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অিভবাসী িনউ ইয়কৰ্বাসীেদর
�িত েময়র িড-�্যািসও এবং
ি�কার মাকৰ্-িভেভিরেটা’র বাতৰ্ া
এই অিনি�ত সমেয় আমরা অবশ্যই িনেজেদরেক মেন কিরেয় েদব েয একিট িসিট িহসােব আমরা কারা এবং আমােদর মূল্যেবাধ
আঁ কেড় রাখা আবশ্যক। দুেযৰ্াগময় সমেয় কেঠার পির�ম, স�ান এবং ঐক্য েযমন আমােদর িনউ ইয়কৰ্বাসী িহসােব সংজ্ঞািয়ত কের
এবং েসটা পিরবিতৰ্ ত হেব না, ে�িসেড� েযই েহাক না েকন েসটা েকােনা ব্যাপারই নয়। আমােদর অিভবাসী স�দােয়র রক্ষা করেত
এবং তােদর সে� দাঁ ড়ােত আমােদর অ�ীকার আেগর েচেয় আেরা শি�শালী। সবসমেয়র মত, িনউ ইয়কৰ্ িসিট আমােদর অিভবাসী
ভাই-েবানেদর রক্ষা ও সুরিক্ষত করেত ��ত। আমরা আপনার ওপের কখেনা িবমুখ হব না।
এই সূ� িনেদৰ্ িশকািট বতৰ্ মােন সকল িনউ ইয়কৰ্বাসীেদর জন্য উপল� িসিট পিরেষবার একিট �ত ও সহজ েরাডম্যাপ িহেসেব
কাজ কের।

িনউ ইয়কৰ্ িসিট অিভবাসীেদর জন্য সূ�
িনউ ইয়কৰ্ িসিট তার সব বািস�ােদর সমথৰ্ ন কের েবশীরভাগ িসিট পিরেষবা�েলা অনিথভ� � অিভবাসী সহ, �েত্যেকর জন্য পাওয়া
যায়, েযমন �� েল যাওয়া বা েহল্থ েকয়ার িসে�ম ব্যবহার করা অথবা অন্যান্য পিরেষবা�েলা। িসিট কম�রা অিভবাসন ি�িত স�েকৰ্
িজজ্ঞাসা করেবন না যিদ না েসিট তাঁ েদর কােজর জন্য �েয়াজন হয়। তাঁ রা অিভবাসন ি�িতর তথ্য অবশ্যই েগাপন রাখেবন।

িশক্ষা
• 4 বছর বয়েসর িশ�রা অথবা 4 বছের পড়েছ এমন িশ�রা
ি�-েক এর জন্য উপযু�। সকল বািস�ােদর 5 বছর বয়স
েথেক �াতক �র পযৰ্� অথবা যখন তারা 21 বছেরর হেব
তখন �� েলর বছেরর েশষ পযৰ্� সরকারী �� েল পড়ার অিধকার
রেয়েছ । ইংেরজী িশক্ষাথ�েদর জন্য �াস উপল� আেছ।
�া�্য পিরচযৰ্া
• কম খরেচর জ�ির এবং অ-জ�ির �া�্য পিরচযৰ্া সম�
সরকারী হাসপাতাল, ি�িনক এবং অন্যান্য সা�য়ী ি�িনেক
উপল�।
• NYC Well হল 200 িটরও েবশী ভাষােত, িদেনর েয েকােনা
সমেয় উপল� ি�, েগাপনীয় সংেযাগ মানিসক �া�্য পিরচযৰ্া।
কল ক�ন 1-888-NYC-Well, 65173 ন�ের েট�ট ক�ন
WELL, অথবা nyc.gov/nycwell
িশ� পিরচযৰ্া
• 6 স�াহ েথেক 12 বছর বয়সী িশ� সহ কম-আেয়র পিরবােররা
িবনামূেল্য বা কম খরেচর িশ� পিরচযৰ্া েপেত পােরন।
জ�রী খাদ্য ও আ�য়
• NYC (এনওয়াইিস)জুেড় অব�ান�িল েয মানুেষর �েয়াজন
তােদর িবনামূেল্য খাবার �দান কের।
• Homebase (েহামেবস) ে�া�াম বািস�ােদর েশ�ার (আ�য়)
িসে�েম �েবশ করা এড়ােত সাহায্য করেত পাের।

জন িনরাপত্তা
• িসিট ইিমে�শন এনেফাসৰ্েম� পিরচালনা কের না। NYPD
অপরােধর িশকার, সাক্ষী, অথবা অন্যান্য মানুষ যারা সাহায্য
চায়, তােদর অিভবাসন ি�িত স�েকৰ্ িজজ্ঞাসা কের না।
• েয েকউ িযিন েকান িবে�ষ অপরােধর িশকার হেয়েছন, অথবা
িনি�ত নয়, তাঁ র NYPD-র সােথ েযাগােযাগ করা উিচত।
NYPD Hate Crimes Task Force (NYPD েহট �াইমস্
টা� েফাসৰ্)-এর সােথ সরাসির েযাগােযাগ করেত,
(646) 610-5267 ন�ের কল ক�ন।
অিভবাসন আইিন সহায়তা
• ActionNYC-র মাধ্যেম ি�, িনরাপদ অিভবাসন আইিন
সহায়তা পাওয়া যায়। েসামবার েথেক ��বার কমৰ্িদবেসর
মেধ্য ActionNYC হটলাইেন 1-800-354-0365-েত
কল ক�ন।
• লাইেস�হীন ইিমে�শন পিরেষবা �দানকারীর িবষেয় সতকৰ্
থাকুন যারা তােদর �াহকেদর কাছ েথেক সুিবধা �হণ কের।
�ধুমা� একিট িব��, লাইেস��া� অ্যাটিনৰ্ বা �ীকৃত
�িতিনিধর কাছ েথেক সাহায্য �হণ ক�ন। এই স�েকৰ্
েকান �� থাকেল, েসামবার েথেক ��বােরর মেধ্য সকাল
9টা-রাত 8টার মেধ্য New Americans Hotline (িনউ
আেমিরকানস্ হটলাইেন) 1-800-566-7636-েত কল ক�ন।
ৈবষম্য েথেক সুরক্ষা
• িনউ ইয়কৰ্বাসীেদরও েবআইনী ৈবষম্য, �িতেশাধ, এবং
কমৰ্েক্ষে�, হাউিজংেয়, এবং সরকারী জায়গােত হয়রািন
েথেক মু� হবার অিধকার আেছ।
• অিভেযাগ দােয়র করবার জন্য বা আেরা েবশী জানেত,
311-এ কল ক�ন অথবা NYC কিমশেনর মানবািধকার
িবভােগ (718) 722-3131-েত কল ক�ন।

আপনার েকােনা �� বা উে�গ আেছ?

এই সূে�র িবষেয় আেরা তথ্যলােভর জন্য 311-এ কল ক�ন, অথবা েময়েরর অিফেসর ইিম�্যা� অ্যােফয়ােসৰ্ কােজর সমেয়
সরাসির (212) 788-7654-েত কল ক�ন। েদাভাষী েসবা উপল�।

11.18.16 (Bengali)

IDNYC
• সব িনউ ইয়কৰ্বাসীেদর জন্য IDNYC হল িসিটর সনা�করণ
কাডৰ্ । IDNYC অিভবাসন ি�িতর তথ্য সং�হ কের না, এবং
আমরা আেবদনকারীেদর তথ্য েগাপন রািখ। িসিট আইেনর
পূণৰ্ ব্যাি�েত IDNYC-র তথ্য রক্ষা করেব।

