আমার অধিকারগুধি কী কী?
ন্যায্য শুন্াধন্র অধিকার
আপনার TA, SNAP, HEAP, চাইল্ড কেয়ার সুবিধাবি অস্বীোর েরা হলে, আপনার সুবিধাবি িন্ধ েরা হলে,
স্থবিত েরা িা েমালনা হলে অথিা সমাজ পবরলেিার স্থানীয় বিভালির কনওয়া বসদ্ধালের সালথ আপবন
সম্মত না হলে আপনার োলে এেটি নযায্য শুনাবনর (Fair Hearing) অবধোর আলে।

জরুধর অস্থাযী সহাযতার জন্য আবেদন্ করার অধিকার
আপবন য্বি অস্থায়ী সহায়তা ইলতামলধযই কপলয় থালেন এিং এেটি জরুবর অিস্থা হয় তাহলে তখনই
এেজন েমীলে িেুন। আপবন য্বি অস্থায়ী সহায়তা না কপলয় থালেন তাহলে এেটি আলিিন পূরণ
েরুন এিং এেজন েমীলে িেুন কয্ আপনার এেটি জরুবর অিস্থা রলয়লে। আপনার এেই বিলন
আপনার জরুবর অিস্থা সম্পলেে সাক্ষাৎোর কিওয়ার অবধোর রলয়লে।

সকি সুধেিা এেং সসো িাবের আবেদন্ করার অধিকার
আপবন TA, SNAP এিং/অথিা HEAP সহায়তার জনয কয্ািয বেনা তা কিখলত, আপনালে আপনার
োউটির সামাজজে পবরলেিা বিভালি (Department of Social Services) অথিা, আপবন বনউ ইয়েে বসটির
পাাঁচটি িলরার মলধয েলনা এেটি িলরালত থােলে, আপনার স্থানীয় জি কসন্টালর এেটি আলিিন জমা
েরলত হলি। আপবন অনোইলন myBenefits.ny.gov এ অথিা আলিিন ফাইেটি পূরণ েলর আপনার
স্থানীয় সামাজজে পবরলেিা বিভালি জমা বিলত পারলিন। আপবন বনউ ইয়েে বসটির পাাঁচটি িলরার মলধয
েলনা এেটি িলরালত থােলে, আপবন অনোইলন access.nyc.gov এ আলিিন েরলত পারলিন।

পাধরোধরক সধহংসতার ধিকার হবি স্ক্রিধন্ং এেং ধেবিষ সসো িাবের অধিকার
কসিা পবরিার এিং িৃহস্থাবের সিসযলির জনয উপেভয, তালির সোন থােুে িা না থােুে, য্ালত তালির
শারীবরে িা মানবসে অতযাচার িা শারীবরে িা মানবসে অতযাচালরর হুমবে কথলে রক্ষায় সাহায্য েরা য্ায়।
এই কসিাগুবে োভ েরার জনয আলয়র কোনও সীমা কনই।
জরুবর আশ্রয়, সহায়ে কিাষ্ঠী এিং োউলেবেংলয়র সম্পলেে তলথযর জনয আপবন 24-ঘণ্টার হিোইলন
েে েরলত পালরন। এই পবরলেিাগুবে আপনালে এিং আপনার বশশুলির বনরাপি রাখলত সহায়তা
েরলি।
আপনার স্থানীয় িাহেস্থয সবহংসতা পবরলেিা সরিরাহোরীর তথয এিং করফালরেগুবের জনয আপবন
বনম্নবেবখত নম্বরগুবেলত কফান েরলত পালরন, কিাে ফ্রী, বিলনর 24 ঘণ্টা উপেভয:
বনউ ইয়েে বসটিলত কফান েরুন 1-800-621-HOPE (1-800-621-4673)
বনউ ইয়েে কেলির অনয কয্ কোলনা অঞ্চলে NYS িাহেস্থয সবহংসতার হিোইন 1-800-942-6906 নম্বলর
কফান েরুন (স্প্যাবনশ ভাোভােীরা 1-800-942-6908 এ কিাে বফ্র নম্বলর কফান েরুন)।

ধিশু পধরচয্ার
য সম্পবকয প্রশ্ন করার অধিকার
বশশু পবরচয্ার
ে সহায়তা এমন বপতা-মাতা(কির)/পবরচয্াোরীলে(কির)
ে
সাহায্য েলর কয্ সমস্ত বপতামাতা(রা)/পবরচয্াোরী(রা)
ে
বনজ সোন(কির) পবরচয্া ে ও তত্ত্বািধালনর সময় উপবস্থত থােলত পালরন না
িলে তালির সোলনর(কির) জনয পবরচয্ার
ে িযজি প্রলয়াজন হয়। বশশু পবরচয্ার
ে সহায়তা কোনও বপতামাতা(কির)/পবরচয্াোরীলে(কির)
ে
বশশু পবরচয্া ে পবরলেিার সামবিে িা আংবশে খরচ প্রিালন সাহায্য
েলর।
আপবন আপনার স্থানীয় সামাজজে পবরলেিা বিভালি কফান েলর িা বিলয় এিং এেটি আলিিলনর
পযালেজ চাইলত পালরন। আপবন বনউ ইয়েে বসটিলত িসিাস েরলে, এিং আপনার য্বি TA থালে িা TA
এর জনয আলিিন েলরন, তাহলে আপনার স্থানীয় জি কসন্টালর কফান েরুন িা য্ান। আপবন য্বি কেিে
বশশু পবরচয্া ে সহায়তার জনয আলিিন েরলেন, তাহলে 311 এ বনউ ইয়েে বসটি তথয কহল্পোইলন েে
েরুন।

ধেন্ামূবিয োষা সসো িাবের অধিকার
বিনামূলেয ভাো কসিা সহায়তা উপেভয আলে।

ধিধিত সন্াটিি িাবের অধিকার
য্বি স্থানীয় সমাজ কসিা বিবিে আপনার প্রলয়াজনীয় কপ্রািাম এিং কসিা োলভর জনয আপনালে
অলয্ািয িলে বিলিচনা েলর, অথিা বনধারণ
ে েলর কয্ আপনার এইরূপ সহায়তা আরও েম োভ েরা
উবচৎ, তাহলে আপবন আপনার আলিিন এিং আপনার সুবিধা এিং আপনার সুবিধা নােচ েরা হলে
বেনা িা েবমলয় কিওয়া হলে বেনা িা আপনার কেস িন্ধ েলর কিওয়া হলয়লে বেনা কস সংক্রাে এেটি
কনাটিশ পালিন।
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