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তহিবল�ট িন�িলিথত�িলর জন� 
ব�বহার করা েযেত পাের:
• ব���গত সুর�া সর�াম (personal protective 

equipment, PPE)
• সাফাই এবং �া��িবিধ সং�া� সর�াম সরবরাহ 

এবং পিরেষবাসমূহ
• �া�� এবং িনরাপ�া অভ�ােসর উপর �িশ�ণ 

এবং েপশাদারী েপশাদারী িবকাশ



আপিন ব���গত সুর�া সর�াম�িল (personal 
protective equipment, PPE) েযমন �াভস, মা�, 
িড�জটাল থােম �ািমটার, গগলস, েফস িশ�, এবং 
ডায়াপার পিরবত�ন করার েটিবেলর কাগজ�িল 
�য় করার জন� এই িবক��টর েথেক অথ �
ব�বহার করেত পােরন৷



সাফাই ও �া��িবিধ সং�া� সর�াম সরবরাহসমূেহর 
মেধ� অ�ভ� �� হেত, তেব েস�িলর মেধ� সীিমত নয়:

• পির�ার করার এবং সং�মণমু� করার 
ব��িল:

• পাখা, িফ�ার, এয়ার িপউিরফায়ার, HEPA 

িডনারস, HVAC র�ণােব�ণ, জানালার 
পদ�া অ�ভ� �� কের বাতাস চলাচেলর 
ব�ব�া�িল

• UV স�ািনটাই�জং লাইট
• কােপ �ট শ�া�ুয়ারস
• ভ�াকুয়াম
• ি�ম মপ
• ওয়াশার/�ায়ার
• িডশওয়াশার

• ি�চ
• হ�া� স�ািনটাইজার
• ে� করার েবাতল
• হাত-না লাগােনা সাবান দািন
• হাত-না লাগােনা কেলর মুখ
• �শ � না করা ময়লা েফলার পা�
• কাগেজর েতায়ােল, �টসু�, ময়লা

েফলার ব�াগ
• সকল �কার সাবান (কাপড় কাচার, 

হাত েধায়ার, বাসন েধায়ার)



সাফাই ও �া��িবিধ সং�া� 
পিরেষবা�িলর জন� তহিবল�ট
ব�বহার করা েযেত পাের:

• েপশাদারী পির�ার করা এবং �া��িবিধ সং�া� 
পিরেষবা�িল 

• েপশাদারী পির�ার করার পিরেষবা�িল
• িনরেপ� পির�ার করার পিরেষবা�িল



েসই সকল �িশ�ণ�িলর জন� তহিবল ব�বহার 
করা েযেত পাের েয�িল �া�� এবং িনরাপ�া 
�েয়াজনীয়তা�িলর পূরেণ সাহায� কের৷

�াথিমক ৈশশব িশ�া এবং �িশ�ণ কায ��ম �দান কের:
• পািরবািরক িদবসীয় পিরচয �া, েগা��িভি�ক পািরবািরক িদবসীয় এবং িবদ�ালয় 

যাওয়ার বয়সী িশ��িলর পিরচয �া এবং িদবসীয় েক��িলর কম�েদর জন� 
15-ঘ�ার �া�� এবং িনরাপ�া িবষয়ক ে�ণীিভি�ক �িশ�ণ

• তািলকাভ� � িবদ�ালেয় যাওয়ার বয়সী িশ�েদর পিরচয �ার আইনগতভােব 
ছাড়�া� িনেদ�শক, এবং িদবসীয় পিরচয �া েকে� িনেদ�শকেদর জন� 
15-ঘ�ার �া�� এবং িনরাপ�া িবষয়ক ে�ণীিভি�ক �িশ�ণ



আপনােক COVID-19-এর �িত��য়া��প 
িনিদ��ভােব নকশাকৃত ব��িল, েযমন েফস 
মা� �য় করেত হেব না। আপিন এই অথ ��ট 
অন�ান� সর�াম, সরবরাহসমহূ এবং
পিরেষবা�িলর জন� ব�বহার করেত পােরন



েয েরকড��িল রাখেত হেব:
• বািতল করা েচক
• অ�াকাউ� ে�টেম�
• ৈবদু�িতন অথ � �দান �মােণর �িতফলনকারী নিথ
• ইনভেয়স�িল



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 



আপনার কায ��ম�ট এক�ট নীির�ার িবষয়ব� 
হেত পাের৷ যিদ েস�ট সংঘ�টত হয়, তাহেল 
আপনার কীভােব আপিন অনুদান অথ ��ট খরচ 
কেরেছন এবং ে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 হেয়েছ েস�ট 
েদখােত স�ম হওয়া �েয়াজন হেব৷ 



পির�ার করা এবং �া��িবিধসমূেহর উপর তথ�:

NYS �া�� দ�র (NYS Department of Health):
health.ny.gov/

েরাগ িনয়�ণ এবং �িতেরাধ েক� (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC):
cdc.gov/

https://www.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/


সং�ান�িল যারা সাহায� করেত পাের:
• িনয়ামক
• �ানীয় িশ� পিরচয �া সং�ান এবং উে�খ (Local Child Care Resource and Referral, CCR&R) সং�া 
• তািলকাভ� �� সং�া
• েক�ীয় �িতিনিধ
• WHEDco
• �া�� পিরচয �া পরামশ �দাতা
• �াথিমক ৈশশব এবং �িশ�ণ কায ��ম (Early Childhood and Training Program, ECETP)
• NYS �া�� দ�র (NYS Department of Health)
• েরাগ িনয়�ণ এবং �িতেরাধ েক� (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)



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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	সংস্থানগুলি যারা সাহায্য করতে পারে:
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