
 

আমার অধিকারগুধি কী কী? 

সকি সুধিিা এিং সসিা িাভের আভিদন করার অধিকার 

আপনি নি সরিানর সহায়তা (Public Assistance, PA), সম্পূরি পুষ্টি সহায়তা ির্ মসূনি (Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP), গহৃ জ্বালানি সহায়তা ির্ মসূনি (Home Energy Assistance 

Program, HEAP), নিশু পনরির্ মা এবং/অথবা মর্নিকিইি পাওয়ার মর্াগয নিিা তা জািকত আপনি 

আপিার মসািযাল সানভমস অনিকস আকবদি িরকত পাকরি অথবা অিলাইকি myBenefits.ny.gov 

ষ্টিিািায় আকবদি িরকত পাকরি। আপনি র্নদ নিউ ইয়িম নসষ্টির পাাঁিষ্টি বকরার এিষ্টিকত থাকিি, তাহকল 

আপনি আপিার স্থািীয় মবনিনিি অযাকেস মসন্টাকর বা accesshra.nyc.gov-এ অিলাইকি আকবদি 

িরকত পাকরি। 

জরুধর সরকাধর সহায়তার জনয আভিদন করার অধিকার 

আপনি র্নদ PA ইকতার্কযযই মপকয় থাকিি এবং এিষ্টি জরুনর অবস্থা হয় তাহকল তখিই আপিার মিস 

ওয়ািমারকি বলুি। আপনি র্নদ PA িা মপকয় থাকিি তাহকল এিষ্টি আকবদি পূরণ িরুি এবং এিজি 

ির্ীকি বলুি মর্ আপিার এিষ্টি জরুনর অবস্থা রকয়কে। এিই নদকি আপিার জরুনর অবস্থা সম্পকিম 

আপিার সাক্ষাৎিার মিওয়া হকব। 

পাধরিাধরক সধহংসতার ধিকার হভি স্ক্রিধনং এিং ধিভিষ সসিা িাভের অধিকার 

নবিার্ূকলয মসবা সবার জিয উপলভয, তাকদর সন্তাি থািুি বা িা থািুি, র্াকত তাকদর পনরবাকরর মিাি 

সদসয বা গহৃস্থানলর বতমর্াি বা প্রাক্তি মিাি সদকসযর হাত মথকি িারীনরি বা র্ািনসি অতযািার বা 

িারীনরি বা র্ািনসি অতযািাকরর হুর্নি মথকি রক্ষায় সাহার্য িরা র্ায়। এই মসবাগুনল লাভ িরার জিয 

আকয়র মিািও সীর্া মিই। 

আপনি মসবা সম্পকিম তকথযর জিয নবিার্ূকলয 24-ঘণ্টার হিলাইকি িল িরকত পাকরি র্ার র্কযয জরুনর 

আশ্রয়, সহায়ি মগাষ্ঠী এবং িাউকেনলংকয়র তথয অন্তভভ মক্ত। এই পনরকেবাগুনল আপিাকি এবং আপিার 

নিশুকদর নিরাপদ রাখকত সহায়তা িরকব। আপিার স্থািীয় পানরবানরি সনহংসতা মসবা প্রদািিারীকদর 

তথয মপকত এবং মসখাকি মরিাকরল মপকতেঃ 

নিউ ইয়িম নসষ্টিকত িল িরুি 1-800-621-HOPE (1-800-621-4673)-এ। 

নিউ ইয়িম মেকির অিয মর্ মিাকিা অঞ্চকল NYS গাহমস্থয সনহংসতার হিলাইি 1-800-942-6906 িম্বকর 

মিাি িরুি, 844-997-2121 এ মিেি িরুি অথবা @opdv.ny.gov এ িযাি িকর মর্াগাকর্াগ িরুি। 

আপনি র্নদ এিষ্টি অনিরাপদ বানিকত থাকিি, তাহকল আপনি PA মপ্রাগ্রাকর্র নিেভ  প্রকয়াজিীয়তা পূরকণর 

মক্ষকে ওকয়ভার পাওয়ার মর্াগয হকত পাকরি। এই ওকয়ভার নিভাকব পাওয়া র্াকব মস সম্পকিম আরও তথয 

মপকত পানরবানরি সনহংসতা নলয়াকজার (Domestic Violence Liaison, DVL) সাকথ মদখা িরার িথা 

জজজ্ঞাসা িরুি। 

ধিশু পধরচর্ যার সম্পভকয প্রশ্ন করার অধিকার 

নিশু পনরির্ মা সহায়তা (Child Care Assistance) এিজি পনভভাবি/পনরির্ মািারী র্াকদর িাকজ থািা 

অবস্থায়, িািনর মখা াঁজা অবস্থায়, নিক্ষা বা প্রনিক্ষকণ অংি মিওয়ার সর্য় এবং অিযািয নিনদমি পনরনস্থনতকত 

নিশু পনরির্ মার প্রকয়াজি তাকদর নিশু পনরির্ মার খরি আংনিি বা সম্পূণ মরূকপ মদওয়ার র্াযযকর্ সাহার্য 

িকর। 
 

আপনি আপিার স্থািীয় নিসষ্টিকে মিাি িকর বা নগকয় এবং এিষ্টি আকবদকির পযাকিজ িাইকত পাকরি। 

আপনি র্নদ নিউ ইয়িম নসষ্টিকত থাকিি এবং PA-মত থাকিি বা PA-এর জিয আকবদি িকরি তাহকল 

আপিার স্থািীয় মবনিনিিস অযাকেস মিকে িল িরুি বা র্াি৷ আপনি র্নদ মিবল নিশু পনরির্ মা 

সহায়তার জিয আকবদি িরকেি, তাহকল 311 এ নিউ ইয়িম নসষ্টি তথয মহল্পলাইকি িল িরুি। 

ধিনামূভিয োষা সসিা িাভের অধিকার 

সুনবযা এবং মসবা মপ্রাগ্রার্গুনলর জিয নবিার্ূকলয ভাো মসবা সহায়তা উপলভয আকে। 

ধিধিত সনাটিি িাভের অধিকার 

র্নদ নিসষ্টিে এই নসদ্ধাকন্ত উপনিত হয় মর্ আপনি মর্ মপ্রাগ্রার্ এবং সুনবযার জিয আকবদি িকরকেি তা 

পাওয়ার জিয আপনি মর্াগয িি, নসদ্ধান্ত মিয় মর্ আপিার সুনবযা িনর্কয় মদওয়া উনিৎ, বা আপিার মিস 

বন্ধ িকর মদওয়া উনিৎ, তাহকল আপিাকি আপিার আকবদি এবং/অথবা আপিার গৃহস্থানলর প্রাপ্ত 

সুনবযার পনরবতমি সম্পকিম জানিকয় এিষ্টি নিষ্টি মদওয়া হকব।  

নযার্য শুনাধনর অধিকার  

আপিার PA, SNAP, HEAP, মর্নিকিইি, নিশু পনরির্ মা সহায়তা সুনবযানদ অস্বীিার িরা হকল, আপিার 

সুনবযানদ বন্ধ িরা হকল, স্থনগত িরা বা ির্াকিা হকল অথবা মসািযাল সানভমস নিসষ্টিকের মিওয়া নসদ্ধাকন্তর 

সাকথ আপনি সম্মত িা হকল আপিার িাকে এিষ্টি িযার্য শুিানির (Fair Hearing) অনযিার আকে। 
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