
ৈবষময্ েথেক সরু�া
• কমর্�ােন, আবাসন এবং সবর্জনীন �ানগিলেত েবআইিন ৈবষময্মলূক আচরণ, �িতেশাধ এবং হয়রািন ম�ু অব�ায় বাঁচার অিধকার আপনার 
রেয়েছ। মানব অিধকার িবষয়ক িনউইয়কর্  িসিট কিমশন  (New York City Commission on Human Rights) িনউ ইয়কর্ বাসীেদর ৈবষময্ 
এবং হয়রািন েথেক সুরি�ত করেত �িতিদন লড়াই কের। আপিন ৈবষেময্র িশকার বেল মেন করেল, 718-722-3131-এ কল করন। 

IDNYC
• IDNYC হল শহেরর পিরচয় প�।  IDNYC ে�া�ামিট অিভবাসন ি�িত স�িকর্ ত তথয্ সং�হ কের না এবং সম� তথয্ েগাপন রােখ। 

িশ�া
•  সম� িনউইয়কর্ বাসীর 5 বছর বয়স েথেক �াতক �র পযর্� অথবা তারা 21 বছর বয়েস েপৗঁছােল �ুল বষর্ েশষ হওয়া পযর্� পািবলক �ুেল পড়ার 
অিধকার রেয়েছ। 4 বছর বয়সী বা�া অথবা �ুল বষর্ চলাকালীন 4 বছর বয়স হেত চেলেছ এমন বা�া িবনামেূলয্ �াক-িক�ারগােটর্ েনর জনয্ 
েযাগয্ বেল িবেবিচত হয়। ইংেরিজ ভাষাভাষী িশ�াথ�েদর জনয্ সহায়্তা উপল�।

 
�া�য্েসবা
• সম� িনউইয়কর্ বাসীর জনয্ পাবিলক হাসপাতাল এবং ি�িনকগেলােত  �� বয্েয় আপৎকালীন এবং আপৎকালীন নয় এমন �া�য্েসবা উপল�। 
িনউইয়কর্  িসিট  �া�য্ িডপাটর্ েম� (New York City Health Department) ি�িনক �� েথেক �ায় িবনামেূলয্ টীকাকরণ এবং েযৗন �া�য্ 
পিরেষবা ও িবনামেূলয্ য�ার িচিকৎসা েদয়। আেরা তেথয্র জনয্ 311 ন�ের েফান করন।

• NYC Well আপনার সােথ িবনামেূলয্, েগাপনীয় মানিসক �া�য্ যেত্নর সে� সংেযাগকারী েসতু রচনা কের। পিরেষবািট 200িটরও েবিশ ভাষায় 
24/7 উপল�। 1-888-692-9355-এ কল করন, 65173-এ WELL পাঠয্ পাঠান বা nyc.gov/nycwell-এ েদখুন। 

িশশেদর েদখভাল
• 6 বছর বয়সী িশশসহ ��-আেয়র পিরবারগিল বা�ািটর 12 বছর বয়স অবিধ িবনামেূলয্ বা �� বয্েয় বা�ােদর যত্ন েপেত পাের। 

আপৎকালীন খাবার এবং আ�য়
• শহর জেুড় সুয্প িকেচন এবং খাবােরর পয্াি�গেলা অভাবী মানষুেদরেক িবনামেূলয্ খাবােরর সুেযাগ েদয়। 

• HomeBase ে�া�ামিট কােজর �িশ�ণ, বা�ােদর েদখভাল এবং উে�দেরাধী আইিন পিরেষবার মেতা সং�ানগেলা সরবরাহ করার মাধয্েম 
আ�য় বয্ব�ায় �েবশ করা এড়ােত অিধবাসীেদর সাহাযয্ করেত পাের। 

সবর্জনীন িনরাপত্তা
• শহরিট অিভবাসন আইন বলবৎ কের না। িনউইয়কর্  িসিট পুিলশ িডপাটর্ েম� (New York City Police Department, NYPD) অপরােধর 
িশকার, সা�ী বা সহায়্তা চাইেছ এমন কােরার অিভবাসন ি�িত জানেত চায় না।

• আপিন েকােনা ঘৃণয্ অপরােধর িশকার হেয়েছন বেল িব�াস করেল 646-610-5267 ন�ের NYPD েহট �াইমস টা� েফােসর্  (NYPD Hate 
Crimes Task Force) কল করন। 

অিভবাসেনর ে�ে� আইিন সহায়্তা
• িবনামেূলয্ এবং েগাপনীয় অিভবাসন আইিন সহায়তার জনয্ 1-800-354-0365 ন�ের ActionNYC েক কল করন। �াহকেদর েথেক অৈনিতক 
সুিবধা �হণকারী লাইেস�িবহীন অিভবাসন পিরেষবা সরবরাহকারীেদর েথেক সাবধান েহান। শধুমা� িব��, লাইেস��া� অয্াটিনর্ অথবা 
সবর্জন�ীকৃত �িতিনিধর েথেক সহায়তা �হণ করন।। আপনার েকােনা �� থাকেল েসামবার েথেক শ�বার সকাল 9টা েথেক রাি� 8টা অবিধ 
1-800-566-7636-এ িনউ আেমিরকান হটলাইেন  (New Americans Hotline) কল করন।

িনেজর ভাষায় েসবা পাবার অিধকার আেছ আপনার। 
এই পিরেষবাগিল িনউ ইয়কর্  িসিট সরকারী অিফস এবং ি�িনকগেলােত িবনামেূলয্ পাওয়া যায়।

কােরারই ধমর্, জািত, সাং�ৃিতক পিরচয়, েযৗন অিভেযাজন বা েকান েদেশর 
মানষু তার িভিত্তেত অিনরাপদ বা ভীত অনভুব করা উিচত নয়। িনউ ইয়কর্  
িসিট সরকার সম� অিধবাসীেক সহায়তা �দান কের এবং েবিশর ভাগ 
শহেরর পিরেষবা নিথব� েনই এমন অিভবাসী সহ �েতয্েকর কােছ 
উপল�। 

শহেরর কম�রা তােদর কাজগেলা করার পে� আবিশয্ক না হেল 
আপনার অিভবাসেনর ি�িত স�েকর্  �� করেব না। যিদ তারা আপনার 
অিভবাসন ি�িত স�েকর্  �� কের তেব আপনার তথয্ েগাপনীয় থাকেব। 

িনউইয়কর্  শহেরর অিভবাসীরা েপেত পাের এমন িকছু পিরেষবা এখােন েদওয়া 
হল। আেরা জানেত 311 ন�ের েফান করন।

িনউইয়কর্  িসিট 
অিভবাসীেদর 
জনয্ সং�ান


