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বুক 3: 
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হলে আপনার কী জানা উরিি 
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আপনি অন্ধ বা আপিার দৃষ্টিশক্তি গুরুতরভাবব বযাহত হয় এবং একষ্টি আববদি 

এই নিবদেশাবলী একষ্টি নবকল্প নবিযাবে চাি, আপনি আপিার োমাক্তিক পনরবেবা 

নিনিবে সেগুনলর িিয অিুবরাধ করবত পাবরি। নিম্ননলনিত নবকল্প ফরমযািগুনল 

উপলভয: 

• বড় কবর মুদ্রণ; 

• সিিা ফরমযাি (ক্তিি-নরিার দ্বারা অযাবেেব াগ্য একষ্টি ইবলকট্রনিক 

ফাইল); 

• অনিও পদ্ধনত (নিবদেশাবলী বা আববদবির প্রশ্নাবলীর একষ্টি অনিও 

ট্রান্সক্তিপশি); এবং 

• সেইল, আপনি  নদ দানব কবরি স  অিযািয নবকল্প পদ্ধনতগুনল আপিার 

িিয েমাি কা েকর িয়।  

আববদিপত্র এবং নিবদেশাবলী, বড় কবর মুদ্রণ, সিিা ফরমযাি এবং অনিও 

ফরমযাবি www.otda.ny.gov বা www.health.ny.gov সেবক িাউিবলাবির িিযও 

উপলভয। অিুগ্রহ কবর লক্ষ্য করুি স  অনিও ফরমযাবি এবং সেইনলবত উপলভয 

আববদিপত্র শুধু অবনহতকরবণর উবেবশয। আববদি করার িিয, আপিাবক 

অবশযই নলনিতভাবব, নবকল্পহীি পদ্ধনতবত একষ্টি আববদিপত্র িমা করবত হবব। 

আপিার  নদ অিয সকাবিা ববদাববের প্রবয়ািি হয়, অিুগ্রহ আপিার সোেযাল 

োনভেে নিনিবের োবে স াগ্াব াগ্ করুি। 
 
 

এছাড়াও সদিুি 

বুক 1 (LDSS-4148A) 

"আপিার নক িািা উনচত  

আপিার অনধকার ও দানয়ত্বেমূহ েম্পবকে" 

এবং 

বুক 2 (LDSS-4148B) 

"আপিার নক িািা উনচত  

োমাক্তিক পনরবেবার কা েিম" 
 
 
 

ভরবষ্যলির বযবহালরর জনয এই বইটি সংরক্ষণ করুন 

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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জরুরি অবস্থা 

 

আপনার প্রথলে যে কাজটি করা উরিি, েরি জরুরর অবিাটি আপনালক সেয় যিয় িাহলে িা হে 

একজন কেীর সালথ কথা বো। আপরন জরুরর পরররিরির েত্ন যনওয়ার পর এবং/অথবা এই বইলয়র 

অনযানয পরাের্ শগুরে েরি আপনার জরুরী পরররিরির েত্ন না যনয় িাহলে আপনার একজন কেীর 

সালথও কথা বো উরিি। 
 

প্রশ্ন। জরুরী অবিা রক?  
 

উ।  একষ্টি িরুনর অবস্থা হল একষ্টি িরুনর প্রবয়ািি বা এমি একষ্টি পনরনস্থনত  া এিিই নিয়ন্ত্রণ করবত হবব। িরুনর অবস্থার নকছু উদাহরণ হল:  
 

• তুনম গ্ৃহহীি।  

• আপিার কাবছ িুব কম িাবার আবছ বা সিই। 

• আপিার িরুনর নচনকৎোর প্রবয়ািি রবয়বছ এবং প্রবয়ািিীয় নচনকৎোর  বের িিয অে ে প্রদাি করবত পারববি িা। 

• আপিার বানড়ওয়ালা আপিাবক উবেবদর কাগ্িপত্র প্রদাি কবরবছি অেবা আপিাবক ববলবছি স  আপিাবক আগ্ামী 

কবয়ক নদবির মবধযই অনবলবে স্থািান্তর করবত হবব।  

• ঠান্ডা আবহাওয়ার েময়কাবল নহষ্টিংবয়র িিয আপিার কাবছ জ্বালানি সিই।  

• আপিার ইউষ্টিনলষ্টিগুনল বন্ধ করা আবছ অেবা বন্ধ হবত চবলবছ অেবা আপনি েংব াগ্ নবক্তেন্ন হওয়ার সিাষ্টিশ সপবয়বছি।  

• আপনি বা আপিার পনরবাবরর বা বানড়র সকউ শারীনরক বা স ৌি নি োতি, মািনেক নি োতি, বা েনহংেতার বা নি োতবির 

হুমনকর নশকার হবয়বছি এবং এই কািগুনল সকািও পনরবার বা পনরবাবরর েদবেযর দ্বারা েংঘষ্টিত হবয়বছ।  

• আপিার িবু কম বা সকািও আয় সিই, অল্প বা সকািও েম্পদ সিই।  

• আপিার আয় এবং েম্পবদর সমাি আপিার ভাড়া বা বন্ধক প্লাে তাপ, ইউষ্টিনলষ্টি এবং সফাবির িরবচর সচবয় কম।  

 

আপরন েরি অিায়ী সহায়িার জনয আলবিন কলরন, এবং আপরন আজ আোলির বলেন যে আপনার একটি জরুরী 

পরররিরি আলে, িাহলে আোলির অবর্যই আজ আপনার জরুরী পরররিরি সম্পলকশ আপনার সাক্ষাৎকার করলি হলব, 

অথবা অনযথায় আজ আপনার জরুরী প্রলয়াজনীয়িাগুরের সোধান করলি হলব। আপনার জরুরী অবিা সম্পলকশ 

আোলির রসদ্ধান্ত সম্পলকশ আজ আোলির অবর্যই আপনালক রেরিিভালবও জানালি হলব। আপরন েরি িািযর 

স্ট্যালম্পর সুরবধাগুরের জনয আলবিন কলরন, এবং আপরন দ্রুি প্রক্রিয়াকরলণর জনয যোগ্য হন, িলব যসই 

সাক্ষাৎকারটি এবং আোলির রসদ্ধালন্তর যনাটির্ আপরন আপনার আলবিন িালয়র করার রিলনর পাাঁিটি কযালেন্ডালরর 

রিন পলরর যবরর্ সেলয় হলব না। 
 

েরি আপনার কালে সাোনয িাবার থালক বা যকানও িাবার না থালক, বা িাবার যকনার জনয পে শাপ্ত অথ শ না থালক িাহলে 

আপনার এিনই িালিযর স্ট্যালম্পর সুরবধার জনয আলবিন করা উরিি। 

 

প্র.  আরে কীভালব জরুরর অিায়ী সহায়িার জনয আলবিন করব?  
  

উ।  আপনি  নদ অস্থায়ী েহায়তা ইরিেলধযই যপলয় থালকন এবং একষ্টি িরুনর অবস্থা হয় তাহবল িিনই একিি কমীবক বলুি। 
 

আপনি  নদ অস্থায়ী েহায়তা না যপলয় থালকন তাহবল একষ্টি আববদি পূরণ করুি এবং একিি কমীবক বলুি স  আপিার একষ্টি 

িরুনর অবস্থা রবয়বছ। একই নদবি আপিার িরুনর অবস্থা েম্পবকে আপিার োক্ষ্াৎকার করাবিার অনধকার আপিার আবছ।  

 

আপনি আপিার িরুনর অবস্থা নিবয় এিিই োহা য সপবত পাবরি নকিা তা িািবত আপিাবক অবশযই একিি কমীর োবে 

েহব ানগ্তা করবত হবব। সেই কমীবক আপিার িরুনর অবস্থার নবশদগুনলর েন্ধাি করবত হবব। একিি কমী আপিাবক আপিার 

িরুনর অবস্থা পূরবণর িিয েহায়তা পাওয়ার আবগ্ কী তেয সপবত হবব তা বলববি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি  নদ ববলি স  আপনি 

একষ্টি উবেবদর সিাষ্টিশ সপবয়বছি, তাহবল কমীষ্টি এই সিাষ্টিশষ্টি সদিবত বলববি।  
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আপনি সক তার প্রমাণ এবং আপিার পনরবাবরর অিয েদেযরা সক তার প্রমাণ আপিার কাবছ চাওয়া হবব। আপিাবক এছাড়াও  

প্রমাণ করবত হবত পাবর স  আপিার এবং আপিার পনরবাবরর েবন্তােিিক পরকীয় অবস্থা রবয়বছ.. এছাড়াও কমীষ্টি িািবত চাইববি 

স  আপিার সকাি আয় বা েম্পদ আবছ নকিা, স মি বযাংক অযাকাউন্ট বা আপিার িিয উপলব্ধ অিযািয েহায়তা  া আপিাবক 

আপিার িরুনর অবস্থায় েহায়তা করবত বযবহার করা স বত পাবর।  

 

আপনি  নদ এর তেয বা প্রমাণ সপবত িা পাবরি তাহবল একিি কমীবক অবশযই আপিাবক সেই তেয বা প্রমাণ সপবত েহায়তা করার 

সচিা করবত হবব।  
 

আপিার িরুরী প্রবয়ািিষ্টি পূরণ করবত েহায়তার িিয আপিার অিুবরাধ অিুবমানদত হবল, আপিাবক সকাি ধরবণর, কতিা এবং 

কিি এই েহায়তা পাববি তা িানিবয় আপনি একষ্টি নবজ্ঞনি পাববি।  

 

প্র। জরুরর অিায়ী সহায়িাও রক িাবার সরবরাহ করলব? 

 

উ।   নদ অিয সকাি "েম্পদ", (উদাহরণস্বরূপ িাবদযর বযাংক, ত্বরানিত িাবদযর স্ট্যাম্প) িরুনর িাবদযর চানহদা পূরবণর িিয উপলব্ধ িা হয় 

তাহবল একষ্টি িাবদযর প্রবয়ািি পূরবণর িিয TA তাৎক্ষ্নণক প্রবয়ািবির বযবস্থা করবব। 

 

প্র।  আরে রকভালব জানব যে আরে জরুরর অিায়ী সহায়িা এবং/অথবা িালিযর স্ট্যালম্পর সুরবধার জনয অনুলোরিি রকনা? 

 

উ। আপিার িরুনর পনরনস্থনত েম্পবকে আমাবদর নেদ্ধান্ত েম্পবকে আমাবদর অবশযই নলনিতভাবব আপিাবক িািাবত হবব স নদি আপনি 

আমাবদর আপিার িরুনর প্রবয়ািি বা পনরনস্থনত েম্পবকে বলববি। আপনি  নদ িাবদযর স্ট্যাবম্পর েুনবধার িিয আববদি কবরি, এবং 

 নদ আপনি দ্রুত প্রক্তিয়াকরবণর িিয স াগ্য হি, তাহবল সেই োক্ষ্াৎকার এবং আমাবদর নেদ্ধাবন্তর সিাষ্টিশষ্টি আপিার আববদি দাবয়র 

করার নদবির পর কযাবলন্ডাবরর পাাঁচ নদি পবরর সদনরবত ঘিবব িা। 

 

প্র।  আরে রক এিনই িালিযর স্ট্যালম্পর সুরবধাগুরে যপলি পারর?  
 

উ।   হযা াঁ, আপনি আপিার আববদি জো যিওয়ার পলর পাাঁচ কযাবলন্ডাবরর নদবির মবধয িাবদযর স্ট্যাবম্পর েুনবধা সপবত েক্ষ্ম হবত 

পাবরি। এষ্টিবক িালিযর স্ট্যালম্পর সুরবধার জনয ত্বরারিি প্রক্রিয়াকরণ বলা হয়।  
 

আপনি  নদ িাবদযর স্ট্যাবম্পর েুনবধাগুনলর িিয স াগ্য হি তাহবল আপনি দ্রুি প্রক্রিয়াকরণ সপবত েক্ষ্ম হবত পাবরি এবং: 
 

• আপিার পনরবাবরর িগ্দ বা অিযািয উপলব্ধ েম্পবদ 100 মানকেি িলাবরর কম রবয়বছ এবং আপনি স  মাবে আপনি 

আববদি করববি সেই মাবে সমাি আবয়র 150 মানকেি িলাবরর কম হবব; বা 

• আপিার আয় এবং উপলব্ধ েম্পদ, স মি হাবত িগ্দ, বযাংক অযাকাউন্ট, েঞ্চবয়র শংোপত্র, এবং একলবি অে ে প্রদাি 

আপিার ভাড়া বা বন্ধক েহ তাপ, ইউষ্টিনলষ্টি এবং সফাবির সচবয় কম; বা 

•  আপনি একিি অনভবােী বা সমৌেুনম িামাবরর কমী  ার নলকুইি েম্পবদ 100 মানকেি িলাবরর সবনশ সিই এবং 

আববদবির মাবের একমাত্র আয় 1) আববদবির আবগ্ বানতল করা হবয়নছল, অেবা 2) িতুি, এবং িাবদযর স্ট্যাবম্পর 

িিয আপিার আববদবির দশ নদবির মবধয 25 মানকেি িলাবরর সবনশ সমাি আয় পাওয়া  াবব িা।  

 

দ্রষ্টবয: িাবদযর স্ট্যাবম্পর েুনবধার িিয দ্রুত প্রক্তিয়াকরণ সপবত আপিার িাবার ছাড়া োকার প্রবয়ািি সিই। 

 

 

প্র।  আরে েরি গ্ৃহহীন হই বা গ্ৃহহীন হলি োই? 
 

উ।  আপনি হয়বতা োহা য সপবত েক্ষ্ম হবত পাবরি:  

 

• আপিার বতেমাি আবােবি োকার িিয।  

• "আইনগ্িভালব িায়বদ্ধ আত্মীয়" ছাড়া অিয কারও োবে োকার িিয আপিাবক এবং আপিার পনরবারবক অে ে প্রদাি 

করা। আইনগ্িভালব িায়বদ্ধ আত্মীয় হবলি একিি স্বামী বা স্ত্রী অেবা,  নদ আপিার বয়ে 21 বছবরর কম হয়, তাহবল 

একিি নপতামাতা।  

•  িি অিয সকািও উপ ুি আবােি উপলব্ধ োকবব িা তিি আপিার এবং আপিার পনরবারবক অস্থায়ীভাবব একষ্টি 

আশ্রয়স্থল, সহাবিল বা সমাবিবল োকার বযবস্থা করার িিয। 

•  িি আপিার এবং আপিার পনরবাবরর রান্নার েুনবধা োকবব িা এবং আপনি স িাবি রবয়বছি সেিাবি আপিাবক িাবার 

েরবরাহ করা হয় িা তার িিয একষ্টি সরবোাঁরার ভাতার িিয অে ে প্রদাি করবত। 
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• আপনি বা আপিার পনরবাবরর সকউ বা পনরবার  নদ মানকেি  ুিরাবে আইিগ্তভাবব উপনস্থত োবকি বা িা োবকি তা েবেও 

োকার িিয একষ্টি নিরাপদ িায়গ্ার বযবস্থা করা, শারীনরক বা স ৌি নি োতি, মািনেক নি োতি বা েনহংেতার হুমনকর নশকার 

হবয়বছ এবং এই কািগুনল পনরবাবরর একিি েদেয বা পনরবাবরর েদেয, অেবা বতেমাি বা প্রািি সকাি ঘনিষ্ঠ অংশীদাবরর 

দ্বারা েংঘষ্টিত হবয়বছ।  

•  িি আপিাবক উবেদ করা হবব বা অবশযই চবল স বত হবব তিি আপিার আেবাবপত্র এবং আপিার মানলকািাধীবি োকা 

অিযািয বযক্তিগ্ত ক্তিনিেগুনল েংরক্ষ্বণর িিয অে ে প্রদাি করবত। 

• স্থািান্তবরর বযবয়র িিয, নেনকউনরষ্টি নিবপাক্তিি বা চুক্তি ভাড়া করবত, অেবা দালাল বা ফাইন্ডাবরর নফর িিয অে ে প্রদাি 

করবত। 

• একষ্টি বানড় স্থাপবির িিয প্রবয়ািিীয় গ্ৃহস্থানলর ক্তিনিেপবত্রর িিয অে ে প্রদাি করবত।  

• আপিার পনরবার িরুনর আবােবি োকাকালীি আপিার েন্তািবদর সু্কবল নিবয়  াওয়ার ও আোর িিয আপিাবক অে ে প্রদাি 

করবত। 

• আপনি  িি িরুনর আবােবি বা িরুনর আবােবির সপ্লেবমন্টগুনলর মবধয  াওয়া আো কবরি তিি স্থািান্তবরর বযবয়র িিয 

অে ে প্রদাি করবত। 

 

প্র।  েরি আোর জরুরর রহটিং বা ইউটিরেটির প্রলয়াজন থালক?  
 

উ।   নদ আপিার নহষ্টিংবয়র জ্বালানি সশে হবয় োবক বা নহষ্টিংবয়র জ্বালানির পনরমাণ োবক  া পনরবাবরর জ্বালানির িযাবের এক-চতুে োংবশর 

েমাি বা তার কম (সতল, সকবরানেি এবং সপ্রাবপবির িিয) অেবা নহষ্টিংবয়র জ্বালানির েরবরাহ োবক  া 10ষ্টি কযাবলন্ডাবরর নদবির কম 

স্থায়ী হবব (কাঠ এবং কয়লার িিয) অেবা আপিার ইউষ্টিনলষ্টিগুনল বন্ধ হবয়  ায় বা বন্ধ হবত চবলবছ, তাহবল আপনি োহা য সপবত 

েক্ষ্ম হবত পাবরি।  
 

• আপনি  নদ অস্থায়ী েহায়তা ইরিেলধযই যপলয় থালকন এবং আপিার একষ্টি নহষ্টিং বা ইউষ্টিনলষ্টির িরুনর অবস্থা োবক,  

একিি কমীর োবে কো বলুি।  

• আপনি  নদ অস্থায়ী েহায়তা না পান, তাহবল আপিার োমাক্তিক পনরবেবাগুনলর স্থািীয় নবভাবগ্ কল করুি। তারা আপিাবক 

আপিার স্থািীয় সহাম এিাক্তিে অযানেস্ট্যান্স সপ্রাগ্রাম (HEAP) অনফবে পাঠাবত পাবর। আপনি  নদ নিউ ইয়কে শহবর োবকি 

তাহবল আপিার স্থািীয় চাকনরর সেন্টাবর কল করুি বা সদিুি। তারা আপিাবক কনমউনিষ্টি সিবভলপবমন্ট এবিক্তন্সর সহাম 

এিাক্তিে অযানেস্ট্যান্স সপ্রাগ্রাবমর (Home Energy Assistance Program, HEAP) অনফবে পাঠাবত পাবর।  

• আপনি  নদ আপিার নহষ্টিং বা ইউষ্টিনলষ্টির িরুরী কবলর িিয সকাোয় োহা য পাববি সে েম্পবকে নিক্তিত িা হি, তাহবল 

সিাল-নি, 1-800-342-3009। 

 

প্র। আোর েরি জরুরর রিরকৎসার প্রলয়াজন থালক?  
 

উ।  নিউ ইয়কে রাবিযর আইবি হােপাতালগুনলবক আপিাবক িরুনর  ে নদবত হবব, এমিনক  নদ আপনি এর িিয অে ে প্রদাি করবত 

িা পাবরি তাহবলও। আপিার  নদ সকািও সমনিবকল িরুনর পনরনস্থনত োবক তাহবল 911 িেবর কল কবর অনবলবে নচনকৎোর 

েন্ধাি করুি।  
 

এছাড়াও নিউ ইয়কে রাবিযর আইবি প্রবয়ািি স  হােপাতালগুনলবক আপিাবক অ-িরুরী  ে নদবত হবত পাবর  া আপিার 

একষ্টি নিনদেি পনরমাবণর কম আয় োকবল আপিার প্রবয়ািি হবত পাবর। এই  বের িিয হােপাতালগুনল আপিাবক নক চািে 

করবত পাবর তা আইিষ্টি েীমাবদ্ধ কবর। 

 

আপনি  নদ অেুস্থ হি এবং এিিই নচনকৎোগ্ত পনরবেবার প্রবয়ািি হয়, এবং আপনি আববদি কবরবছি নকন্তু একষ্টি কমি 

সবনিনফি আইবিনন্টনফবকশবির কািে (Common Benefit Identification Card, CBIC) পািনি, তাহবল আপিার নচনকৎেকবক 

আপিার পরামশ ে সদওয়া উনচত স  আপিার একষ্টি সমনিবকি আববদি বানক রবয়বছ। 

 

আপনি সমনিবকবির িিয আববদি করার নতি মাে আবগ্ আপিার দ্বারা গ্রহণ করা পনরচ োর িিয সমনিবকল নবলগুনল প্রদাি 

করবত পাবর। আপিার সকািও পনরবশানধত বা অপনরবশানধত নচনকৎোর নবল োবক তাহবল তা একিি কমীবক বলবত ভুলববি িা।  

 

আপনি  নদ একষ্টি িনেভুি পরক হি, অেবা একিি অস্থায়ী অঅনভবােী হি তাহবল আপনি গ্ভেবতী হবল বা আপিার িরুরী 

নচনকৎো অবস্থার নচনকৎোর প্রবয়ািি হবল আপিার নচনকৎোর সেবায় েহায়তা করার িিয সমনিবকবির িিয স াগ্য হবত 

পাবরি। 

 

আপিার  নদ অিয রাবিয ভ্রমবণর েময় িরুরী নচনকৎোগ্ত  বের প্রবয়ািি হবল সমনিবকি আপিার নচনকৎোগ্ত  বের িিয 

অে ে প্রদাি করবত েক্ষ্ম হবত পাবর, তবব যকবেোত্র  নদ িািার, ফযানেনলষ্টি বা  ে প্রদািকারী বযক্তি নিউ ইয়কে রাবিযর 

সমনিবকি সপ্রাগ্রাবম িনেভুি হি। 
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প্র। প্রাপ্তবয়স্ক, রর্শুলির বা পররবালরর অনযানয সিসযলির সুরক্ষার জনয েরি জরুরর পররলষ্বার প্রলয়াজন হয়? 
 

উ।  নিম্ননলনিত নকছু পনরবেবা রবয়বছ  া আপনি আপিার িরুনর অবস্থায় আপিাবক েহায়তা করার িিয গ্রহণ করবত পাবরি। এই 

পনরবেবাগুনলর সকািওষ্টি পাওয়ার িিয সকািও আবয়র েীমা সিই।  
 

আপনি  নদ নিউ ইয়কে শহবরর বাইলর োবকি, তাহবল আপিার োমাক্তিক পনরবেবার স্থািীয় নবভাগ্ আপিাবক োহা য করবত েক্ষ্ম 

হবত পাবর, এছাড়া িীবচ তানলকাভুি সফাি িেরগুনলবত কল কবর আপনি স  েহায়তা সপবত পাবরি। 

  

 আপনি  নদ নিউ ইয়কে শহবর থালকন, তাহবল আপিার স্থািীয় চাকনরর সেন্টাবর কল করুি বা বা আপিার ববরার িিয নিউ ইয়কে 

রাবিযর সিনলবফাি বইবয়র েরকারী পৃষ্ঠাগুনলবত নহউমযাি নরবোবে ের অযািনমনিবিশি (HRA) বা অযািনমনিবিশি ফর নচলবেিে 

োনভেবেবের (ACS) তানলকাগুনল িুাঁিিু। আপিার প্রবয়ািিীয় েহায়তার ধরবণর িিয তানলকাভুি িেবর কল করুি। আপনি িীবচ 

তানলকাভুি সফাি িেরগুনলবতও কল কবর েহায়তা সপবত পাবরি। 

 

 নদও গ্াহেস্থয েনহংেতার পনরবেবা পাওয়ার িিয সকািও আবয়র েীমা সিই, গ্াহেস্থয েনহংেতার আশ্রবয়র প্রবয়ািি এমি পনরবার এবং 

বযক্তিবদর তাবদর বযক্তিগ্ত আয় এবং উপলব্ধ েম্পবদর উপর নিভের কবর আশ্রবয়র বযবয় অবদাি রািবত হবত পাবর। 
 

• রর্শু সুরক্ষা - 18 বছবরর কম বয়েী নশশুরা  ারা নি োনতত বা  াবদর োবে দুব েযবহার করা হয় তাবদর এবং তাবদর পনরবারবদর 

প্রদাি করা পনরবেবাগুনল। 

 

 নদ আপিার েবদহ করার  ুক্তিেঙ্গত কারণ োবক স  সকািও নশশু নি োনতত বা তার োবে দুব েযবহার করা হবয়বছ, তাহবল 

রািযবযাপী নশশু নি োতি এবং দুব েযবহাবরর সকন্দ্রীয় সরক্তিস্ট্াবর 1-800-342-3720 িেবর সিাল নি কল করুি।  নদ সকািও নরবপািে 

নিবনন্ধত হয় তাহবল একষ্টি তদন্ত করা হবব এবং  ো েভাবব, নশশু(সদর) রক্ষ্া করার িিয পনরবারবক পনরবেবাগুনল সদওয়া হবব। 

 

 নদ আপিার েম্ভাবয নি োতি বা অববহলা েম্পবকে উবদ্বগ্ োবক  া সকািও আবানেক নশশু  বের সেষ্টিংবয় ঘবি োকবত পাবর 

তাহবল রািযবযাপী নশশু নি োতি বা দুব েযবহাবরর সকন্দ্রীয় সরক্তিস্ট্াবর (Statewide Central Register of Child Abuse or 

Maltreatment) কল করাও উপ ুি। আপিার উবদ্বগ্গুনল নিবয় আবলাচিা করবত আপনি সিাল নি 1-800-342-3720 িেবর কল 

করবত পাবরি।  নদ সকািও নরবপািে নিবনন্ধত হয় তাহবল আবানেক নশশু  বের সপ্রাগ্রাবম একষ্টি তদন্ত করা হবব। 

 

আপনি  নদ মিবরা কাউনন্ট (সরাবচস্ট্ার এবং আবশপাবশ) বা ওবিান্ডাগ্া কাউনন্টবত (োইরানকউি এবং আবশপাবশ) োবকি তাহবল 

একষ্টি স্থািীয় িের আবছ স িাবি আপনি এর পনরববতে কল করবত পাবরি  নদ আপিার সকািও পনরবার বা আবানেক নশশু  বের 

সেষ্টিং-এ নশশু নি োতি বা দুব েযবহার েম্পবকে উবদ্বগ্ োবক। এষ্টি মিবরা কাউনন্টবত 461-5690 এবং ওবিান্ডাগ্া কাউনন্টবত 422-9701।  

 

আপনি  নদ গ্ভেবতী হি বা আপিার পাাঁচ নদি বা তার কম বয়েী সকািও িবিাতক োবক এবং আপনি মবি কবরি িা স  আপনি 

আপিার েন্তাবির  ে নিবত পারববি তাহবল এিিই একিি কমীর োবে কো বলুি।  নদ সকাি কারবণ আপনি সকাি কমীর োবে 

কো বলবত িা পাবরি, অেবা  নদ আপনি এিিও মবি কবরি স  আপনি আপিার েন্তাবির  ে নিবত পারববি িা, তাহবল এমি 

একষ্টি উপায় িুাঁবি সবর করুি  া আপিাবক এবং আপিার নশশু উভয়বক রক্ষ্া করবত পাবর পনরতযি নশশু েুরক্ষ্ার আইবির তেয 

এবং সরফাবরল হিলাইবি সিাল নি কল করুি 1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)। 

 

• রর্শু ও পররবালরর জনয প্ররিলরাধেূেক পররলষ্বা – নশশুবদর ও পনরবারবদর সদওয়া পনরবেবাগুনল  

 া পনরবারবক এক োবে রািার িিয এবং পানলত পনরচ োয় স্থাপি সরাধ কবর, অেবা নিরাপবদ নশশুবদর  

 ত তাড়াতানড় েম্ভব পানলত পনরচ ো সেবক নফনরবয় আিবত োহা য কবর। িরুরী িগ্দ, পণয, আশ্রয় বা অিযািয প্রবয়ািিীয় 

আইবিম নশশু ও পনরবারগুনলর প্রনতবরাধমূলক পনরবেবার অংশ হবত পাবর। এই নবেবয় একিি কমীর োবে কো বলুি। 

 

• প্রাপ্তবয়স্কলির জনয সুরক্ষােূেক পররলষ্বা - শারীনরক বা মািনেক ভাবব প্রনতবন্ধী বা ক্ষ্নতর ঝুাঁ নকবত োকা নিবিবদর রক্ষ্া 

করবত িা পারা, - এবং তাবদর োহা য করবত েক্ষ্ম এবং ইেুক সকউ িা োকা 18 বছর বা তার সবনশ বয়েী বযক্তিবদর সদওয়া 

পনরবেবাগুনল। 

 

একষ্টি সরফাবরল ততনর করবত বা েবদহিিক প্রািবয়স্কবদর নি োতি, অববহলা বা সশােবণর প্রনতববদি করবত, অিুগ্রহ কবর 

আপিার প্রািবয়ষ্কবদর িিয স্থািীয় েুরক্ষ্ামূলক পনরবেবাগুনল (Protective Services for Adults, PSA) ইউনিবি েরােনর আপিার 

স্থািীয় োমাক্তিক পনরবেবার নবভাবগ্ কল করুি। আপিার স্থািীয় PSA ইউনিবি সপৌৌঁছাবিার িিয সফাি িের সপবত আপনি সিাল 

নি 1-800-342-3009 (6 নবকল্পষ্টি সপ্রে করুি) –এ কল করবত পাবরি। 
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• গ্াহশিয সরহংসিা (র্ারীররক বা োনরসক রনে শািন বা রনে শািলনর হুেরক) - পনরবার এবং পনরবাবরর অিযািয েদেযবদর, েন্তাি 

েহ বা ছাড়া, তাবদর শারীনরক বা মািনেক নি োতবির েমেযা নিবয় োহা য করার িিয, বা শারীনরক বা মািনেক নি োতবির 

হুমনকবত েহায়তা করার িিয তাবদর সদওয়া পনরবেবাগুনল।  নদও গ্াহেস্থয েনহংেতার পনরবেবা পাওয়ার িিয সকািও আবয়র েীমা 

সিই, পনরবার এবং গ্াহেস্থয েনহংেতার আশ্রবয়র প্রবয়ািি এমি বযক্তিবদর তাবদর বযক্তিগ্ত আয় এবং উপলব্ধ েম্পবদর উপর 

নিভের কবর আশ্রবয়র িিয বযবয় অবদাি রািবত হবত পাবর। 

 

িরুরী আশ্রয়, োবপািে গ্রুপ, কাউবন্সনলং েম্পবকে তবেযর িিয আপনি 24-ঘন্টার হিলাইবি কল করবত পাবরি। এই পনরবেবাগুনল 

আপিাবক এবং আপিার েন্তািবদর েুরনক্ষ্ত রািবত েহায়তা করবব। আপিার স্থািীয় গ্াহেস্থয েনহংেতার পনরবেবার েরবরাহকারীর 

কাবছ তেয এবং সরফাবরল সপবত আপনি নিম্ননলনিত িেরগুনলবত সিাল-নি নদবি 24 ঘন্টা কল করবত পাবরি: 

 

রনউ ইয়কশ রসটিলি 1-800-621-HOPE (1-800-621-4673)কল করুি। 

 

রনউ ইয়কশ যস্ট্লির অনয যে যকানও এোকায় NYS সিাবমনস্ট্ক হিলাইি 1-800-942-6906 িেবর কল করুি (স্প্যারনর্ 

ভাষ্ীরা কল করুি1-800-942-6908)। 

 

একিি পনরবেবার সকেওয়াকোরও আপিাবক এই তেয পাওয়ার বযবস্থা কবর নদবত পাবরি। 

 

প্র।  যকানও জরুরী পরররিরিলি েরি আোর রর্শু পররিে শার প্রলয়াজন হয়? 

 

উ। নশশু পনরচ ো নপতামাতার(সদর) /তোবধায়বকর(সদর) কাবছ উপলব্ধ হবত পাবর,  নদ পনরবারষ্টি হয় অস্থায়ী েহায়তায় োবক 

বা অিুবমানদত েীমার মবধয আয় োবক, স্বল্প েমবয়র একষ্টি িরুনর পনরনস্থনতবত স মি এমি সক্ষ্বত্র স িাবি 

নপতামাতা(সদর)/তোবধায়করা(সদর) আগুবির মবতা ক্তিনিবের কারবণ নদবির একষ্টি বড় অংবশর িিয বানড়বত অিুপনস্থত োবকি, 

সকািও বয়স্ক বা প্রনতবন্ধী আত্মীবয়র িিয আবােি িুাঁিবছি বা কাি/গ্ৃহকবম ের পনরবেবা েরবরাহ কবরি। এষ্টি নিভের কবর স্থািীয় 

েমাি পনরবেবা নবভাবগ্র তহনবল উপলব্ধ আবছ নকিা তার উপর। একিি কমীবক ক্তিজ্ঞাো করুি স  আপিার স্থািীয় োমাক্তিক 

পনরবেবার নবভাগ্ এই পনরনস্থনতগুনলবত নশশু পনরচ োর েহায়তার িিয অে ে প্রদাি কবর নকিা। 

  

আপনি  নদ নিউ ইয়কে শহবরর বাইলর োবকি তাহবল আপিার স্থািীয় োমাক্তিক পনরবেবার নবভাবগ্ কল করুি বা সদিুি। আপনি  নদ 

নিউ ইয়কে নেষ্টিযি োবকি, তাহবল আপিার স্থািীয় চাকরীর সেন্টাবর কল করুি বা  াি অেবা নহউমযাি নরবোবে েে অযািনমনিবিশি 

(Human Resources Administration, HRA) বা অযািনমনিবিশি ফর নচলবেি োনভেবেবের (Administration for Children Services, 

ACS) নিউ ইয়কে শহবরর সিনলবফাি বইবয়র েরকাবরর পৃষ্ঠাগুনলবত তানলকাগুনল েন্ধাি করুি আপনি স িাবি োবকি সেই সবাবরার 

িিয। আপিার প্রবয়ািিীয় েহায়তার ধরবণর িিয তানলকাভুি িেবর কল করুি।  

 

উ। আরে েিন জরুরী সহায়িা িাই িিন আোর প্ররিবন্ধকিা থাকলে যোগ্ালোগ্ করার জনয আরে রক সহায়িা যপলি পারর? 

  

উ। হযা াঁ। েব েময়, িরুরী অবস্থা েহ নকন্তু তাবতই েীমাবদ্ধ িয়, আপিার োমাক্তিক পনরবেবা নবভাগ্বক অবশযই প্রবয়ািিীয় েহায়ক 

েহায়তাগুনল এবং/অেবা পনরবেবা েরবরাহ করবত হবব,  ার মবধয অন্তভুেি োকবত পাবর তবব তাবতই েীমাবদ্ধ িয়, অক্ষ্মতা েহ 

বযক্তিবদর োবে স াগ্াব াবগ্র েুনবধাবে ে সদাভােীর বযবস্থা  া অক্ষ্মতা সিই এমি বযক্তিবদর োবে স াগ্াব াবগ্র মতই েমাি কা েকর। 

 িি স্থািীয় েমাি সেবা নবভাবগ্র দ্বারা একিি সদাভােী েরবরাহ করা হয়, তিি আপিাবক সদাভােীর িিয অে ে প্রদাি করবত বলা 

বা তা আবশযক করা স বত পাবর িা।  

 

প্র।  আরে রকন্তু যিাভাষ্ী সহায়িা প্রিালনর জনয যকানও আত্মীয় বা বনু্ধলক রনলয় আসলি পারর? 

 

উ। হযা াঁ। আপিার োমাক্তিক পনরবেবা নবভাবগ্র স্থািীয় নবভাগ্ বনধর বা শ্রবণ শক্তি বা বাক প্রনতবন্ধকতা রবয়বছ এমি বযক্তিবদর সদাভােী 

েহায়তা প্রদাবির িিয সকািও আত্মীয় বা বনু্ধবক বযবহার করার অিুমনত নদবত পাবর, তবব আববদিকারী/প্রাপকবদর তাবদর নিিস্ব 

সদাভােী নিবয় আো আবশযক িাও করবত পাবর।  

 

প্র।  আোর েরি যকানও প্ররিবন্ধকিা থালক এবং আোর অযাপলয়ন্টলেন্ট পুনরন শধ শারণ করা হয় কারণ আরে যে িাররলি জরুরর 

সহায়িা িাই যসই িাররলি েুক্রিসঙ্গি বযবিা করা না োয়, আরে রক িাও জরুরর পররলষ্বা যপলি পারর? 

 

উ। হযা াঁ, আপিার স্থািীয় েমাি পনরবেবা নবভাগ্বক অবশযই সকাি অক্ষ্মতা েহ বযক্তিবদর িরুরী/তাৎক্ষ্নণক চানহদাগুনল ও েমাধাি করবত 

হবব।  
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প্র।  জরুরী অিায়ী সহায়িার জনয আোর অনুলরাধ প্রিযািযান করা হলে কী হলব?  
 

উ।  নদ সকািও কমী নিধ োরণ কবরি স  আপিার পনরনস্থনত সকািও িরুরী অবস্থা িয় এবং আপনি আপিার িরুরী অবস্থা পূরবণর িিয 

েহায়তা সপবত পারববি িা, তাহবল আপিাবক সেনদিই একষ্টি নলনিত নবজ্ঞনি সদওয়া হবব  া আপিাবক এষ্টি িািাবব এবং সকি তা 

বলবব। এই নবজ্ঞনির অে ে সকবল আপনার জরুরী অবিা পূরলণর জনয সহায়িার িিয আপিার অিুবরাধ প্রতযািযাি করা হবয়বছ। 

আপনি  নদ মবি কবরি স  আপিার িরুরী অবস্থা পূরবণর িিয েহায়তার উবেবশয আপিার অিবুরাধ প্রতযািযাি করা উনচত হয়নি, 

তাহবল আপনি একষ্টি এবিক্তন্স কিফাবরন্স বা িরুরী িযা য শুিানির অিুবরাধ করবত পাবরি।  
 


