পেমেমের ব্যব্স্থা করার অনুমরাধ ব্া চাইল্ড সামোর্ট েররম াধ না করমে োরার জনয
গারি চালামনার রব্ম ষারধকামরর সামেন নমক চযামলঞ্জ
আপনি পপমেমের ব্যব্স্থা করার জিয একটি অিুমরাধ জো করমে পামরি যামে আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকামরর
সামেিেি এিামে পামরি ব্া আপনি আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকামরর সামেিেিমক চযামলঞ্জ করমে পামরি সামের
পিাটিেটি পাওয়ার োনরখ পেমক েঁয়োরি ( 45) রিমনর েমধয এই ফেটি
ম পূরণ কমর এব্ং সেেিম সংগ্রহ ইউনিমির ( Support
Collection Unit, SCU) কামে জো কমর।
•
•

আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকামরর সামেিেি এিামিার জিয পপমেমের ব্যব্স্থা করার অিুমরাধ করমে পািম I পূরণ
করুি।
আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকামরর সামেিেিমক চযামলঞ্জ করমে পািম II পূরণ করুি।

শুধু কামলা কারল ব্যব্হার করুন

োর্ট I. পেমেমের ব্যব্স্থা করার অনুমরাধ
1. আরে একটর্ পেমেমের ব্যব্স্থা করমে চাই। আরে রনমের আব্ যক নরি সামি সংযুক্ত কররি:
আোর নিব্ানহে
ম
এব্ং যাচাইকৃে পোি সম্পমের এনফমেনফি (Affidavit of Net Worth) যা সকল উৎস পেমক
আোর আয়, নলকুইে অযামসি এব্ং পহাল্ডংস পেখায়; এব্ং
আোর ড্রাইভাস লাইমসমের
ম
একটি কনপ; এব্ং
আোর সব্মেষ
ম
জোকৃে পফোমরল ও পেমির কর নরিাি এব্ং
ম
W-2 নব্ব্ৃনে ব্া কর এমজল্ে পেমক পাওয়া জো িা পেওয়ার
আোর পিাটিমের একটি কনপ; এব্ং
একটি পপ োব্ ব্া আোর চাকনরোোর একটি স্বাক্ষর করা নচটি পযখামি আোর ব্েমোি আয় ব্লা আমে
এব্ং/অেব্া প্রাপ্ত পযমকািও ভাোর প্রোণ (পযেি, পসােযাল নসনকউনরটি, পব্কার ব্ীো ভাো); এব্ং
একটি আিামরা (18) োমসর চাকনরর ইনেহাস
রনমচর অং েমনামযাগ রিময় েিুন:
আপনি পোি সম্পমের একটি এনফমেনফি পপমে পামরি নিউ ইয়কম পেমির চাইড সামপািম ওময়ব্সাইি childsupport.ny.gov
পেমক, ব্া রনউ ইয়কট পেমর্র চাইল্ড সামোর্ট পহল্পলাইমন পিালেুক্তভামব্ এই িম্বমর 888-208-4485 (মিনলিাইপরাইিার 666-6759975) পযাগামযাগ কমর, পসােব্ার পেমক শুক্রব্ার, সকাল 6:00িা পেমক সন্ধ্যা 7:00িা পযন্ত।
ম স্বীকৃে নরমল পসব্া প্রোিকারীমের একটি
োনলকা পাওয়া যামব্ এখামি ( www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers)।
যনে এটি নিণীে হয় পয আপনি পপমেমের ব্যব্স্থার জিয উপযুক্ত , আেরা পরব্েী পেমক্ষপ আমলাচিা করার জিয আপিার সামে
পযাগামযাগ করমব্া এভামব্:
• আপিার ব্মকয়া পোি পনরোমণর জিয একটি নব্চামরর স্বীকামরাল্ক্তর এনফমেনফি (Affidavit of Confession of Judgment)
নিব্ানহে
ম
করা আপিার জিয আব্েযক। এটি পূমব্রম ব্ানক োকা সেেিমক
ম
নব্চামর পযাগ করমব্ যা নিউ ইয়কম পেমির আইি
অিুযায়ী ব্ানষক
ম 9 েোংে হামর সুে জো করমব্।
• এরপর আপনি নসনভল প্রযাকটিস ল অযান্ড রুলমসর পসকেি 5241 এর আয় নিব্ানহে
ম
করা অিুযায়ী সেেিম পনরমোধ করার জিয
একটি সমন্তাষজিক পপমেে ব্যব্স্থা (Satisfactory Payment Arrangement) নিব্ানহে
ম
করমব্ি, যার েমধয ব্েমোি সেেিম
োয়ব্দ্ধোর সামে োিািসই হওয়া নিল্িে করমে পযাপ্ত
ম কেমি এব্ং পূমব্রম ব্ানক সেেিম প্রময়াগ করার জিয অনেনরক্ত পনরোণ
অন্তভভক্ত
ম োকমব্; ব্া আোমেরমক সরাসনর পপমেে করার অিুেনে োি কারণ আপিার ব্মকয়া পনরোণ একটি আয় নিব্ামহর
ম
অধীমি হওয়া পনরোমণর সামে সংগনেপূণ।ম
• একটি সমন্তাষজিক পপমেে ব্যব্স্থা নিব্ানহে
ম
করার েমধয রময়মে স্বাক্ষর করা এব্ং যাচাইকরণ পয আপনি আপিার সেেিম
পনরমোমধর োয়ব্দ্ধো পেষ হওয়ার আগ পযন্ত
ম ভনব্ষযমে পযমকািও সেয় টিকািা পনরব্েমি হমল SCU-পক জািামব্ি।
যনে আপিার পপমেমের ব্যব্স্থা করার অিুমরাধ খানরজ কমর পেওয়া হয়, োহমল আপিামক নিউ ইয়কম পেমির পোিরযাি
নেপািম মেে (New York State Department of Motor Vehicles) অব্নহে করমব্ পয আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকার সাসমপন্ড
করা হময়মে।

োর্ট II. চযামলঞ্জ
2. আরে আোর গারি চালামনার রব্ম ষারধকামরর সামেন নমক চযামলঞ্জ করমে চাই (প্রমযাজয সকল ঘমর টর্ক
রিন):

a.

সেেিম পাওিা আমে ব্মল সিাক্ত করা ব্যল্ক্ত আনে িই, যা সেেিম করমে:
আোর ড্রাইভাস লাইমসমের
ম
একটি কনপ ব্া আইমেনেনফমকেি কােম
আোর পাসমপামিম র ব্া পসােযাল নসনকউনরটি কামেমর একটি কনপ
অিযািয ___________________________________
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b. সেেিম পনরমোধ করার জিয আোর উপর পকািও পকািম আমেে পিই, ব্া আোর সেেিম আমেে খানল করা হময়মে ব্া
ব্ানেল করা হময়মে ব্া কখমিা পকামিম প্রমব্ে কমরনি এব্ং পকািও সেেিম ব্ানক পিই, যার সেেিম করমে:
আোর চাইড সামপািম আমেে খানল ব্া ব্ানেল কমর প্রেত্ত পকািম আমেমের একটি কনপ
অিযািয ___________________________________

c. ব্মকয়া নহমসমব্ প্রেনেেম পনরোণ সটিক িয় এব্ং/অেব্া আোর ব্েমোি সেেিম োয়ব্দ্ধোর কেপমক্ষ চার (4)
োমসর সোি িয়, যা সেেিম করমে:
ব্ানেলকৃে পচক ব্া োনি অেমার (উভয় পাে) যা চাইড সামপািম এমজল্ে নেমপাল্জি কমরমে নকন্তু আোর অযাকাউমে
পক্রনেি করা হয়নি
চাইড সামপািম সটিকভামব্ নহসাব্ করা হয়নি আোর এই োনব্র সেেমি
ম িনে
আোর চাইড সামপািম অেমার ব্া নস্থর করা ব্মকয়া পনরোণ সংমোধি কমর পকামিম র আমেমের একটি কনপ
অিযািয ____________________________________

d. আনে পিমম্পারানর অযানসমেে এব্ং/অেব্া সম্পূরক নিরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI)
পাই, যা সেেিম করমে: আোর আইমেনেনফমকেি কামেমর একটি কনপ; এব্ং
আোর প্রাপ্ত সুনব্ধাগুনলর সম্পনকমে যাচাইকরণ নচটিটির একটি কনপ
অিযািয (নচনিে করুি) ___________________________________

e. আোর আয় স্ব-সেেিম নরজাভম পনরোমণর পেমক কে যা 2022 সামলর জিয 18,347 োনকমি েলার, ব্া আোর ব্েমোি
নলটিমগেি পনরমোধ করার পর আোর অব্নেষ্ট আয় স্ব-সেেিম নরজাভম পনরোমণর পেমক কে, যার সেেিম করমে
নিম্ননলনখে সংযুক্ত আময়র প্রোণ:
আোর নিব্ানহে
ম
এব্ং যাচাইকৃে পোি সম্পমের এনফমেনফি যা সকল উৎস পেমক আোর আয়, নলকুইে
অযামসি এব্ং পহাল্ডংস পেখায়; (দ্রষ্টব্য পোি সম্পমের একটি এনফমেনফি পাি নিউ ইয়কম পেমির চাইড সামপািম
ওময়ব্সাইি childsupport.ny.gov পেমক, ব্া রনউ ইয়কট পেমর্র চাইল্ড সামোর্ট পহল্পলাইমন পিালেুক্তভামব্ এই
িম্বমর 888-208-4485 (মিনলিাইপরাইিার 666-675-9975) পযাগামযাগ কমর, পসােব্ার পেমক শুক্রব্ার, সকাল
6:00িা পেমক সন্ধ্যা 7:00িা পযন্ত।
ম স্বীকৃে নরমল পসব্া প্রোিকারীমের একটি োনলকা পাওয়া যামব্ এখামি
(www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers); এব্ং
আোর ড্রাইভাস লাইমসমের
ম
একটি কনপ; এব্ং
আোর সব্মেষ
ম
জোকৃে পফোমরল ও পেমির কর নরিাি এব্ং
ম
W-2 নব্ব্ৃনে
ব্া কর এমজল্ে পেমক পাওয়া জো িা পেওয়ার আোর পিাটিমের একটি কনপ; এব্ং
একটি পপ োব্ ব্া আোর চাকনরোোর একটি স্বাক্ষর করা নচটি পযখামি আোর ব্েমোি আয় ব্লা আমে
এব্ং প্রাপ্ত পযমকািও ভাোর প্রোণ (পযেি, পসােযাল নসনকউনরটি, পব্কার ব্ীো ভাো); এব্ং
একটি আিামরা (18) োমসর চাকনরর ইনেহাস

f.

অিযািয কারণ:

_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
যরি এটর্ পিখা যায় পয আেনার আয় স্ব-সেিনট ররজার্ট েররোমের কে ব্া কে হময় যামব্, আেরা আেনার সামি েরব্েী
েিমেে আমলাচনা করার জনয পযাগামযাগ করমব্া যা রনেরূে হমব্:
•

•

আপিার গানি চালামিার নব্মেষানধকামরর সামেিেি পিকামে আপিার ব্মকয়া পোি পনরোমণর একটি নব্চামরর স্বীকামরাল্ক্তর
এনফমেনফি নিব্ানহে
ম
করা আপিার জিয আব্েযক হমব্। এটি পূমব্ ব্ানক
ম
োকা সেেিমক
ম
নব্চামর অন্তগেম করমব্ যা আইি
অিুযায়ী ব্ানষক
ম 9 েোংে হামর সুে জো করমব্।
আপিামক একটি েেম যাচাই করমে হমব্ পয আপিার সেেিম পনরমোধ করার োয়ব্দ্ধো পেষ হওয়ার আগ পযন্ত
ম আপিার
টিকািায় ভনব্ষযমে পকািও পনরব্েমি িা হমল আপনি SCU-পক ো জািামব্ি।

আেরন যরি উেমর উরিরখে পযমকানও কারমে চযামলঞ্জ জো কমর িামকন, আেরা আপিার চযামলমঞ্জর রায় এর সামে সংযুক্ত
পিাটিমের োনরমখর পঁচাত্তর (75) নেমির েমধয আপিামক জািামব্া।
রনউ ইয়কট পকস সনাক্তকারী: ___________________
েুরিে নাে: ____________________________________
স্বাের: ________________________________________

পসা যাল রসরকউররটর্ নম্বর: ______-____-______
প ান: (_____) ____________________
োররখ: ____________________________
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