দ 

ক্রা 500 থিথলয়র্ িলানররও হবথি খরচ র্া  ওয়া ত থবল; এবাং থবিযিার্ হক্াথভি-19 ি ািারী 

ত থবনলর জর্য 600 থিথলয়র্ িলানররও হবথি অ্ন্তভভ নক্ত রনয়নে।  

  

এিব হ াষণা 2023 অ্ি নবেনরর বানজনটর ঐথত াথিক্ থবথর্নয়াগগুনলার অ্াংি হযটটনত চার 

বেরবযাপী 7 থবথলয়র্ িলানরর এক্টট র্ক্রজরথব ীর্ অ্র্ুিার্ অ্ন্তভভ নক্ত রনয়নে এবাং থিশু ও 

পথরবারগুনলানক্ ি ায়তা ক্রার জর্য এবাং থর্উ ইয়ক্ন হেনটর চলিার্ অ্ি ননর্থতক্ পুর্রুিার 

উদ্দীথপত ক্রনত িা াযয ক্রার জর্য উচ্চ-িানর্র চাইল্ড হক্য়ানরর অ্যানেি িম্প্রিারণ ক্রনে।  

  

###  

  

 
আনরা িাংবাি পাওয়া যানব এখানর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এক্রেথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্িাবিাইব ক্রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-343-million-child-care-provider-grants-targeting&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QHWFJAUKThPF8Ns3ehYXdGcHxcMEVZ4z%2FXmwz5Bwxcg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

