
 
 
 

এপ্রিল 28, 2020 সংয োপ্রিত হযেযে। 

 

COVID-19 ম োকোবেলো করো 
খোেোর পোওয়োর সুবেধো 

বেনো ূবলের ওয়োই-ফোই এর সুবেধো 

আেোসন সহোয়তো 

েবকয়ো ভোড়ো সহোয়তো এেং উবেদ প্রবতবরোধ 

ইউটিবলটি 

বেনো ূবলে  োনবসক স্বোস্থ্ে পবরবেেো 

সুস্থ্ থোকোর সুবেধো 

 োদক ও  দেপোবনর বিবকৎসো 

মুখ ঢোকো 

বপতো োতো ও পবরির্যো িদোনকোরীবদর জনে সহোয়তো 

বকব োর-বকব োরীবদর জনে সংস্থ্োন 

আপনোর পোড়োে সংয োগ 

আপবন অসুস্থ্ হবয় পড়বল আপনোর সন্তোবনর জনে পবরকল্পনো 

 

প্রনউ ইেকক  প্রসটিযত COVID-19 এর নপ্রিরপ্রিহীন িভোযির কোরযে, ACS এিং প্রনউ ইেকক  প্রসটি 
সহোেতো িোর্থীযদর িনয সংস্থোযনর একটি তোপ্রলকো ততপ্রর কযরযে। 

প্রনম্নপ্রলপ্রখত তযর্থযর লক্ষ্য হল খোদয ও ইন্টোরযনযের সুপ্রিধো, িোসস্থোন ও ভোড়ো সহোেতো ও প্রিপ্রকৎসো, মোনপ্রসক 
স্বোস্থয ও মোদক মপু্রির প্রিপ্রকৎসো পপ্ররযেিো সহ প্রনউ ইেকক িোসী ও তোযদর প্রিেিনযদর িপ্রতপ্রদযনর িযেোিনীে 
প্রিপ্রনযসর িযিস্থো করো।  
প্রনউ ইেকক  প্রসটি এিং এর পোেক নোররো প্রকভোযি সহোেতো িদোন করযে িো ককোপ্রভড-19 কমোকোযিলোর িযিষ্টো 
করযে তো িোনযত আপপ্রন HelpNowNYC কদখযত পোযরন। 
 
প্রপতোমোতো িো পপ্ররি কোকোরীর কোযে প্রিযেে কযর এই সমে কঠিন হযত পোযর।  প্রদ আপপ্রন 
প্রপতো/মোতো হন ও িতক মোযন িোচ্চো িো প্রকযেোর-প্রকযেোরীর অপ্রভভোিকত্ব করযেন, তোহযল প্রনযির 

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/translations/planforyourchildbn.pdf
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
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তোপ্রলকোে কীভোযি িোপ কমোযিন কসই সম্পযকক  তর্থয রযেযে। এেোড়োও িোপ্রড়যত র্থোকো িোচ্চোযদর িনয 
প্রিনোমূযলযর প্রেক্ষ্োমূলক কো ককলোপ কপযত পোযরন। 

যদি আপনার পদরদিত কেউ গার্হ স্থ্য বা দিঙ্গ দিদিে সদর্িংসার দিোর র্য় তার্লি তার জনয 
সর্ায়তা উপিব্ধ আলে। প্রনকেিতী NYC পোপ্ররিোপ্ররক প্রিিোর ককযের সযে ক োগোয োগ করযত 311 
নম্বযর কল করুন অর্থিো উপযর তোপ্রলকোভুি নম্বরগুপ্রল কদখুন। প্রসটির NYC HOPE প্ররযসোসক প্রডযরক্টপ্রর 
সন্ধান েরার মাধ্যলম সিংস্থ্ান ও সর্ায়তা খুুঁজনু। NYC-এর 24 ঘণ্টোর গোহক স্থয সপ্রহংসতোর 
অপ্রভয োযগর হেলোইযন কল করুন: অপ্রিলযম্ব প্রনরোপত্তো পপ্ররকল্পনো, আশ্রযের সহোেতো এিং অনযোনয 
সংস্থোযনর িনয 800-621-HOPE (4673) নম্বযর কল করুন। TTY: 800-810-7444। িরুপ্রর প্রকেু হযল 
911 এ কল করুন। 

কসামবার কেলে শুক্রবার, সোি 9 টা কেলে দবোি 5 টা পযহন্ত উপিব্ধ: 

NYC Family Justice Center, Queens কল: 718-575-4545 

NYC Family Justice Center, Brooklyn কল: 718-250-5113 

NYC Family Justice Center, Bronx কল: 718-508-1220 

NYC Family Justice Center, Manhattan কল: 212-602-2800 

NYC Family Justice Center, Staten Island কল: 718-697-4300 

গোহক স্থয িো প্রলে প্রভপ্রত্তক সপ্রহংসো িন্ধ করোর কমেযরর অপ্রিস 11টি ভোেোে েোপোযনো  োযি এমন 
িিোরপত্র, সংস্থোন ও েুলপ্রকে ততপ্রর কযরযে, কসগুপ্রল এখোযন পোওেো ক যত পোযর। 

উপবর বফবর র্োন 

 

 

খোেোর পোওয়োর সবুেধো 
ফুড প্যান্ট্রি ও ন্ট্রিউ ইয়র্ক  ন্ট্রিটির ন্ট্রিশু ও প্ন্ট্ররবারদের প্ািাপ্ান্ট্রি প্রবীণ ও কু্ষধার্ক  বযন্ট্রিদের 
প্ন্ট্ররদবন্ট্রির্ আহার প্রর্ল্প িম্পদর্ক  র্দযযর জিয অিুগ্রহ র্দর ন্ট্রিদে দেখুি: 

• ফুড পেোবি 

• NYC এর ফুড পেোবির  োনবিত্র 

http://www.nyc.gov/nychope
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/টেলি:7185754545
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/টেলি:7182505113
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/টেলি:7185081220
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/টেলি:2126022800
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/টেলি:7186974300
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
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• বনউ ইয়কয  বসটির ব ক্ষো বেভোগ মর্ মকোনও বনউ ইয়কয  েোসীবক প্রবতবদন বতন েোর বেনো ূবলের 
আহোর বদবত প্রবতশ্রুবতেদ্ধ। দে দর্ািও ন্ট্রিউ ইয়র্ক  বাসী  ন্ট্রেন্ট্রি ন্ট্রেদি ন্ট্রর্িবার আহার দপ্দর্ োি 
ন্ট্রর্ন্ট্রি ন্ট্রিটি জদুে যার্া 400টি আহার প্ন্ট্ররদবিি দর্ন্দ্র দযদর্ র্া দপ্দর্ প্াদরি। অবস্থাি, িময় 
এবং আরও র্দযযর জিয এখোবন বিক করুন। দর্ািও দরন্ট্রজদেিি বা প্ন্ট্ররেয়প্দের প্রদয়াজি 
দিই। 

• স্বগবৃহ আেদ্ধ এ ন েেবিবদর জনে বেনো ূবলের খোেোর মডবলভোবর 
• ভ্রো ে োন বসটি ব ল: েন্ট্রে আপ্িার বয়ি 60 বছর িো র্ার দবন্ট্রি হয়, খাবার তর্ন্ট্রর র্রদর্ িা 

প্াদরি ও বান্ট্রেদর্ যাদর্ি র্াহদে এখোবন বিক করুন। 

• SNAP সুবেধো 

উপবর বফবর র্োন 

বেনো ূবলের ওয়োই-ফোই এর সবুেধো 
ওয়াই-ফাই এর িুন্ট্রবধা দপ্দে আমরা িামান্ট্রজর্ েরূত্ব দমদি েো োন্ট্রেদয় দেদর্ প্ারব, বান্ট্রে দযদর্ 
র্াজ র্রদর্ প্ারব এবং েরূন্ট্রিক্ষাও ন্ট্রিদর্ প্ারব। র্ীভাদব ন্ট্রবিামূদেযর ওয়াই-ফাই এর িুন্ট্রবধা দপ্দর্ 
প্াদরি কস িম্পদর্ক  আরও র্দযযর জিয অিুগ্রহ র্দর ন্ট্রিদে দেখুি: 

• স্বল্প উপোজয নকোরী পবরেোরবদর জনে বেনো ূবলের ইন্টোরবনট পবরবেেো: Comcast স্বল্প 
উপ্াজক ির্ারী প্ন্ট্ররবারদের োরা িরু্ি দোগ্য গ্রাহর্ র্াদেরদর্ 60 ন্ট্রেদির জিয ন্ট্রবিামূদেযর 
ইন্টারদিট প্ন্ট্ররদেবা ন্ট্রেদে। https://www.internetessentials.com/ দেখুি অযবা 1-855-8-

INTERNET িম্বদর র্ে র্রুি। 

• K-12 ব ক্ষোথী থোকো পবরেোরবদর জনে বেনো ূবলের ওয়োই-ফোই: Spectrum K-12 ন্ট্রিক্ষাযী 
যার্া প্ন্ট্ররবারদেরদর্ 60 ন্ট্রেদির জিয ন্ট্রবিামূদেযর ওয়াই-ফাই িুন্ট্রবধা ন্ট্রেদে (িরু্ি গ্রাহর্দের জিয 
ন্ট্রবিামূদেযর ইিস্টদেিি িহ)। দিট আপ্ র্রার জিয 1-844-488-8395 িম্বদর র্ে 
র্রুি। এছাোও Verizon গ্রাহর্দের ন্ট্রবিামূদেযর ন্ট্রিক্ষণ িরঞ্জাম এবং ন্ট্রপ্রন্ট্রময়াম েযাদিদের িনু্ট্রবধা 
ন্ট্রেদে। 

• ম োেোইল মফোন মডটো: Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T এবং Comcast ির্দেই র্মপ্দক্ষ 
60 ন্ট্রেদির জিয দমাবাইে দফাি গ্রাহর্দের জিয র্াদের িীমাহীি দডটার উপপ্রর িীমা রু্দে  
প্রনযেযে। আরও র্দযযর জিয আপ্িার দমাবাইে দফাদির প্ন্ট্ররদেবা প্রোির্ারীর িদে দোগ্াদোগ্ 
র্রুি। 

উপবর বফবর র্োন 

 

https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www.internetessentials.com/
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
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আেোসন সহোয়তো 
16 মােক , 2020 অিুিাদর, উদেে র্মকর্ান্ড ও অমীমাংন্ট্রির্ আদেিগুন্ট্রে প্রবর্ী ন্ট্রবজ্ঞন্ট্রি িা আিা প্েকন্ত 
দগ্াটা দস্টট জদুে স্থন্ট্রগ্র্ র্রা হদব। আবািি আোেদর্ র্াজ, দেমি: বান্ট্রেওয়াো ের্আউট, 
দমরামদর্র আদেি ও গুরুর্র ন্ট্রবন্ট্রধ েঙ্ঘি অবযাহর্ যার্দব। 

19 মােক , 2020 অিুিাদর, ভাইরাদির প্রদর্াদপ্র র্ারদণ দে ির্ে মান্ট্রের্রা িময় মদর্া দপ্দমন্ট র্রদর্ 
প্ারদবি িা বদে জান্ট্রিদয়দছি র্াদের জিয ন্ট্রিউ ইয়র্ক  এর্টি 90 ন্ট্রেদির দফারদলাজার স্থন্ট্রগ্র্াদেি 
োগু র্দরদছ এবং বন্ধর্ োদণর িময়র্াে বান্ট্রেদয়দছ। েন্ট্রে আপ্িার প্রশ্ন যাদর্, র্াহদে Met 

Council-এর ভাোদটর অন্ট্রধর্াদরর হটোইি িম্বর 212-979-0611 এ র্ে র্রুি। 

উপবর বফবর র্োন 

েবকয়ো ভোড়ো সহোয়তো এেং উবেদ প্রবতবরোধ 

• উবেদ প্রবতবরোবধ সহোয়তো করোর সংস্থ্োন 
• গহৃর্ীন উবেদ প্রবতবরোধ প্রকবল্পর জনে মজোট 
• আশ্রয় মকবে প্রবতেন্ধী েেবিবদর স সেো: গ্ৃহহীিদের প্ন্ট্ররদেবার জিয প্রন্ট্রর্বন্ধী ন্ট্রবেয়র্ 

ন্ট্রবভাদগ্র ন্ট্রিদেকির্ Elizabeth Iannone-এর িদে iannonee@dss.nyc.gov এ  কযাগালযাগ
করুন। 

• েবধর ও শ্রেণ স সেো থোকো েেবিবদর সো োবজক পবরবেেো বেভোবগর সবে মর্োগোবর্োগ েরার 
প্রলয়াজন র্লি: DSS ASL Direct উপ্েব্ধ আদছ। Kim Dolan-এর িদে 347-474-4231 িম্বদর 
দোগ্াদোগ্ র্রুি 

উপবর বফবর র্োন 

ইউটিবলটি 
13 মােক , 2020 অিুিাদর, ন্ট্রিউ ইয়র্ক  ইউটিন্ট্রেটি িমস্ত গ্রাহর্দের জিয প্াওয়ার, ন্ট্রহট এবং 
প্ান্ট্রি/জদের জিয ইউটিন্ট্রেটি বন্ধ র্রা স্থন্ট্রগ্র্ দরদখদছ। 

উপবর বফবর র্োন 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
mailto:iannonee@dss.nyc.gov
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বেনো ূবলে  োনবসক স্বোস্থ্ে পবরবেেো 
েন্ট্রে আপপ্রন োপ্ অনভুি কযরন, উন্ট্রিগ্ন হদয় োি বা আেন্ন অিুভব র্দরি, র্াহদে জািদবি 
আপ্ন্ট্রি এর্া িি। িাহােয প্াওয়া োদব। 

• NYC Well: NYC Well হদো ন্ট্রবিামূদেযর দগ্াপ্িীয় মািন্ট্রির্ স্বাস্থয িহায়র্া। দর্ািও র্াউদেেদরর 
িাদয দফাদি র্যা বেুি, দটক্সট র্রুি বা অিোইি েযাট র্রুি এবং মািন্ট্রির্ স্বাস্থয এবং 
মাের্ািন্ট্রি দযদর্ মুন্ট্রির প্ন্ট্ররদেবায় 200টিরও দবন্ট্রি ভাোয়, 365 ন্ট্রেদির 24 ঘন্টা, 7 ন্ট্রেি 
েখি ইো দোগ্াদোগ্ র্রুি। দফাি, দমদিজ বা েযাদটর মাধযদম িাহােয প্াওয়া োদব! আরও 
র্দযযর জিয, এখাদি োি: https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

• NYS COVID-19  োনবসক সহোয়তোর হটলোইন: 1-844-863-9314 িম্বদর দোগ্াদোগ্ র্দর 
ন্ট্রবিামূদেয মািন্ট্রির্ স্বাদস্থযর র্াউদেন্ট্রেং প্াওয়া দেদর্ প্াদর 

 

অল্পেয়স্ক প্রোপ্তেয়স্কবদর জনে স্বোস্থ্ে ও  োনবসক স্বোস্থ্ে পবরবেেো 

• Mount Sinai Adolescent Health Center: দে িব অল্পবয়স্ক র্রুণ-র্রুণীদের প্ন্ট্ররদেবার প্রদয়াজি 
র্াদের জিয দিামবার দযদর্ িন্ট্রিবার েরজা দখাো। 212-423-3000 িম্বদর র্ে র্রুি 

• কনবভন্ট হোউস: গ্ৃহহীি অল্পবয়স্ক র্রুণ-র্রুণীদের জিয িিাদহ 7 ন্ট্রেি ন্ট্রেদির 24 ঘণ্টা েরজা 
দখাো। 212-613-0300 িম্বদর র্ে র্রুি অযবা www.covenanthouse.org দেখুি। 

LGBTQ বিবকৎসো ও  োনবসক স্বোস্থ্ে পবরবেেো 

• Trevor Project: LGBTQ র্রুণ-র্রুণীদের জিয দগ্াপ্িীয় আত্মহর্যা িম্পন্ট্রর্ক র্ জার্ীয় 24 

ঘণ্টার দটাে-ন্ট্রি হটোইি। 24/7 প্রন্ট্রিন্ট্রক্ষর্ র্াউদেেররা আপ্িাদর্ িহায়র্ার জিয উপ্েব্ধ। 
আপ্ন্ট্রি েন্ট্রে এর্জি অল্পবয়স্ক হি ন্ট্রেন্ট্রি িঙ্কদট আদছি, আত্মহর্যা র্রদর্ ইো র্রদছ, অযবা 
র্যা বোর জিয এর্টি ন্ট্রিরাপ্ে এবং রায়-মিু জায়গ্া েরর্ার র্াহদে 1-866-488-7386 িম্বদর 
র্ে র্রুি অযবা www.thetrevorproject.org দেখিু 

• Callen- Lorde Health Clinic: জরুন্ট্রর িমিযার উপ্িগ্ক যার্া দরাগ্ী বা বযন্ট্রিগ্র্ প্ন্ট্ররেেকার 
ন্ট্রিধকান্ট্ররর্ িাক্ষাদর্র িময় দিামবার দযদর্ শুক্রবার  সকাল  9টা দযদর্  ববককল  3টা প্েকন্ত, ন্ট্রর্ন্তু 
দরাগ্ীদের দফাদির মাধযদম ন্ট্রিি র্রা হদব। ন্ট্রিধকান্ট্ররর্ রুটিি অযাপ্দয়ন্টদমদন্টর দক্ষদে 
অযাপ্দয়ন্টদমদন্টর ন্ট্রেদি র্ে র্রা হদব। এখি িরু্ি দরাগ্ী দেখা হদে িা। দিামবার দযদর্ 
শুক্রবার  সকাল  9টা দযর্ প্রিযকল  5টা প্েকন্ত দেেন্ট্রি ও ব্রঙ্কদি ফাদমকন্ট্রি দখাো যার্দব, ন্ট্রর্ন্তু োদের 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
http://www.thetrevorproject.org/
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দপ্রিন্ট্রক্রপ্িদির ওেুধ োগ্দব র্ারা Callen-Lorde-এর ন্ট্রবিামূদেযর দডন্ট্রেকভন্ট্রর প্ন্ট্ররদেবার মাধযদম 
দপ্দর্ প্াদরি। www.Callen-Lorde.org দেখুি 

• Covenant House: গ্ৃহহীি অল্পবয়স্ক র্রুণ-র্রুণীদের জিয িিাদহ 7 ন্ট্রেি ন্ট্রেদির 24 ঘণ্টা 
েরজা দখাো। 212-613-0300 িম্বদর র্ে র্রুি অযবা www.covenanthouse.org দেখুি। 

• H.E.A.T বিবনক: দখাো যার্দব এবং (718) 613-8453 িম্বদর র্ে র্রা হদে আপ্িার প্রদশ্নর বা 
উদিদগ্র উত্তর দেদব। 

• Gay Center: 212-620-7310 িম্বদর দিামবার দযদর্ িন্ট্রিবার  সকাল  9টা দযদর্ রোত 10টার 
মদধয ভােুক য়াে িন্ট দডদস্কর মাধযদম র্যয ও দরফাদরে েদের িদে দোগ্াদোগ্ র্রা োদব। – 
www.gaycenter.org দেখিু। 

• Trans Lifeline: Trans Lifeline ন্ট্রপ্য়ার িাদপ্াটক  প্রোি র্দর এবং আপ্িাদর্ অদির্ জরুন্ট্রর 
র্হন্ট্রবদের িুন্ট্রবধা ন্ট্রিদর্ এবং স্থািীয় ও জার্ীয় স্তদরর প্ারস্পান্ট্ররর্ িহায়র্ার িংস্থাদির িুন্ট্রবধা 
ন্ট্রিদর্ িাহােয র্দর। 877–565–8860 িম্বদর র্াদের িদে দোগ্াদোগ্ র্রুি। 
ওদয়বিাইট: www.translifeline.org 

• Immigration Equality : দর্বেমাে আটর্ যার্া বযন্ট্রিদের জিয হটোইি: 917-654-9696। সকাল 
9:30টা –  ববককল  5:30টা প্েকন্ত দখাো। দিামবার – শুক্রবার। িাধারণ অিুদরাধ ও অিযািয আইন্ট্রি 
িহায়র্া: 212-714-2904। দিামবার দযদর্ বুধবার  দুপুর  1:00টা – ববককল 4:00টা প্েকন্ত এবং 
শুক্রবার  সকোল10:00টা –  দুপুর1:00টা প্েকন্ত দখাো। ওদয়বিাইট: www.immigrationequality.org 

উপবর বফবর র্োন 

 

সসু্থ্ থোকোর সবুেধো 
িন্ট্রক্রয় ও িুস্থ যার্া যার্া গুরুত্বপ্ূণক, এমিন্ট্রর্ বান্ট্রেদর্ যার্ার িময়কতও। ন্ট্রবিামূদেযর বযায়াদমর 
অিোইি লাি হদো অিাধারণ িমাধাি: 

• বেনো ূবলের েেোয়োব র অনলোইন িোস: YMCA ন্ট্রবিামূদেযর বযায়াদমর অিোইি লাি ন্ট্রেদে। 

উপবর বফবর র্োন 

 োদক ও  দেপোবনর বিবকৎসো 
দিিায় আক্রান্ত ন্ট্রিউ ইয়র্ক বািীদের জিয, এই িময় িংস্থাি উপ্েব্ধ রদয়দছ: 

http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://ymca360.org/
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• মন ো সংক্রোন্ত বেেবয় অনলোইবন সহোয়তো 
• অনলোইন ব টিং 

উপবর বফবর র্োন 

 

মুখ ঢাো 
দনরাপিা 

অনুগ্রহ কযর মযন রোখযিন ক  2 িেযরর কম িেসীযদর কোপযড় মখু ঢোকো িযিহোর করো উপ্রিত 
নে। আলমদরোন অ্যাোলেদম অ্ব্ কপদেয়াদিেস মুখ ঢাো বযবর্ালরর সময় েীিালব বাচ্চালির 
দনরাপলি রাখলত র্য় তা সম্পলেহ  সর্ায়ে পরামিহ জাদর েলরলে এিং এিং উপ ুি হযল আপনোর 
প্রেশুযক মুখ ঢোকো িযিহোর করযত কীভোযি উত্সোহ কদেো  োে কসই সম্পযকক  ধোরেো িোপ্রর কযরযে। 

দনলজ েরুন 

দোপ্রম মুখ ঢোকো িযিহোর করযত হযি এমন আিেযক নে এিং এটি ততপ্রর করো মিোদোর হযত পোযর! 

• কসলোই করো িো নো কসলোই করো মুখ ঢোকো কীভোযি িযিহোর করযত হে তো সম্পযকক  CDC 
দনলিহ দিো প্রিান েলরলে। 

• এই দনউ ইয়েহ  টাইমলসর দিদেওটিলত কীভোযি পুযরোযনো টি-েোেক  িযিহোর কযর পুনিকযিহোরয োগয 
কোপযড়র মুখ ঢোকো (কসলোই েোড়ো) ততপ্রর করো  োে তো কদখোযনো হযেযে। 

• এখোযন আযরকটি সর্জ, কসিাই র্ীন মুখ ঢাোর উিার্রণ (এিং িোপ্রড়যত ততপ্রর করো  োে 
এমন হোযতর কোি ততপ্ররর সোইে প্রলঙ্ক রযেযে, এগুপ্রল আপনোর িোচ্চোযদর িনয কিষ্টো করযত 
পোযরন)। 

উপবর বফবর র্োন 

 

 

বপতো োতো ও পবরির্যো প্রিানকোরীবদর জনে সহোয়তো 
সু্কে বদন্ধর র্ারদণ বাচ্চারা বান্ট্রেদর্, অদির্ ন্ট্রপ্র্ামার্া এই িময় োপ্ অিভুব র্রদছি। 
ন্ট্রপ্র্ামার্াদের োপ্ র্মাদিার উপ্ায়: 

https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
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• বপতো োতোর জনে একোগ্রতো 
• গভীর শ্বোস প্রশ্বোবসর মকৌ ল 

COVID-19 ছোদিা র্ম র্রদর্ িাহাদেযর জিয আমরা েীঘক িময় ধদর বান্ট্রেদর্ যার্ার র্ারদণ, 
অন্ট্রভভাবর্দত্বর র্র্ক বয প্ােি র্রা ন্ট্রবদিে র্দর র্ঠিি হদর্ প্াদর। 

• বান্ট্রেদর্ িান্ত যার্ার ন্ট্রর্ছু ইবতেোিক অবভভোেকীয় পরো  য এখাদি রদয়দছ। 
• এছাোও কবরোনো-ভোইরোস সংক্রোন্ত সংস্থ্োন ও বপতো োতোবদর ও েোচ্চোবদর এবিং অনেোনেবদর 

জনে পরো  য 
• আব বরকোন অেোকোবডব  অব্ মপবডয়োবিকবসর মদর্ COVID-19 এর ফদে অন্ট্রভভাবদর্র 

র্র্ক দবযর র্াঠিিয িম্পন্ট্রর্ক র্ প্রামিক 
• COVID-19 এর িময় সদেজোত েোচ্চোর লোলন পোলন িম্পন্ট্রর্ক র্ প্রামিক 
• COVID-19 এর িময় েোচ্চোবদর  োনবসক কলেোবণর জনে সহোয়তোর িংস্থাি 

অবনক বপতো োতো COVID-19 সম্পবকয  কীভোবে েোচ্চোবদর জোনোবেন মসই সম্পবকয  পরো  য খুুঁজবেন। 
বনবি বকেু সহোয়ক বভবডও ও কোর্যকলোপ পত্রক রবয়বে: 

• PBS: PBS Kidsদযদর্ COVID-19 িম্পদর্ক  র্ীভাদব বাচ্চাদের বেদবি র্া িম্পদর্ক  িহায়র্ প্রামিক 
যার্া এই ন্ট্রিবন্ধটি প্েুি। 

• Sesame Street: Sesame Street-এ আমাদের বনু্ধরা COVID-19 িম্পদর্ক  আপ্িার অল্পবয়িী 
বাচ্চাদের িদে র্ীভাদব আদোেিা র্রদবি র্ার এর্টি গ্াইড তর্ন্ট্রর র্দরদছন। 

• হোত মধোয়োর গুরুত্ব: Sesame Street মজাোর, ছাপ্াদিা োদব এমি িব রন্ট্রিি প্ার্া তর্ন্ট্রর 
র্দরদছ, দেখাি দযদর্ ন্ট্রিশুরা ধাদপ্ ধাদপ্ র্ীভাদব র্াদের হার্ ধুদর্ হয় র্া ন্ট্রিখদর্ প্াদর। 

েোবড়বত থোকোকোলীন আপনোর েোচ্চোবদর জনে বকেু  জোদোর এেং ব ক্ষো ূলক কোর্যকলোপ 
অনুসন্ধোন করবেন? 

•  Brooklyn Public Library: িমস্ত বয়দির বাচ্চাদের জিয দোগ্, গ্ল্প, উন্নন্ট্রর্ এবং আরও অদির্ 
ন্ট্রর্ছু িহ ভােুক য়াে দপ্রাগ্রান্ট্রমং। 

•  Children's Museum of Manhattan: আপ্ন্ট্রি ন্ট্রেেদেে ন্ট্রমউন্ট্রজয়াম দেদর্ িা প্ারদেও বান্ট্রেদর্ 
বদিই র্ার মজা দিদবি িা? আর্েকণীয় ইন্টাদরন্ট্রিভ র্ােকর্োদপ্র মাধযদম আপ্িার বাচ্চার 
ন্ট্রেিটি র্ীভাদব র্াটাদবি দি িম্পদর্ক  ন্ট্রর্ছু ধারণার জিয Children's Museum of Manhattan-

এর ওদয়বিাইটটি দেখুি। িিাদহর প্রন্ট্রর্ন্ট্রেকনর  জন্য ই ন্ট্রর্ছু িা ন্ট্রর্ছু আদছ! 

https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
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•  Children's Museum of the Arts: Children's Museum of the Arts দযদর্ এই ন্ট্রভন্ট্রডওগুন্ট্রে 
দেখুি এবং গ্ৃহস্থােীর উপ্র্রণ দযদর্ র্ীভাদব িৃজিিীে ন্ট্রিল্প তর্ন্ট্রর র্রদবি র্া ন্ট্রিখিু: টাই-
ডাইদয়র ফুে, দস্পি দস্টিি, প্ুরু্ে। প্রদর্যদর্র জিয ন্ট্রর্ছু িা ন্ট্রর্ছু আদছ! 

•  Disney Workouts: Disney ন্ট্রবিামূদেযর প্ন্ট্ররবার বান্ধব ওয়ার্ক আউট ন্ট্রিন্ট্ররজ দেখাদে, োর 
ফদে বাইদর িা ন্ট্রগ্দয়ও ঘাম ঝন্ট্রেদয় বযায়াম র্রদর্ প্ারদবি। 

• Lincoln Center Pop-up Classroom: ন্ট্রবদের দিরা ন্ট্রিল্পী এবং ন্ট্রিক্ষান্ট্রবেদের র্দয়র্জন  

দ্বারান্ট্রডজাইি করো এিং দিরৃ্ত্ব দেয়া িৃজিিীের্ার এর্টি তদপ্রনক দডাজ। প্রন্ট্রর্টি তেন্ট্রির্ ন্ট্রডন্ট্রজটাে 
োইভ লাি বাচ্চা যার্া প্ন্ট্ররবারগুন্ট্রেদর্ ন্ট্রবন্ট্রভন্ন ধরদণর ন্ট্রিল্প র্মক অদেেদণ িহায়র্া র্রার জিয 
বান্ট্রেদর্ প্াওয়া োয় এমি িহজ িরে উপ্র্রণগুন্ট্রে বযবহার র্রদব। 

• NYC Parks: েখি আপ্ন্ট্রি িামান্ট্রজর্ েরূত্ব বজায় রাখদছিএবং/অথবা  বান্ট্রেদর্ যার্দছি, র্খি 
অিোইদি প্ার্কগুপ্রলযত আমাদের িদে দোগ্ ন্ট্রেি। োইভ প্ার্ক  টুযর, ধযাি, ন্ট্রফটদিি, আটক  লাি, 
বাচ্চাদের জিয মজাোর র্ােকর্োদপ্র জিয আমাদের িাদয দোগ্ ন্ট্রেি! 

• Scholastic: Scholastic বাচ্চাদের জিয ন্ট্রবিামূদেয বান্ট্রের র্ােকর্োদপ্র এর্টি মজাোর-ভরপ্ুর 
র্ান্ট্রের্া তর্ন্ট্রর র্দরকে। 

•  Storyline Online: Oprah Winfrey িহ প্রখযার্ অন্ট্রভদির্া িারা প্ো র্দয়র্ ডজি বাচ্চাদের 
বইদয়র এর্টি ন্ট্রডন্ট্রজটাে গ্রন্থাগ্ার। 

ACS কর্াম ও েদমউদনটি দিদিে সর্ায়তা (এখন িরূবতী ও িািুহ য়াি োলজর দবেল্প সর্) প্রিান 
েলর, কযগুদির িক্ষ্য র্ি আপনার পদরবালরর অ্ননয প্রলয়াজনীয়তা পরূণ েরা। 

• প্রদতলরাধ্ পদরলেবা: প্রদতলরাধ্ পদরলেবা পপ্ররিোরযদরযক িোপ্রড়যত িোচ্চোযদর প্রনরোপযদ রোখযত 
সোহো য কযর। এই পপ্ররযেিোগুপ্রল প্রিনোমূযলযর, কস্বচ্ছোমলূক এিং সদযিোত িোচ্চোযদর কর্থযক সু্কল-
িেযসর িোচ্চোযদর,  ুি এিং অল্প িেস্ক মোনুে র্থোকো পপ্ররিোরযদরযক সহোেতোর িনয NYC-এর 
িপ্রতটি পোড়োে উপলব্ধ। পপ্ররযেিোগুপ্রল িপ্রতটি িযপ্রির িযেোিন কমেোযনোর িনয ততপ্রর করো হে 
এিং এযত প্রপতোমোতো এিং পপ্ররি কোকোরীযদর এই ধরযের সমসযোর কক্ষ্যত্র সহোেতো করোও অন্তভুক ি 
র্থোকযত পোযর: মোনপ্রসক অসুস্থতো, মোদক কসিন, গোহক স্থয সপ্রহংসতো, কেোপ্রেত িো ঝুুঁ প্রকপূেক  ুি এিং 
প্রিযেে প্রিপ্রকৎসোর িযেোিন; এিং কসগুপ্রল আিোসন, প্রেশু পপ্ররি কো িো অনযোনয িোর্থপ্রমক িযেোিন 
কমেোযত পপ্ররিোরগুপ্রলযক মিিুত সহোেতোর সযে সং িু করযত সোহো য কযর। আরও তর্থয 
এিং আপনোর পপ্ররিোযরর িনয সঠিক িকল্প খুুঁিযত OPTA@acs.nyc.gov-এ ইযমল করুন। 

• পদরবালরর মূিযায়ন প্রেল্প: পরিবারিি মূল্যায়ন প্রকল্প (Family Assessment Program, 

FAP) পপ্ররিোরযদর ও 18 িের িেস অিপ্রধ  ুি  োরো তদপ্রনক সমসযোর কমোকোযিলো কযরন 
তোযদর সহোেতো িদোন কযর। FAP পপ্ররিোরগুপ্রলযক েপ্রিেোলী করযত, দ্বন্দ্ব হ্রোস করযত, এিং 
পপ্ররিোরযক প্রেশুযদর কদৌযড় পোলোযনো, সু্কল এপ্রড়যে  োওেো, মোদক িো অযোলযকোহল কসিন করো িো 
আক্রমেোত্মক িো প্রিপজ্জনক আিরযের মযতো উযদ্বগ কমোকোযিলোে সহোেতো কযর। FAP পপ্ররযেিো 

https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
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আিেযক নে এিং িপ্রতটি পপ্ররিোরযক পোপ্ররিোপ্ররক সঙ্কে সমোধোযন প্রিযেেজ্ঞ এমন সমোিকমী 
আলোদো কযর মলূযোেন করযিন। 

িতক মোযন আমোযদর FAP অপ্রিসগুপ্রল সিকসোধোরযের িনয িন্ধ আযে, তযি কিোন এিং/অর্থিো 
প্রভপ্রডওযের মোধযযম মূলযোেন করো ক যত পোযর। আমরো পপ্ররিোরযদর িমোে প্রভপ্রত্তক কর্থরোপ্রপউটিক 
পপ্ররযেিোর পোেোপোপ্রে কপ্রমউপ্রনটি প্রভপ্রত্তক সংস্থোর সযে সং ুি কপ্রর। অনুগ্রহ কযর 
FAPinquiry@acs.nyc.gov-এ ইযমল কযর এিং প্রনযির নম্বযর কল কযর FAP-এর সযে ক োগোয োগ 
করুন: 

• Bronx অপ্রিস: 718-664-1800 
• Brooklyn অপ্রিস: 646-584-5178 / 347-907-0464 / 646-584-8935 
• Manhattan অপ্রিস: 212-341-0012 
• Staten Island অপ্রিস: 718-720-0418 / 646-276-4170 
• Queens অপ্রিস: 646-599-3308 / 718-725-3244 

কসোমিোর কর্থযক শুক্রিোর 9েো-5েো প কন্ত কল করো  োযি ও ইযমযলর উত্তর কদেো হযি। 

বকব োর-বকব োরীবদর জনে সংস্থ্োন 
এমিন্ট্রর্ েন্ট্রে আপ্ন্ট্রি িসু্থ দবাধ র্দরি র্াহদেও আপ্ন্ট্রি এমি অিযািয দোদর্র র্াদছ COVID-19 
ছন্ট্রেদয় ন্ট্রেদর্ প্াদরি োরা খুব অিুস্থ হদর্ প্াদর। অিযদের দযদর্ দযূর যার্া ও বান্ট্রেদর্ বযায়াম 
র্রা হে বর্ক মাদি র্ন্ট্রমউটিন্ট্রিটির িদে েুি যার্া ও েত্নিীে হওয়ার দিরা উপ্ায়। 

দিৌভাগ্যক্রদম, আপ্ন্ট্রি িংেিু যার্ার অদির্ উপ্ায় জািদর্ প্াদরি এবং েোবড়বত থোকোর স য় 
 জো করবত পোবরন। 

উপবর বফবর র্োন 

 

আপনার পাড়ায় সিংলযাগ 
আপনার স্থ্ানীয় পদরবার সমৃদ্ধ কেন্দ্র খুুঁজনু: পপ্ররিোর সমৃপ্রি ককে (Family Enrichment Center, 

FEC) িদোন করোর িনয প্রতনটি পোড়োে কপ্রমউপ্রনটি প্রভপ্রত্তক সংস্থোগুপ্রলর সোযর্থ ACS সহয োগী হযেযে, 
এই- গুপ্রল হল উষ্ণ, িোপ্রড়র মযতো স্থোন আযে ক খোযন  ো কপ্রমউপ্রনটির মযতো অযনক সুয োগ সপু্রিধো 
আযে। FEC-গুপ্রল এখন দরূিতী করিোযরল এিং সহোেতো িদোন করোর পোেোপোপ্রে সীপ্রমত সেোরীপ্ররক 

mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
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িরুপ্রর সংস্থোন িদোন করযে। আরও তযর্থযর িনয অনুগ্রহ কযর আপনোর স্থোনীে FEC-এর সোযর্থ 
ক োগোয োগ করুন। 

পূিক প্রনউ ইেযকক  C.R.I.B। 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
646-477- 6780 িো thecrib.enyfec@gmail.com 
thecrib.enyfe.org 
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Circle of Dreams in Highbridge 
কোযির সমে: মেল, িুধ, শুক্র, / সকোল 11 – দপুুর 2েো প কন্ত এিং দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি 
করযে 
718-618-5559 
acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

O.U.R. Place in Hunts Point/Longwood 
কোযির সমে: কসোম-শুক্র / দপুুর 2 - 4েো প কন্ত এিং দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
917-945-1152 
ourplacefec.graham-windham.org 
940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

েদমউদনটি পাটহ নারিীপ: ACS 11টি কপ্রমউপ্রনটি প্রভপ্রত্তক পপ্ররকল্পনো কগোষ্ঠী িপ্রতষ্ঠো কযরযে,  োরো 
মোযস একিোর প্রমপ্রলত হে। পপ্ররকল্পনো করযত ও পপ্ররিোরযদর িনয করিোযরল িদোন করযত তোরো 
এখন ভোিুক েোল প্রমটিং করযে। প্রকেু পোেক নোরেীপ সেোরীপ্ররক িরুপ্রর সংস্থোন িদোন করযে। 
এখালন এিং প্রনযি কপ্রমউপ্রনটি পোেক নোরেীযপর ক োগোয োযগর তর্থয ও কোযির সমে কদখুন। 

Bedford-Stuyvesant 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
347-365-3852 
www.bedstuycpp.org 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
718-497-6090 এক্স. 766 (কসোম, িৃহ) 
718-497-6090 এক্স. 793 (িৃহঃ, িুধ, শুক্র:) 

Highbridge 
কোযির সমে: কসোম-শুক্র সকোল 10েো- প্রিকোল 
3েো 
718-293-4352 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
917-514-1710 িো 646-464-2036 
www.huntspoint.org/community-partnership 
hpcommunitypartnership@hpac10474.org 

mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
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www.bushwickcommunitypartnershipny.org 
bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
718-758-7802 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
646-345-3614 িো 929-431-7798 
eastharlemcpp@unionsettlement.org 

East New York 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
877-827-7369 
eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
718-523-6868 x103 
ECP@mediatenyc.org 

Jamaica 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
718-526-2400 x 2018 িো 917-589-3851 

jamaicapartners@shelteringarmsny.org 

Mott Haven 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
347-441-0785 িো 914-529-1150 

Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 
কোযির সমে: দরূিতী স্থোন কর্থযক কোি করযে 
917-485-7710 
www.sicpp.com 
SICPPInfo@nyfoundling.org 

 

উপরে ফিরে যান 
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