আপীেলর pিkয়া সmেকর্ আপনার
কী জানা pেয়াজন

aেkাবর 2017

161 েডলাoয়য্ার eিভিনu, েডলমার, িনu iয়কর্ 12054
1-800-624-4143
www.justicecenter.ny.gov

আপীেলর pিkয়া সmেকর্ আপনার কী জানা pেয়াজন
aয্াডিমিনেsিটভ আপীল iuিনটিট িনযর্াতন eবং aবেহলা সmিকর্ ত pিতপািদত pিতেবদন িল পযর্ােলাচনা কের eবং
eকজন aয্ািমিনেsিটভ ল জােজর dারা
নািন পিরচালনার জনয্ aপর্েণর uেdশয্ aয্াডিমিনেsিটভ িহয়ািরংস
iuিনেটর িনকট uেlখ কের৷
eকিট aয্াডিমিনেsিটভ আপীেলর জনয্ aনুেরাধ করা
েক eকিট আপীেলর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন?
েসi সকল বয্িkরা, যারা eকিট কয্ােটগির 1, কয্ােটগির 2, aথবা কয্ােটগির 3 aপরােধর জনয্ pিতপািদত
আিব ার পেtর eকিট pিতেবদন েপেয়েছন৷
কখন আমার eকিট আপীেলর জনয্ aনুেরাধ করা uিচত?
যখন আপিন eকিট pিতপািদত আিব ােরর pিতেবদনেক েমাকােবলা করেত চান, তখন আপনােক aবশয্i
pিতপািদত আিব ার পেtর তািরখ েথেক িtশ (30) কয্ােলnার িদেনর মেধয্ eকিট আপীেলর জনয্ aনুেরাধ
করেত হেব।
কীভােব আিম eকিট আপীেলর aনুেরাধ করেত পাির?
1. আপিন আiন েকেndর oেয়বসাiট, https://www.justicecenter.ny.gov/investigations-prosecution/adminappeals/request-amendment-e uপলb eকিট আপীেলর aনুেরাধ ফরম পূরণ কের জমা িদেত পােরন,
aথবা
2. আপনার aনুেরাধিটেক সমথর্ন করার uেdেশয্ aয্াডিমিনেsিটভ আপীল iuিনেটর িনকট েযেকােনা aিতিরk
uপাদানসহ eকিট aনুেরাধ, 161 Delaware Avenue, Delmar, NY 12054 ei িঠকানায় ডােকর মাধয্েম,
aথবা jc.sm.admappealsunit@justicecenter.ny.gov.-েত iেমেলর মাধয্েম পাঠােত পােরন৷
যিদ আিম িtশ (30) িদেনর মেধয্ eকিট আপীেলর জনয্ aনুেরাধ করার সময়সীমািট পার কের যাi তাহেল কী
হেব?
আiন েকেndর িনবর্াহী পিরচালক, asাভািবক পিরিsিতেত, eকিট আপীেলর জনয্ eকিট িবলিmত aনুেরাধ gহণ
করার kমতা আেছ৷ আপনােক aবশয্কভােব আiন েকেndর aয্াডিমিনেsিটভ aয্ািপলস iuিনেটর িনকট, 161
Delaware
Avenue,
Delmar,
NY
12054
ei
িঠকানায়
ডােকর
মাধয্েম,
aথবা
jc.sm.admappealsunit@justicecenter.ny.gov েত iেমেলর মাধয্েম পাঠােত পােরন৷ eকিট িলিখত aনুেরাধ জমা
িদেত হেব৷
 আপনার aনুেরাধিটর সে , িবলিmত aনুেরাধিটর কারণ সৃি কারী asাভািবক পিরিsিতর( িলর) সmেকর্
eকিট িববৃিত; eবং
 সমথর্নকারী নিথপt িল anভুর্ k থাকেত হেব৷
eকিট আপীেলর জনয্ eকিট aনুেরাধ জমা েদoয়ার পের কী আিম আমার মত পিরবতর্ন করেত পাির?
হয্াঁ৷ আপিন jc.sm.admappealsunit@justicecenter.ny.gov, e iেমেলর মাধয্েম aয্াডিমিনেsিটভ aয্ািপলস
iuিনেটর সে েযাগােযাগ করেত পােরন aথবা আiন েকেndর oেয়বসাiট
https://www.justicecenter.ny.gov/investigations-prosecution/admin-appeals/withdrawl e uপলb pতয্াহার
aনুgহ (িফিরেয় েনoয়ার aনুেরাধ) eর ফরম জমা িদেত পােরন৷
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eকিট aয্াডিমিনেsিটভ আপীেলর ফলাফল িল
আiন েকেndর aয্াডিমিনেsিটভ aয্ািপলস iuিনট-eর িনকট আমার eকিট aনুেরাধ জমা েদoয়ার পের কী
ঘেট?

"pমােণর uপর aিধকতর
t আেরাপ করা" eর aথর্ কী?
pমােণর uপর aিধকতর
t আেরাপ করার aথর্ হেলা েয, pমাণিটর eকিট পযর্ােলাচনা pদশর্ন কের েয িনযর্াতন
eবং/aথবা aবেহলার aিভেযাগিট না সংঘিটত হoয়ার সmাবনাযুk৷
যিদ pিতপািদত আিব ার িলর pিতেবদনিটেক সমথর্ ন করা হয়, তাহেল তারপের কী ঘেট?
1. আপনােক েটিলেফােনর মাধয্েম eকিট pাক- নািন আেলাচনার তািরখ সmেকর্ aবিহত করা হেব৷
2. েটিলেফােনর মাধয্েম eকিট pাক- নািন আেলাচনািট সংঘিটত হেব eবং eকিট
নািনর তািরখ িনিদর্ করা
হেব৷
3. িনবর্ািচত তািরখিটেত নািনিট সংঘিটত হয়৷
4. আপিন pাক- নািন আেলাচনা eবং
নািনিটর জনয্ আপনার িনেজর খরেচ eকিট uিকল িনেয়াগ করেত
পােরন৷
যিদ আিম িনধর্ ািরত

নািনর তািরখিটেত uপিsত না হেত পাির, তাহেল কী হেব?

aবিহত করার জনয্, 518-387-3682-ei েফান নmরিটেত aথবা jc.sm.hearingprocess@justicecenter.ny.gov
e iেমiল করার মাধয্েম aয্াডিমিনেsিটভ িহয়ািরংস iuিনেটর সে েযাগােযাগ ক ন৷ িকছু িনিদর্ শতর্ াধীেন
নািনর eকিট নতু ন তািরখ pদান করা হেত পাের৷

|3

আপীেলর pিkয়া সmেকর্ আপনার কী জানা pেয়াজন
যিদ আিম িসdাn gহণ কির েয আিম

নািনিটর মেধয্ িদেয় েযেত চাi না, তাহেল কী হেব?

যিদ আপিন নািনেত না যাoয়ার িসdাn gহণ কেরন, aথবা যিদ আপিন pাক- নািন আেলাচনািটেত uপিsত
থাকেত বয্থর্ হন, তাহেল pিতপািদত আিব ার িলর pিতেবদনিটেক সমথর্ন করা হেব eবং আপনার পুনরায় আপীল
করার জনয্ aিধকার থাকেব না৷
aয্াডিমিনেsিটভ িহয়ািরং pিkয়া
eকিট pশাসিনক

নািনেত কী ঘেট?

আiন েকেnd আবশয্কভােব aয্াডিমিনেsিটভ ল জােজর িনকট, pমােণর eকিট
েয:

েtর dারা pমাণ করেত হেব,

1. pিতপািদত আিব ার িলর pিতেবদেন uেlিখত িনযর্াতন aথবা aবেহলার িkয়ািট ( েলা) আপিন সmাদন
কেরেছন, eবং
2. িkয়ািট িনযর্াতন aথবা aবেহলার গঠন কের eবং
3. যিদ িkয়া িল িনযর্াতন eবং aবেহলা িহসােব িবেবিচত হয় eবং uপযুk কয্ােটগির sরিট aপর্ণ করা
হেয়িছল৷
িনmিলিখত িলর জনয্ আপিন aিধকারযুk:
 aয্াডিমিনেsিটভ ল জােজর dারা িবেবচনার জনয্ নিথপt জমা েদoয়ার জনয্
 আপনার পেk সাkয্ gহেণর
 আiন েকেndর সাkীেক p িজjাসা করার
 আiন েকnd dারা pমােণর সে pদt নিথপtািদর পযর্ােলাচনা/চয্ােল করার
eকিট aয্াডিমিনেsিটভ িহয়ািরংেয়র পের কী ঘেট?
aয্াডিমিনেsিটভ ল জাজ, uপsািপত সকল pমাণ িল িবেবচনা কেরন eবং eকিট সুপািরশকৃ ত িসdাn gহণ কেরন
েযিট জািsস েসnােরর eিkিকuিটভ িডেরkেরর dারা পযর্ােলািচত হেব৷
1) যিদ িনবর্াহী পিরচালক েদেখন েয আiন েকেnd, আপিন aিভেযাগকৃ ত িkয়া িল সmাদন কেরেছন েসিট pমাণ
করার েkেt তােদর দািয়t পালন কেরেছ eবং eকিট সিঠক কয্াটাগির sর aপর্ণ করা হেয়িছল;
 তাহেল pিতেবদনিট সমিথর্ত হয় eবং ভালনােরবল পারসনস েসnাল েরিজsাের আিব ারিটর eকিট নিথ
আপনার িব েd pিতপািদত হয়৷
2) যিদ িনবর্াহী পিরচালক েদেখন েয আiন েকেnd, আপিন aিভেযাগকৃ ত িkয়া িল সmাদন কেরেছন েসিট pমাণ
করার েkেt তােদর দািয়t পালন কেরেছ eবং eকিট ভু ল কয্ােটগির sর aপর্ণ করা হেয়িছল;
 তাহেল pিতেবদনিট সমিথর্ত হয় eবং eকিট নতুন কয্ােটগির sরসহ ভালনােরবল পারসনস েসnাল েরিজsাের
আিব ারিটর eকিট নিথ আপনার িব েd pিতপািদত হয়৷
3) যিদ িনবর্াহী পিরচালক েদেখন েয আiন েকেnd, আপিন aিভেযাগকৃ ত িkয়া িল সmাদন কেরেছন েসিট pমাণ
করার েkেt তােদর দািয়t পালন কেরিন;
 তাহেল pিতেবদনিট সমিথর্ত হয় না eবং আিব ারিট apিতপািদত হয় eবং নিথিট বn করা হয়৷
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যিদ আমার িব েd কয্ােটগির 3 আিব ারিট সমিথর্ ত হয় তাহেল কী হেব?
 িনযর্াতন eবং/aথবা aবেহলার pিতপািদত কয্ােটগির 3 আিব ার আপনােক বিহ ৃ ত কমর্ীর তািলকায় anভুর্ k
করার ফলাফল সৃি করেব না৷
 আপনার েয eকিট pিতপািদত কয্ােটগির 3 আিব ার রেয়েছ েসi তথয্িট আiন েকেndর বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকার
সমেয় eবং aপরাধমূলক পটভূ িম যাচাiেয়র সমেয় সtা িলর িনকট pকািশত হেব না৷
 আপনার pিতপািদত কয্ােটগির 3 আিব ােরর pিতেবদনিট, pিতপািদত আিব ার পেtর pিতেবদেনর তািরখ েথেক
পাঁচ বছর পের বn করা হেব৷

যিদ আমার িব েd কয্ােটগির 2 আিব ারিট সমিথর্ ত হয় তাহেল কী হেব?
 pিতপািদত কয্ােটগির 2 আিব ার িল pাক-কমর্িনযুিkর সমেয় জািsস েসnাের aনুসnােনর সমেয়
ধুমাt
aিফস ফর পারসনস uiথ েডভলপেমnাল িডসaয্ািবিলিটস (OPWDD) pদানকারীেদর িনকট pকািশত হেব, যিদ
না েসi আিব ারিট, পাঁচ বছর পূেবর্ সংঘিটত হoয়া কারেণ বn করা হেয় থােক৷
 eকিট pিতপািদত কয্ােটগির 2 আিব ার কমর্িনেয়ােগর েkেt eকিট pিতবnক নয়; eিট হেলা ধুমাt eকজন
OPWDD pদানকারীর dারা eকিট িনেয়াগ সংkাn িসdাn gহেণর সমেয় িবচাযর্ eকিট uপাদান৷
 যিদ আপনার, pথম pিতপািদত কয্ােটগির 2 আিব ােরর pিতেবদেনর তািরখ েথেক িতন বছেরর মেধয্ আপনার
িব েd আরo eকিট pিতপািদত কয্ােটগির 2 আিব ার থােক, তাহেল িdতীয় pিতপািদত কয্ােটগির 2 আিব ারিট
কয্ােটগির 1 আিব ােরর sের unীত করা হেব, eবং আপনােক বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকায় anভুর্ k করা হেত পাের৷
 কয্ােটগির 1 আিব াের unীত না করা eকিট কয্ােটগির 2 আিব ােরর ফলাফল সৃি কারী pিতেবদন িল,
pিতপািদত আিব ার িলর পেtর pিতেবদেনর তািরখ েথেক পাঁচ বছর পের বn করা হেব৷
যিদ আমার িব েd কয্ােটগির 1 আিব ারিট করা হয় তাহেল কী হেব?
 িনযর্াতন eবং/aথবা aবেহলার eকিট pিতপািদত কয্ােটগির 1 আিব ার আপনােক বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকায়
anভুর্ k করার ফলাফল সৃি করেব৷
 আপিন েয বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকায় anভুর্ k আেছন েসi তথয্িট আiন েকেndর বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকার যাচাiকরণ
পিরচালনা করার জনয্ aনুেমািদত সtা িলর িনকট pকাশ করা হেব৷
 বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকািট anভুর্ িk আপনােক, কমর্িনযুিkিটর েথেক aিবলেm বরখাs হoয়ার িবষয়বs করেত পাের
eবং ভিবষয্েত িনu iযকর্ েsেট িকছু িনিদর্ pকৃ িতর দুবর্ল মানুষেদর সে আপনার িনেয়াগ aথবা েscােসবেকর
পিরেষবা িনিষd করেত পাের৷
কীভােব আিম আপীল eবং

নািনর ফলাফল িল pাp করব?

িনmিলিখত িলেক anভুর্ k কের, সকল pেযাজয্ তথয্ িল আপনার িনকট েpরণ করা হেব:
 আপীেলর িসdাn
 pাক- নািন আেলাচনা eবং নািনর িবjিp

নািনর িসdাn
যিদ আপনার িঠকানার েkেt েকােনা pকার পিরবতর্ ন ঘেট, তাহেল 161 Delaware Avenue, Delmar, NY 12054
ei িঠকানায় ডােকর মাধয্েম, aথবা jc.sm.admappealsunit@justicecenter.ny.gov e iেমেলর মাধয্েম
aয্াডিমিনেsিটভ আপীল iuিনেটর সে েযাগােযাগ করার dারা আiন েকndেক aবিহত করা িনি ত ক ন৷
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আপীেলর pিkয়া সmেকর্ আপনার কী জানা pেয়াজন
aয্াডিমিনেsিটভ aয্ািপল iuিনট-eর pিkয়া
aনুেরাধ

pিতপািদত
pিতপািদত

নািন
apিতপািদত

aয্াডিমিনেs
িটভ aয্ািপল
iuিনেটর
পযর্ােলাচনা

apিতপািদত

বn করা

আিব ার:
কয্ােটগির 1

বিহ ৃ ত কমর্ী
তািলকা

আিব ার:
কয্ােটগির 2
কয্ােটগির 3
কয্ােটগির 4

বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকা
বিহ ৃ ত কমর্ী তািলকা (sাফ ekkু শন িলs (SEL)) কী?

যিদ আমােক eকিট aয্াডিমিনেsিটভ আপীল aথবা

নািনর পের SEL e anভর্ ু k করা হয়, তাহেল কী হয়?

যিদ আপনােক SEL eর anভুর্ k করা হয়, তাহেল বয্বsা eবং pদানকারী সংsা িলেক aবিহত করা হেব েয
আপিন, িনu iয়কর্ েsেট দুবর্ল বয্িkেদর সে কােজ aথবা সদৃশ পদ িলেত েscা ম pদােনর েkেt িনিষd; eবং
আপিন aিবলেm বরখাs হেত পােরন, যিদ আপিন বতর্ মােন ei pকার eিট পেদ িনযুk থােকন aথবা েscা ম
দান কেরন৷
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আপীেলর pিkয়া সmেকর্ আপনার কী জানা pেয়াজন
চূ ড়াn িনধর্ ারণ িলেক চয্ােল

করা

আিম কী িনবর্ াহী পিরচালক dারা pদt চূ ড়াn িসdাnিট িক না মানেত পারেবা?
আiন েকেndর িসdাn িল চূ ড়াn eবং আরo aিতিরk pশাসিনক পযর্ােলাচনার িবষয়বs নয়৷ তেব, আপনার,
িসিভল pয্াকিটস ল aয্াn
লস-eর eকিট aনুেcদ 78 pিkয়ার মাধয্েম আদালেত িসdাnিটেক না মানার
aিধকার আেছ৷
েযাগােযােগর তথয্
যিদ আমার েকান aিতিরk p থােক, তাহেল কী হেব?
aয্াডিমিনেsিটভ aয্ািপলস-eর সmেকর্ েকােনা p থাকেল, aনুgহ কের
jc.sm.admappealsunit@justicecenter.ny.gov e iেমল ক ন৷
নািন সmেকর্ েকােনা p

থাকেল, aনুgহ কের jc.sm.hearingprocess@justicecenter.ny.gov e iেমল ক ন৷
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