আয় আটকে রাখার অতিতরক্ত পতরমাকের তরতিউকয়র অনুকরাধ সমর্কনর
থ
জনয
অর্থার/ননাটটশ
এই ফম থপূরে েরার পূকব থ- অনুগ্রহ করে ফরমেে অনয পাশটি পড়ুন এই রেরিউরেে ব্যাপারে তথ্য এব্ং আরো রনরদে শনা
পাওোে জনয। শুধু কার া কার ব্যব্হাে করুন।
আতম সমর্কনর
থ
জনয আয় আটকে রাখার অর্থার/ননাটটকশ (IWO) উতিতখি সমর্কনর
থ
অতিতরক্ত পতরমাে পতরকশাধ
েরার আতর্ে
থ ক্ষমিা রাতখ না। আরম কাস্টারি এব্ং আরথ্ক
ে চারহদাে (Custody and Financial Need) উপে রিরি করে
এব্ং/অথ্ব্া ব্ারষক
ে আে স্ব-সমথ্নে রেজারিেে (Self-Support Reserve) কম হওোে উপে রিরি করে একটি রেরিউরেে জনয
অনুরোধ কেরত চাই এব্ং যেসব্ নরথ্ সংেুক্ত কো হরেরে তাে জনয রনরচ টিক যদওো আরে।
োস্টাতর্ এবং আতর্ে
থ চাতিদা
এই সমথ্নে অিোরেে রব্ষে যেই অপ্রাপ্তব্েস্ক সন্তান, তারদে রফজজকযা কাস্টারি আমাে কারে, সন্তানরদে জনয ব্তেমান একটি
সমথ্নে দােব্দ্ধতা আে রব্দযমান যনই, এব্ং আে আিরক োখা আমাে অপ্রাপ্তব্েস্ক সন্তানরদে সমথ্নে কোে আমাে ক্ষমতারক
প্রিারব্ত করে, োে সমথ্নে কেরে:
তফজজেযাল োস্টাতর্র প্রমাে:
যকািে অিোরেে একটি করপ ো প্রদশনে করে যে অপ্রাপ্তব্েস্ক সন্তারনো আমাে সারথ্
ব্াস করে; অথ্ব্া
সন্তানরদে আব্াস রনরদে শ করে এমন স্কু ব্া অনয সেকারে যেকিে; ব্া
অনযানয (রচরিত করুন)
বিথমান সমর্নথ বাতিল িকয় যাওয়ার নযকোনও প্রমাকের:
ব্তেমান সমথ্নে ব্ারত হরে োওো প্রদশনে করে এমন যকািে অিোরেে করপ;
এবং আকয়র প্রমাে:
আমাে সব্রশষ
ে
জমাকৃত যফিারে ও যস্টরিে কে রেিান এব্ং
ে
W-2 রব্ব্ৃরত করপ; এবং
একটি যপ স্টাব্ ব্া আমাে চাকরেদাতাে একটি স্বাক্ষে কো রচটি যেখারন আমাে ব্তেমান আে ব্ া আরে;
অর্বা
প্রাপ্ত যেরকানও িাতাে প্রমাণ (যেমন, যসাশযা রসরকউরেটি, যব্কাে ব্ীমা িাতা); এব্ং/অথ্ব্া অনযানয
(উরেখ করুন)
(অনযানয) রচরিত করুন
এবং
আে ও ব্যরেে রব্ব্ৃরতে ফম।ে
বাতষে
থ আয় স্ব-সমর্নথ তরজাকিথর (SSR) নর্কে েম
অরতরেক্ত যেই পরেমাণটি কতেন কো আব্শযক তা আমাে অব্রশষ্ট আেরক (আে যথ্রক আইন অনুোেী কতেন রব্রোগ কোে পে)
স্ব-সমথ্নে রেজারিেে পরেমারণে কম কেরব্ ো 2022 সার ে জনয 18,347 মারকেন ি াে, োে সমথ্নে কেরে:
আমাে সব্রশষ
ে
জমাকৃত যফিারে ও যস্টরিে কে রেিান এব্ং
ে
W-2 রব্ব্ৃরত করপ; এবং
একটি যপ স্টাব্ ব্া আমাে চাকরেদাতাে একটি স্বাক্ষে কো রচটি যেখারন আমাে ব্তেমান আে ব্ া আরে;
অর্বা
প্রাপ্ত যেরকানও িাতাে প্রমাণ (যেমন, যসাশযা রসরকউরেটি, যব্কাে ব্ীমা িাতা); এব্ং/অথ্ব্া অনযানয
(উরেখ করুন)
অনযানয (রচরিত করুন)
সম্পূে েকরকেন
থ
ও জমা তদকয়কেন:
নাম (অনুগ্রহ করে রপ্রন্ট করুন)

তারেখ

টিকানা

যসাশযা রসরকউরেটি নম্বে
রদরনে যব্ াে যফান নম্বে

আপনাে প্ররত অযাকাউরন্টে জনয IWO-যত তার কািুক্ত রনউ ইেকে যকস আইরিরন্টফাোে এব্ং কাউরন্ট:
আইরি _________________ কাউরন্ট __________________ আইরি _________________ কাউরন্ট ____________________
আইরি _________________

কাউরন্ট __________________ আইরি _________________ কাউরন্ট ____________________

আইরি _________________

কাউরন্ট __________________ আইরি _________________ কাউরন্ট ____________________
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আয় আটকে রাখার সমর্কনর
থ
জনয অর্থার/ননাটটকশর অতিতরক্ত পতরমাকের
তরতিউকয়র অনুকরাকধর জনয প্রজিয়া ও তনকদথশনা
আপনাে েরদ যকানও ব্রকো থ্ারক, ব্রকো পরেরশারধে জনয একটি অরতরেক্ত পরেমাণ অব্শযই আিরক যদওো হরব্।
পূরব্েে ব্ারক থ্াকা সমথ্রনে
ে
জনয রেরপািে কো অরতরেক্ত পরেমাণটি সমথ্রনে
ে
জনয আে আিরক োখাে
অিোে/যনাটিরশে পৃষ্ঠা 1-এ, -ে অধীরন যসকশন III, অিোরেে তরথ্যে অন্তিুক্ত
ে আরে।
আপরন রনরেে কােণসমূরহ আিরক োখা অরতরেক্ত পরেমারণে জনয একটি রেরিউরেে আরব্দন কেরত পােরব্ন:
•

এই সমথ্নে অিোরেে রব্ষে যেই অপ্রাপ্তব্েস্ক সন্তান, তারদে রফজজকযা কাস্টারি আপনাে কারে,
সন্তানরদে জনয ব্তেমান একটি সমথ্নে দােব্দ্ধতা আে রব্দযমান যনই, এব্ং আে আিরক োখা আপনাে
অপ্রাপ্তব্েস্ক সন্তানরদে সমথ্নে কোে আপনাে ক্ষমতারক প্রিারব্ত করে, অথ্ব্া

•

অরতরেক্ত যেই পরেমাণটি কতেন কো আব্শযক তা আপনাে অব্রশষ্ট আেরক (আে যথ্রক আইন অনুোেী
কতেন রব্রোগ কোে পে) স্ব-সমথ্নে রেজারিেে পরেমারণে কম কেরব্ ো 2022 সার ে জনয 18,347 মারকেন
ি াে।

একটি রেরিউরেে জনয অনুরোধ যকারিে , এই পৃষ্ঠাে যপেরনে ফমটি
ে ব্যব্হাে করুন। আপনাে অনুরোধ সম্পূণ কোে
ে
জনয এই
রতনটি ধাপ অনুসেণ করুন:
1. ফরমেে েথ্ােথ্ ঘেগুর রত টটে (√) রদন:
•

আপনাে অনুরোরধে কােণ(সমূহ) রচরিত করুন।

•

আপনাে অনুরোরধে সমথ্রন
ে আপরন যেই নরথ্ জমা কেরেন তা রচরিত করুন।

2. ফরমেে রনরচ রনরেে তথ্যগুর প্রদান করুন:
•

আপনাে ব্যজক্তগত/যোগারোরগে তথ্যাব্ ী;

•

আপনাে যসাশযা রসরকউরেটি নম্বে; এব্ং

•

আপনাে প্রাপ্ত IWO (সমূরহ) তার কাব্দ্ধ আপনাে সক রনউ ইেকে যকস আইরিরন্টফাোে
(অযাকাউন্ট নম্বেসমূহ) এব্ং কাউরন্টসমূহ।

3. এই পূেণকৃত ফমটি
ে এব্ং সমথ্রনে
ে
নরথ্পত্র আপরন যেইসব্ স্থানীে চাইল্ড সারপািে অরফস যথ্রক
রেরিউরেে অনুরোধ কেরেন, তাে প্ররতটি টিকানাে জমা েরুন।
•

আপনারক অব্শযই আপনাে অনুরোরধে সমথ্রন
ে উরেরখত নরথ্পত্র প্রদান কেরত হরব্।
আপরন েরদ সংরিষ্ট সমথ্ক
ে নরথ্ প্রদান কেরত চান ো ফরমেে তার কাে যনই, তাহর যেখারন
প্ররোজয যসখারন “অনযানয” য খা ঘরে টিক রদন এব্ং আপরন যেই নরথ্ জমা রদরেন তাে
একটি ব্ণনা
ে প্রদান করুন।

•

আপরন েরদ যস্টি এব্ং/অথ্ব্া যফিারে কে রেিান জমা
ে
না করেন, আপনারক েথ্ােথ্
“অনযানয” াইরন অব্শযই জানারত হরব্ আপনারক যকন কে রেিান(সমূ
ে হ) জমা রদরত হে
না।

•

েরদ আপনাে অনুরোরধে কােণ “কাস্টারি ও আরথ্ক
ে চারহদা” হে, তাহর আপনারক
অব্শযই আয় বযকয়র তববৃতির ফম জমা
ে
রদরত হরব্।

•

এই ফম এব্ং
ে
সক সমথ্ক
ে নরথ্ে করপ অব্শযই আপরন যেসব্ স্থানীয় চাইল্ড সাকপাটথ
অতফকস আিরক োখা অরতরেক্ত পরেমারণে জনয রেরিউরেে অনুরোধ কেরত চান তাে
প্ররতটিরত যপ্রেণ কেরত হরব্।

স্থানীে চাইল্ড সারপািে অরফস আপনাে পূেণকৃত অনুরোধ ফম এব্ং
ে
সমথ্ক
ে নরথ্পত্র রেরিউ কেরব্ এব্ং এেপে তাো
আপনাে সারথ্ একমত রকনা তা জারনরে আপনারক একটি র রখত রসদ্ধান্ত প্রদান কেরব্।
•

তাো েরদ আপনাে অনুরোরধে সারথ্ সম্পূণ ে ব্া আংরশকিারব্ একমত হে, তাহর তাো আপনাে
অযাকাউন্ট টিক করে রদরব্ এব্ং আপনাে চাকরেদাতারক একটি সংরশারধত IWO যপ্রেণ কেরব্ এব্ং যসই
IWO-ে একটি করপ আপনারক যপ্রেণ কেরব্।

•

তাো েরদ আপনাে অনুরোরধে সারথ্ একমত না হে, তাহর আপনাে আিরক োখা অরতরেক্ত পরেমারণ
যকানও পরেব্তেন হরব্ না। রসদ্ধান্তটি শুধু সংরিষ্ট যকািে অিোে ও ফ াফ , সমথ্নে সংগ্রহ ইউরনরিে
যেকিেসমূহ এব্ং আপনাে জমাকৃত সমথ্ক
ে নরথ্পরত্রে উপে রব্রব্চনা করে যনওো হরব্।

•

র রখত রসদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত রনণেে হরব্।
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