13ই আগ�, 2020 তািরেখ েশষ আপেডট হেয়েছ

COVID-19 এর সমেয় মািনেয় েনওয়া
�া�য তেথয্ ে�ে� আপ-টু -েডট থাকু

পথ সুলভ খাদয বয্ব�
েমাবাইল পিরেষবা এবং ওয়াইফাই এ �েবশািধকার
আবাসন, ভাড়া পিরেশাধ এবং/অথবা উে�দ �িতেরােধর ে�ে� সহায়তা
ইউিটিল
কুিল (Cooling) কমর ্ূস িচসমূ
িশ�া
িবনামূেলয মানিসক �া�য পিরেষবা
েটিলেহল্ পিরেষবা বয্বহা কের সহায়তা
সু�তা অিধগত করার উপায়
মদ ও মাদেকর বয্বহা
েফস কভািরং
িপতা-মাতা ও পিরচযর ্াকারীেদ জনয সহেযািগতা
িকেশার-িকেশারীেদর জনয সং�ান
আপনার সি�িহত অ�েল সংেযাগ
আপিন অসু� হেয় পড়েল আপনার স�ােনর জনয পিরক�না
িনউ ইয়কর িসিটে COVID-19 এর নিজরিবহীন �ভােবর কারেণ, ACS এবং িনউ ইয়কর িসি সহায়তা �েয়াজন এমন বয্ি�েদ
জনয সং�ানগিল একি তািলকা ৈতির কেরেছ।
িন�িলিখত তথয �তয্ �েয়াজন হেত পাের এমন সং�ানগি িনেয় িনউ ইয়কর ্বাস এবং তােদর ি�য় মানুষেদর সংযু� কের, এর মেধয
রেয়েছ: খাবার এবং ই�ারেনেটর আরও েবিশ �েবশািধকার; আবাসন এবং ভাড়ায় সহায়তা; শারীিরক, মানিসক �া�য এবং মাদক
িচিকৎসার পিরেষবািদ। সু�তার সুলভ উপায় আপিন িনউ ইয়কর িসি এবং তার অংশীদারেদর �দান করা সহায়তার পথ অথবা
COVID-19 িবষয়ক �িতি�য়া জানােনার �েচ�াগিল সহেযািগতায় িনেদর ্িশ পেথর জনয HelpNowNYC েদখেত পােরন।
একজন িপতা/মাতা অথবা পিরচযর্াকার হেয় ওঠা িনঃসে�েহ চয্ােলে� িবষয়, িবেশষত এখনকার পিরি�িতেত। আপিন একজন
িপতা/মাতা হেল, অথবা বতর ্মাে েকােনা িশশ বা িকেশার-িকেশারীর পিরচযর্ কের থাকেল, কীভােব মানিসক চাপ মু� হেবন তার
তথয িনেচ �দত তািলকায় েদওয়া হেয়েছ। এছাড়াও আপিন বািড়েত েথেক িশশেদ জনয িবনামূেলয িশ�ামূলক কাযর্কলাপগ খুঁেজ
েপেত পােরন।
আপিন অথবা আপনার পিরিচত েকউ গাহর্� সিহংসতা বা িল�-িভিত্ িনযর ্াতেন িশকার হেয় থাকেল, সাহােযয্
বয্ব� রেয়েছ। িনকটবত� NYC এর পািরবািরক িবচার েক� (Family Justice Center) এর সে� েযাগােযাগ করেত 311 ন�ের
েফান কর অথবা িনেচ তািলকাভু � েফান ন�রগি েদখুন। িসিট NYC HOPE এর সং�ান িবষয়ক িডের�ির অনুস�ান কের
সং�ান এবং সহায়তা খুঁজন
ু । অিবলে� িনরাপত্ত পিরক�না, আ�য়�েলর জনয সহায়তা, এবং অনয্ান সং�ােনর জনয NYC এর
24-ঘ�ার েডােমি�ক ভােয়ােল� হটলাইন: 800-621-HOPE (4673) ন�ের েফান করন TTY: 800-810-7444। আপৎকালীন
অব�ায় 911 ন�ের েফান করন
েসামবার েথেক শ�বা, সকাল 9টা েথেক িবেকল 5টা পযর ্ উপলভয:
NYC পািরবািরক িবচার েক� (NYC Family Justice Centers), Queens এর েফান 718-575-4545

NYC পািরবািরক িবচার েক� (NYC Family Justice Centers), Brooklyn এর েফান 718-250-5113
NYC পািরবািরক িবচার েক� (NYC Family Justice Center), Bronx এর েফান 718-508-1220
NYC পািরবািরক িবচার েক� (NYC Family Justice Center), Manhattan এর েফান 212-602-2800
NYC পািরবািরক িবচার েক� (NYC Family Justice Center), Staten Island এর েফান 718-697-4300
গাহর ্� সিহংসতা এবং িল�-িভিত্ িনযর্াত ব� করেত েময়েরর কাযর্াল 11ি ভাষায় মুি�ত �চারপ�, সং�ান এবং টু লিকট ৈতির
কেরেছ যা এখােন পাওয়া েযেত পাের।

�া�য তেথয্ ে�ে� আপ-টু -েডট থাকু
িনউ ইয়কর িসিটে বতর ্মাে এক নতু ন ধরেনর �াস-��াসজিনত সং�মণ েথেক বয্াপ েগা�ী সং�মণ হে�, যা COVID-19 নােম
পিরিচত। িনেজেক এবং আপনার পিরবারেক সুরি�ত এবং সু� রাখার জনয আপিন িনউ ইয়কর িসিট �া�য এবং মানিসক �া�য্িবি
িবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH) েথেক সবর্েশ তথয েপেত পােরন। তারা এই
অসু�তা স�েকর িনেদর ্িশক এবং NYC এর েকেসর তথয েপা� করেছ (অনূিদত DOHMH এর িনেদর ্িশকা জনয অনু�হ কের
এই িল�ি েদখুন)। েট�ট েমেসেজর মাধয্ে সবর্েশ তথয েপেত আপিন 692-692 ন�ের "COVID" েট�ট কের পাঠােত পােরন।
িশশেদ মাি�িসে�ম ইনে�েমটির িসে�াম (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MISC): ে�ট এবং িসিট �া�য িবভাগ বতর ্মাে একি অসু�তার পরী�া-িনরী�া করেছ যা িশশেদ জনয খুবই �িতকারক অথবা
�াণঘাতী হেত পাের এবং যা COVID-19 এর সােথও যু� হেত পাের। এই অসু�তা স�েকর িপতা-মাতা, পিরচযর্াকার, এবং িশশেদ
সােথ কমর্র বয্ি�েদ সেচতন থাকা অতয্ জরি কারণ এি অতটা সচরাচর না েদখা েগেলও �ত িচিকৎসা না করােল মারাত্
হেত পাের।
কাওয়াসািক েরাগ এবং টি�ক শক িসে�ােমর মেতা একই ধরেনর ৈবিশ�য থাকা, এই অসু�তািটে বলা হয় িশশেদ মাি�িসে�ম
ইনে�েমটির িসে�াম (MIS-C এবং পূেবর PMIS িহেসেব উে�খ করা হত), এবং COVID-19 এর সােথ সংেযাগ থাকেত পাের।
তলেপেট বয্থ, ডায়িরয়া, বিম করা, ফু সকুি এবং হাত অথবা পােয় েফালার মেতা অনয্ান ল�ণ সহ তী� �েরর উপসগর্গ িচি�ত
করা খুবই জরির েকানও িশশ �মাগত �র িনেয় অসু� থাকেল, অনু�হ কের MIS-C িনধর্ার করার জনয যতটা তাড়াতািড়
স�ব তােদর িশশ িবেশষে�র সে� েযাগােযাগ করন েকানও িশশ �র সহ অনয্ান উপসগর িনেয় (ফু সকুি, তলেপেট বয্থ, বুেক
বয্থ) গরতরভা অসু� হেল, অনু�হ কের অিবলে� 911 ন�ের েফান করন
•

DOHMH এর িশশেদ মাি�িসে�ম ইনে�েমটাির িসে�াম এর তথয প� (PDF, 18ই েম, 2020)

িপতা-মাতা এবং পিরচযর্াকার িহসােব পার�িরক দূর� বজায় রাখার িনেদর ্িশক �মাগত েমেন চলার সময়, তােদর জানেত হেব েয
িটকাকর আবিশয্ বেল িবেবিচত এবং বািড় েথেক েবর হওয়ার জনয একি ৈবধ কারণ। আপনার স�ানেক িটক েদওয়ার সময়
যােত িপিছেয় পেড় না যায় তা ল�য রাখা জরির NYC Health + Hospitals সবর্ািধ 2 বছেরর িশশেদ জনয িবনামূেলয
িশশেদ িটকাদা এর বয্ব� করেছ। সা�াৎকারীরা যােত জীবাণুর সং�েশর না আেস েসই স�াবনা কমােত হাসপাতাল েক�গি
িনরাপদ এবং পরামশর্গ অনুসরণ করেছ িকনা িনি�ত করেত িবেশষ মেনােযাগ েদওয়া হেয়েছ। অয্াপেয়�েম করেত 844-NYC4NYC (844-692-4692) ন�ের েফান করন
আরও তেথয্ জনয (অনূিদত সাম�ী সহ) অনু�হ কের DOHMH এর ওেয়বসাইট েদখুন।
উপের িফের যান

সুলভ খাদয বয্ব�
িনউ ইয়কর িসিট িশশ এবং পিরবারেদর পাশাপািশ �ু ধাতর হেয় থাকার ঝুঁ িকেত থাকা �বীণ এবং অনয্ান বয্ি�েদ পিরেবশন কের
এমন খাবােরর পয্াি এবং খাদয কমর্সূিচগ স�ে� তেথয্ জনয, অনু�হ কের িনেচ েদখুন:
•

ফুড পয্াি

•
•

NYC জুেড় থাকা ফুড পয্াি�গি একি মানিচ�
িনউ ইয়কর িসিট িশ�া দ�র েযেকানও িনউ ইয়কর্বাসী জনয �তয্ িতনি িবনামূেলয্ আহােরর বয্ব� করার
জনয ব�পিরকর। যিদ েকানও িনউ ইয়কর ্বাস চান তাহেল িতিন িসি জুেড় 400িট েবিশ িমল হােবর একি েথেক িদেন
িতনি িবনামূেলয্ আহােরর বয্ব� পােরন। �ান, কােজর সময় এবং আেরা তেথয্ জনয, এখােন ি�ক কর। েকােনা
েরিজে�শন বা ID-এর �েয়াজন েনই।

•
•

বািড়েত আটেক থাকা বয্ি�েদ জনয িবনামূেলয খাদয সরবরাহ
িসি িমলস অন হইল: যিদ আপনার বয়স 60 বছর বা তার েবিশ হয়, খাবার ৈতির করেত না পােরন এবং বািড়েত থােকন,
তাহেল এখােন ি�ক কর।

•
•

SNAP এর সুিবধা
NYC উপকে�র খাদয সং�ােনর গাইড: খাবােরর �েয়াজন থাকা কমুয্িনি সদসয্েদ সাহাযয্ােথ, দয হা�ার কেলজ NYC
ফু ড পিলিস েস�ার �িতি NYC উপকে�র জনয COVID-19 খাদয সং�ােনর গাইড ৈতির কেরেছ।

আমােদর অেনেকই িনেজেদর খাবােরর বােজট বাড়ােনার েচ�া করিছ, নতু ন েরিসিপগি ৈতির করার কথা ভাবিছ, এবং ভার
কমােনার জনয ও একটু মজার জনয সম� পিরবারেক খাবার ৈতিরর সময় কােজ িনযু� করিছ। িনেচ সহায়তার জনয িকছু সং�ান
েদওয়া হল:
•
•
•
•
•

মাই ে�ট িকেচন েকাসর, পুি�, খাবােরর �প, র�েনর সাম�ী এবং খরচ অনুযায়ী র�ন �ণালী অনুস�ােনর সুেযাগ েদয়।
এছাড়াও তারা SNAP এর র�ন �ণালীগি িদেয় থােক েযগি �া�য্ক, রা�া করা সহজ এবং সু�াদু।
গ হাউসিকিপং এর কােছ বািড়েত পার�িরক শারীিরক দূর� বজায় রাখাকালীন সৃজনশীল আহােরর জনয র�ন �ণালী,
��িতর ভাবনা এবং উপকরেণর িবক� আেছ।
ফুড�ু ল সা�ািহক অনলাইন �ােসর সুেযাগ েদয় েযখােন পুেরা পিরবার আন� উপেভাগ করেত পাের।
ফুড িলটােরিস ে�া�াম িনেজেদর স�ানেদর জনয করার উে�েশয িপতা-মাতােদর �া�য্ক র�ন �ণালী এবং রা�ার পাঠ
েদয়।
Food52 িবনামূেলয অনলাইন কুিক �াসগিল মাধয্ে 12জন আলাদা েপশাদার েশেফর সে� দশর্কেদ সংযু� কের।
উপের িফের যান

েমাবাইল পিরেষবা এবং ওয়াইফাই এ �েবশািধকার
েমাবাইল েফান পিরেষবা, ই�ারেনট এবং/অথবা ওয়াইফাইেত �েবশািধকার েপেল পার�িরক দূর�, বািড় েথেক কাজ এবং দূরবত�
�ান েথেক িশ�া চািলেয় যাওয়া সে�ও আমরা পর�েরর মেনর দূরে� কািটে উঠেত পাির। COVID-19 এর জরি পিরি�িত
চলাকালীন, িকছু েকিরয়ার তােদর �াহকেদর ছাড় অথবা অনয্ান িরিলেফর সুেযাগ িদে�। কীভােব আপিন এই পিরেষবািদর
�েবশািধকার পােবন স�ে� তেথয্ জনয, অনু�হ কের িনেচ েদখুন অথবা আেরা তেথয্ জনয আপনার েকিরয়ােরর সে� েযাগােযাগ
কর:

•

•

•

কম-আেয়র পিরবারগিল জনয ছাড়�া� ই�ারেনট পিরেষবা:
o 31েশ িডেস�র 2020 এর মেধয আেবদন কের েসি অনুেমািদত হওয়া নতু ন �াহকেদর জনয 60 িদেনর িবনামূেলয্
পিরেষবা সেমত কম-আেয়র পিরবারগিল জনয Comcast ছাড়�া� ই�ারেনট পিরেষবার সুেযাগ েদয়। Comcast
েদখুন অথবা 1-855-846-8376 (ইংেরিজ); 1-855-765-6995 (�য্ািন) ন�ের েফান করন
o সীিমত আেয়র পিরবারগিল জনয অথবা জাতীয় �ু ল লা� কমর্সূি (National School Lunch Program) বা েহড
�াটর (Head Start) এর জনয েযাগয বয্ি�েদ AT&T একি ছাড়�া� পিরেষবার সুেযাগ েদয়। আেরা তেথয্ জনয
AT&T েথেক অয্াে� েদখুন।
o েসই েযাগয পিরবারগিল জনয Spectrum ছাড়�া� ই�ারেনট �য্ােন সুেযাগ েদয় যারা জাতীয় �ু ল লা� কমর্সূি
(National School Lunch Program) বা স�ূরক িনরাপত্ আয় (Supplemental Security Income) এর
মারফতও সহায়তা েপেয় থােক (আেবদনকারীেদর বয়স 65 বা তার েবিশ হেত হেব)। আরও জানেত Spectrum এর
ই�ারেনেটর সহেযািগতা েদখুন।
আয়-িনভর্ িবনামূেলয েসলেফান এবং এয়ারটাইম: SafeLink ওয়য্ারেল হল একি সরকার সমিথর্ কমর্সূি যা �িত
মােস আেয়র েযাগয �াহকেদর িবনামূেলয েসলেফান এবং এয়ারটাইম েদয়। একি েবসরকাির েকা�ািন পিরেষবাি েদয়। এি
িনউ ইয়কর িসিট েকােনা সং�ার সােথ যু� নয়। কমর্সূিচ স�েকর আেরা তেথয্ জনয এই িল�ি অনুসরণ করন
েসলেফান �দানকারী: একািধক েসলেফােনর েকা�ািন "আেমিরকানেদর সংযু� রাখার অ�ীকার" �া�র কেরেছ এবং
আিথর্ কে� েভাগা পিরবারগিল জনয পিরেষবা ব� না করার এবং িবলে�র অথর্মূল মওকু করার জনয স�ত হেয়েছ।
আেরা তেথয্ জনয আপিন আপনার েকিরয়ােরর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
উপের িফের যান

আবাসন, ভাড়া পিরেশাধ এবং/অথবা উে�দ �িতেরােধর ে�ে� সহায়তা
•
•

•
•

উে�দ বা আ�য়�েল �েবশ িবষেয় আপনার েকােনা ঝুঁ িক থাকেল, NYC এর মানব স�দ �শাসন (HRA) এর ��ািবত
আইিন সহায়তা এবং ভাড়া সহায়তা কমর্সূিচগি সে� েযাগােযাগ কর
ভাড়ােটেদর সুরি�ত করেত েময়েরর কাযর্াল িবনামূেলয পরামশর, আইিন সহায়তার সােথ েযাগােযাগ সেমত সং�ান এবং তথয
েদওয়ার এবং উে�দ ও আবাসন আদালেত �ভাব েফলেত পাের এমন সবর্েশ COVID-19 এর জরি পিরি�িতর আেদশগি
জানােনার বয্ব� কেরেছ। তােদর ওেয়বসাইট েদখুন অথবা 311 ন�ের েফান কের "ভাড়ােটর েহ�লাইন" এর িজ�াসা
করন
আ�য় বয্ব�া মেধয �িতব�কতার স�ুখীন হওয়া �িতব�ী বয্ি�বগ: �িতব�ী বয্ি স�িকর ্ গৃহহীন পিরেষবার
িডের�র, Elizabeth Iannone এর সে� iannonee@dss.nyc.gov-েত েযাগােযাগ কর
সামািজক পিরেষবা িবভাগ (Department of Social Services) এর সে� েযাগােযাগ �েয়াজন এমন বিধর
এবং শনে সমসয্ হওয়া বয্ি�েদ জনয: DSS ASL ডায়ের� উপলভয্ Kim Dolan এর সােথ, 347-474-4231
ন�ের েযাগােযাগ কর

•

উে�দ �িতেরাধ িবষয়ক অিতির� তথয এবং সং�ােনর জনয (তােদর হটলাইেনর উপলভয্ত এবং কােজর সময় সেমত),
গৃহহীন উে�দ �িতেরাধ কমর ্ূস িচ জনয েকায়ািলশন েদখুন।
উপের িফের যান

ইউিটিল
13ই মাচর, 2020 তািরখ অনুযায়ী, িনউ ইয়েকর ্ ইউিটিল ঐি�কভােব সম� �াহকেদর পাওয়ার, িহট এবং জল ব� করার িস�া�
�িগত কেরেছ।
উপের িফের যান

কুিল (Cooling) কমর ্ূস িচসমূ
কুিল সং�া� সহায়তার ভাতা
েযাগয পিরবারগি একি এয়ার কি�শনার বা একি ফয্া (সবর্ািধ $800) িকেন ইন�ল করার জনয আিথর্ সহায়তা েপেত
পােরন। এই েহাম এনািজর সহায়তা কমর্সূি (Home Energy Assistance Program, HEAP) NYC এর মানব স�দ �শাসন
(HRA) এর সােথ সহেযােগ অ�ায়ী এবং �িতব�ী সহায়তার NYS কাযর্াল (NYS Office of Temporary and Disability
Assistance, OTDA) ��ািবত। আেবদেনর েশষ তািরখ হল 30েশ আগ�, 2020, রিববার। েযাগয্ত িনধর্ার করেত
এবং/অথবা আেবদন করেত, ACCESS NYC এর কুিল সং�া� সহায়তার ভাতার ওেয়বসাইট েদখুন, অথবা 311 ন�ের
েফান কর, অথবা HEAP এর কনফাের� লাইেনর (212) 331-3126 ন�ের েফান করন
কু এয়ার কি�শনার পান কমর ্ূস ি
কু এয়ার কি�শনার পান কমর্সূিচ আপনার বয়স 60 বছর বা তার েবিশ হেল, এখনও েকােনা এয়ার কি�শনার না থাকেল, এবং
ইিতমেধয িসিট এক বা একািধক ভাতার কমর্সূিচে অংশ�হণ কের থাকেল, আপিন NYC এর কু এয়ার কি�শনার পান কমর্সূিচ
মাধয্ে িবনামূেলয একি এয়ার কি�শনার পাওয়ার েযাগয হেত পােরন। আরও তথয এবং বতর ্মেন েশষ তািরখি জানেত, অথবা
আপিন েযাগয িকনা িনধর্ার করেত, অনু�হ কের 311 ওেয়বসাইট েদখুন, 311 ন�ের েফান কর, অথবা আপনার স�িত্
ময্ােনজাের সে� েযাগােযাগ করন
NYC এর আপৎকালীন পিরি�িতর বয্ব�াপন—িবট দয িহট
কীভােব ঠা�া থাকেবন, িহেটর ইমােজর্ি েঘাষণাকালীন েকাথায় কুিল েস�ার খুঁজেবন স�ে� পরামেশর্ জনয, NYC এর
আপৎকালীন পিরি�িত বয্ব�পনায় িবট দয িহট েপজি েদখুন।
উপের িফের যান

িশ�া
�া�য ও িনরাপত্ত মানদ�, এবং ভিবষয্ে উপলভয হেব এমন িশ�ার মেডল সেমত 2020-2021 �ু লবষর স�ে� সবর্েশ তেথয্
জনয অনু�হ কের িশ�া দ�েরর (Department of Education, DOE) ওেয়বসাইট েদখুন।
উপের িফের যান

িবনামূেলয মানিসক �া�য পিরেষবা
আপিন অবসাদ��, উি�� বা িব�ল হেয় আেছন বেল মেন হেল, অনু�হ কের মেন রাখেবন আপিন একা নন। সাহাযয লভয রেয়েছ।
•

•

NYC Well: NYC Well হল িবনামূেলয্, েগাপনীয় মানিসক �া�য সহায়তার জনয আপনার সংেযাগ। 24/7/365, 200িটর
েবিশ ভাষায় েফান, েট�ট বা চয্া কের েকানও কাউে�লেরর সে� কথা বলার এবং মানিসক �া�য এবং মাদক বয্বহা িনেয়
সুলভ পিরেষবার সুেযাগ পান। েফান, েট�ট অথবা চয্ােট মাধয্ে সাহাযয পাওয় যায়! আেরা তেথয্ জনয,
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ েদখুন
NYS COVID-19 মানিসক সহেযািগতার হটলাইন: িবনামূেলয 1-844-863-9314-েত মানিসক �া�য িবষয়ক
কাউে�িলং পাওয়া েযেত পাের

তর �া�বয়�েদর জনয শারীিরক এবং মানিসক �া�য পিরেষবা
•
•

মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): পিরেষবা �েয়াজন এমন সম�
যুবক-যুবতীেদর জনয েসামবার েথেক শিনবার পযর্ েখালা থােক। 212-423-3000 ন�ের েফান কর
কভানা� হাউস (Covenant House): গৃহহীন অব�ায় থাকা যুবক-যুবতীেদর জনয িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন েখালা
থােক। 212-613-0300 ন�ের েফান কর অথবা www.covenanthouse.org েদখুন

LGBTQ এর শারীিরক ও মানিসক �া�য পিরেষবা
•

•

•

•
•

NYC ঐকয �ক� শহরজুেড় LGBTQ + COVID-19 িনেদর ্শাবল: NYC-এ এখনও ভাচুর ্য়াি এবং সশরীের উপলভয
100িটর েবিশ LGBTQ+ সহায়ক কমর্সূি এবং পিরেষবা স�েকর সবর্েশ তেথয্ জনয অনু�হ কের NYC এর ইউিনট
কমর ্ূস িচ LGBTQ + COVID-19 সং�ােনর গাইড েদখুন।
ে�ভর কমর ্ূস ি (Trevor Project:): LGBTQ তর �জে�র জনয একি জাতীয় 24 ঘ�ার, মাশ-িবহীন েগাপনীয়
আত্মহত স�িকর ্ হটলাইন। আপনােক সহায়তা করার জনয �িশ�ণ কাউে�লারা 24/7 লভয রেয়েছন। যিদ আপিন স�েট
থাকা যুবক বা যুবতী হন, আত্মহত �বণ হন অথবা কথা বলার জনয েকােনা িনরাপদ এবং সমােলাচনা-মু� �ােনর �েয়াজন
থােক তাহেল এখনই 1-866-488-7386 ন�ের েফান কর অথবা www.thetrevorproject.org েদখুন।
কেলন- লডর �া�য ি�িনক (Callen- Lorde Health Clinic): গর উপসগর থাকা এবং বয্ি�গ পিরচযর্ �েয়াজন
থাকা বয্ি�েদ সা�াৎকােরর সময় েসামবার েথেক শ�বা, সকাল 9টা েথেক দুপুর 3টা পযর্, তেব েরাগীেদর েফােনর
মাধয্ে �ীন করা হেব। িনয়িমত অয্াপেয়�েমে� জনয সময় িনধর্ার করা বয্ি�র তােদর অয্াপেয়�েমে� িদন একি েফান
পােবন। এই মুহূেতর নতু ন েরাগীেদর েদখা হেব না। ফােমর্িস কােজর সময় Chelsea-েত এবং Bronx-এ েসামবার েথেক
শ�বা সকাল 9টা েথেক িবকাল 5টা, তেব যােদর ে�সি�পশন �েয়াজন তারা েসগি Callen-Lorde এর িবনামূেলয
েডিলভাির পিরেষবা মারফত েডিলভাির কিরেয় িনেত পােরন। েদখুন www.Callen-Lorde.org
কভানা� হাউস (Covenant House): গৃহহীন অব�ায় থাকা যুবক-যুবতীেদর জনয িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন েখালা
থােক। 212-613-0300 ন�ের েফান কর অথবা www.covenanthouse.org েদখুন
H.E.A.T ি�িনক: ি�িনক েখালা এবং (718) 613-8453 ন�ের েফান কের আপনার �� অথবা উে�েগর উত্ পাওয়া যােব।

•
•

•

েগ েস�ার (Gay Center): েসামবার েথেক শিনবার সকাল 9টা েথেক রাত 10টা পযর্ 212-620-7310 ন�ের ভাচুর ্য়া
�� েড�গি েথেক তথয ও েরফােরল িট কাজ পিরচালনা করেছ। www.gaycenter.org েদখুন
�া� লাইফলাইন (Trans Lifeline): �া� লাইফলাইন সমক� বয্ি িবষয়ক সহায়তা �দান কের এবং �ানীয় ও
জাতীয়ভােব উ�ূ ত অেনকগি জরি পিরি�িতর তহিবল ও িমউচু য়াল সহায়তার সং�ান অিধগত করার ে�ে� আপনােক
সাহাযয করেত পাের। তােদর সে� 877–565–8860 ন�ের েযাগােযাগ করন েদখুন: www.translifeline.org
ইিমে�শন ইকুয্য়াি (Immigration Equality): েকবলমা� আটক অব�ায় থাকা বয্ি�েদ েসখান েথেক েফান করার
জনয উপলভয হটলাইন: 917-654-9696। এরা সকাল 9:30টা – িবেকল 5:30টা পযর্ েখালা থােক। েসামবার – শ�বার
সাধারণ অনুেরাধ এবং অনয্ান আইিন সহায়তা: 212-714-2904। এরা েসামবার এবং বুধবাের দুপুর 1:00টা – িবেকল
4:00টা পযর্ আর শবাের সকাল 10:00টা - দুপুর 1:টা পযর্ েখালা থােক। www.immigrationequality.org েদখুন
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েটিলেহল্ পিরেষবা বয্বহা কের সহায়তা
েটিলেহল্ হেলা এমন পিরেষবা েযখােন আপিন বয্ি�গতভাে আপনার সামািজক পিরেষবা �দানকারী, উিকল অথবা �া�য পিরচযর্
�দানকারীর সে� না েদখা কের আপনার েফান, টয্াবেল, অথবা কমিপউটােরর মাধয্ে �া�য পিরচযর্ অথবা েথরািপ েপেয় থােকন।
COVID-19 এর সময়, ভাইরােসর ছিড়েয় পরা বা স�ুখীন হওয়ার ঝুঁ িক আটকােত অেনক বয্ি� েটিলেহেল্থ মাধয্ে
পিরেষবাগি বয্বহা করেছন।
সাধারণ ��গিল উত্ িদেত এবং আপনার েটিলেহল্ অয্াপেয়�েম�গি েথেক েবিশরভাগি েপেত সহায়তার জনয িনউ ইয়কর
িসিট পিরবারগি এবং পিরেষবা �দানকারীরা ৈতির করা এই েটিলেহেল্থ পরামশর ্গ েদখুন। আপিন আপনার �যুি�র
েসট আপ করা, একি ভাচুর ্য়া েসশেনর ��িত এবং আরও অেনক িকছু স�ে� তথয পােবন। এই স�দি এগােরাি ভাষায়
লভয্
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সু�তার সুলভ উপায়
সি�য় এবং সু� থাকা জরি, এমনিক িনেজেদর বািড়েত থাকার সময়ও। এে�ে� িবনামূেলয অনলাইন শরীরচচর্া �াসগি দার
সমাধান:
•

িবনামূেলয অনলাইন শরীরচচর্া �াস: YMCA িবনামূেলয অনলাইন শরীরচচর্া �াসগিল সুেযাগ েদয়।
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মদ ও মাদেকর বয্বহা
মানুেষর মদয্পা এবং মাদেকর বয্বহাের উপর COVID-19 অিতমারীর মেতা অবসাদ�� ঘটনাগি �ভাব েফলেত পাের। হঠাৎ
কের আেয়র �িত, ি�য় মানুষেদর হারােনা, একেঘেয়িম বা অনয েকােনা মািনেয় েনওয়ার েকৗশেল অভয্ হেত না পারার ফেল মানুষ
আরও েবিশ মদয্পা করেত বা মাদক বয্বহা করেত পােরন।
অেনক বয্ি� �াে�য্ সামানয ঝুঁ িক িনেয় মদয্পা উপেভাগ কেরন, তেব অবসাদ�� ঘটনাগিল সােথ মািনেয় িনেত মদয্পা করেল
তা আপিন িনয়�ণ করেছন এমন েযেকােনা �িতব�কতােক বা আপনার মদয্পােনর সীিমত করার িস�া�েক আরও খারাপ কের
িদেত পাের। িনেজর মদয্পা স�ে� সতকর থাকেল তা �া�য্করভাে মদয্পা করার সুেযাগ িদেয় িনেজর সীমাব�তা িনিদর ্ করেত
সাহাযয করেত পাের। মেদর বয্বহা স�ে� সহায়ক তেথয্ জনয অনু�হ কের এই NYC DOHMH এর িনেদর ্িশক েদখুন (এখােন
অনুবাদ পােবন)।

উপর�, COVID-19 চলাকালীন মাদক বয্বহা স�ে� NYC DOHMH িনরাপত্ত িনেদর ্িশক জাির কেরেছ যা উপলভয অনুবাদ
সেমত এখােন সংযু� করা হেয়েছ:
•
•
•
•

COVID-19: মাদক বয্বহারকার বয্ি�েদ জনয িনেদর ্িশক
COVID-19 অিতমারী চলাকালীন েবিশ মা�ার েডােজর �িতি�য়া
COVID-19 অিতমারী চলাকালীন কীভােব বািড়েত গাঁজা জাতীয় ব� বয্বহারজিন েরােগর িচিকৎসা পােবন
COVID-19 চলাকালীন িবেনাদনমূলক বয্বহাের জনয ওষুধ ও মাদক �েবয্ িনরাপদ সংর�েণর িনেদর ্িশক

মদ এবং/অথবা মাদকাসি�র সােথ লড়াই করা বয্ি�েদ জনয িনউ ইয়কর িসিটে অেনক িবনামূেলয এবং সা�য়ী মূেলয পিরেষবার
বয্ব� আেছ। িনেচ তািলকাভু � বয্ব�াগি সােথ অিতির�ভােব, আপিন িনউ ইয়কর িসিট িদেন-24-ঘ�া, স�ােহ-সাত-িদন এর
হটলাইন 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)-েত েফান করেত বা অনলাইেন NYC Well েদখেত পােরন।
সহায়তা খুঁজন
ু
•

•

NY এর আসি� পিরেষবা এবং সহায়তার কাযর ্াল (Office of Addiction Services and Supports,
OASAS): আসি� িচিকৎসার সূচক (Addiction Treatment Locator) িদেয় সিঠ মদ ও মাদকাসি�র িচিকৎসা
কমর্সূিচ খুঁজন
ু । COVID-19 অিতমারীর সময়ও আসি� িচিকৎসা এবং আেরাগয্লােভ পিরেষবা অিবরাম পাওয়া যােব।
আপনার কথা বলার �েয়াজন হেল অথবা আপিন �তয্াহা করেবন অথবা পুনরায় আস� হেবন বেল িচি�ত হেল েফান/িভিডওর
মাধয্ে অথবা সশরীের িনরাপদ দূরে� েথেক পুেরা িনউ ইয়কর ে�ট জুেড় OASAS �ীকৃ ত অথবা তহিবল�া� পিরেষবা
�দানকারীেদর পােবন। আসি�, মাদেকর অপবয্বহা অথবা জুয়া িনেয় 24/7 সাহােযয্ �েয়াজন হেল 877-846-7369 ন�ের
েফান কর, HOPENY েট�ট কর (467369), অথবা আরও পড়ার জনয OASAS েদখুন।
দূরবত� �ান েথেক মদয্পানকারীেদ অ�াতভােব িমিট: দূরবত� �ান েথেক মদয্পানকারীেদ অ�াতভােব িমিটংেয়
জনয, NY ই�ার�প েদখুন।
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েফস কভািরং
সুর�া
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয 2 বছেরর কমবয়সী িশশেদ েকােনা কাপেড়র েফস কভািরং পরেত হেব না। েফস কভািরং
বয্বহাের সময় িশশেদ িনরাপদ রাখার জনয আেমিরকান অয্াকােডি অফ েপিডয়াি�� িকছু উপকারী পরামশর
জাির কেরেছ এবং উপযু� হেল েফস কভািরং বয্বহাের জনয আপনার িশশে উৎসািহত করেত কীভােব সাহাযয করেবন েসই
িবষেয়ও িকছু ধারণা িদেয়েছ।
িনেজই কর
েফস কভািরং দামী হওয়ার েকােনা �েয়াজন েনই আর এটা ৈতির করার সময়ও মজা হেত পাের!

•
•
•

েসলাই করা অথবা েসলাই না করার িবক�গিল জনয িনেদর ্ সেমত কীভােব েফস কভািরং বয্বহা করেবন তার উপর CDC
িনেদর ্শাবল িদেয়েছ।
এই িনউ ইয়কর টাইমেসর িভিডওি েদখায় কীভােব একি পুনবর্য্বহারেযা কাপেড়র েফস কভািরং ৈতির করেত (েসলাইেয়র
�েয়াজন েনই) একি পুরােনা ি-শাটর বয্বহা করেবন।
এখােন আেরকি সহজ, েসলাই না করার উদাহরণ েদওয়া হল (এবং বািড়র অনয্ান সাজেগােজর উদাহরেণর জনয সাইেটর
িল� যা আপিন আপনার স�ানেদর জনয েচ�া করেত পােরন)।
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িপতা-মাতা ও পিরচযর ্াকারীেদ জনয সহেযািগতা
আপিন অসু� হেয় পড়েল আপনার স�ােনর জনয পিরক�না: িনেজেদর অসু� হেয় পড়ার িবষয়ি িনেয় ভাবনা িপতামাতার
পে� ভীিতকর হেলও, এমন ঘটনা ঘটেল আপিন আপনার স�ােনর �ােথর েকােনা পিরক�না িনেয় আপনার ব�ু -বা�ব এবং পিরবােরর
সে� আেলাচনা কের আ�� হেত পােরন। আপিন খুব অসু� হেয় পড়ার কারেণ আপনার স�ােনর পিরচযর্ না করেত পারেল বা
আপনােক হাসপাতােল েযেত হেল আপনার স�ােনর পিরচযর্া জনয একজন িনরাপদ, দািয়�শীল �া�বয়ে�র বয্ব� কের আপিন
আপনার স�ানেক িনরাপদ করেত পােরন। িনেজর পিরবােরর পিরি�িতর উপর িনভর ্ কের িপতামাতারা িবিভ� বয্ব� করেত
পােরন। আমরা, 1) কােক িজ�াসা করেবন, 2) কীভােব একি পিরক�না কাযর্ক হেত পাের, এবং 3) কেথাপকথন িবষয়গি িনেয়
িবেবচনার জনয িকছু পরামশর একি�ত কেরিছ।
েপাষয থাকা পিরবারগিল জনয: NYC জরি পিরি�িতর বয্ব�াপন এবং জীবজ� পিরক�নার টা� েফাসর েসই েপাষয �াণীর
মািলকেদর জনয একি COVID-19 এর েপাষয �াণী সং�া� হটলাইন (Pet Hotline) ৈতির কেরেছ, যােদর উপর COVID-19 এর
�ভাব পেড়েছ এবং সহায়তার �েয়াজন। (877) 204-8821 ন�ের েফান কর, এি �িত স�ােহ 7 িদন সকাল 8টা েথেক 8টা ET
পযর্ েখালা আেছ। (�চারপ�ি ইংেরিজ বা �য্ািনে েদখুন)
�ু ল ব� হওয়ার কারেণ িশশর বািড়েত থাকায় অেনক িপতা-মাতাই অিতির� মানিসক চােপর স�ুখীন হে�ন।
এইভােব িপতা-মাতা িকছু টা মানিসক চাপ কমােত পােরন:
•
•

িপতামাতােদর জনয সেচতনতা
গভীরভােব িনঃ�াস েনওয়ার েকৗশল

COVID-19 এর ছিড়েয় পড়া থামােত সহায়তার জনয আমরা েবিশ সমেয়র জনয বািড়েত থাকাকালীন, িপতা-মাতার
ভূিমকা পালন িবেশষ কের চয্ােলে� িবষয় হেয় উঠেত পাের।
•
•
•
•
•

বািড়েত শা� থাকেত সাহাযয করার এখােন িকছু ইিতবাচক েপেরি�ংেয়র পরামশর েদওয়া হল।
এছাড়াও েদখুন, িপতা-মাতা, স�ান এবং অনয্ানয্ে জনয কেরানাভাইরােসর সং�ান এবং পরামশর
COVID-19 চলাকালীন সদয্জা িশশ সে� মািনেয় েনওয়ার জনয পরামশর
COVID-19 অিতমারীর সময় িশশেদ মানিসক সু�তার সহায়তা িবষেয় সং�ান
COVID-19 চলাকালীন মানিসক চােপর িনয়�ণ এবং মাদেকর অপবয্বহা �িতেরাধ স�ে� NYS এর আসি� পিরেষবা
এবং সহায়তার কাযর ্াল (OASAS) েথেক পরামশর

COVID-19 িনেয় কীভােব স�ানেদর সে� কথা বলেবন িবষেয় অেনক িপতা-মাতাই পারমশর চাইেছন। িনেচ িকছু
সহায়ক িভিডও এবং কাযর ্কলােপ প� েদওয়া হল:
•

PBS: PBS িকডস-এর এই �ব�ি পড়ুন েযখােন COVID-19 স�ে� িশশেদ সে� কথা বলা িনেয় সহায়ক পরামশর েদওয়া
হেয়েছ।

•
•

Sesame Street: কীভােব েছাট িশশেদ সে� COVID-19 িনেয় আেলাচনা করেত হেব িবষেয় জানােত Sesame Streetএ আমােদর ব�ু রা একি গাইড ৈতির কেরেছ।
হাত েধায়ার গর: Sesame Street মজাদার, মু�ণেযাগয রঙীণ কাগজ ৈতির কেরেছ েযখােন িশশেদ েশখােনা হেয়েছ
কীভােব িনেজেদর হাত ধােপ-ধােপ ধুেত হেব।

বািড়েত থাকাকালীন িনেজর স�ানেদর জনয িকছু মজাদার আর িশ�ামূলক কাযর ্কলা খুঁজেছন?
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Brooklyn পাবিলক লাইে�ির: েযাগবয্ায়া, ে�ািরটাইম, উ�িত এবং আেরা অেনক িকছু সেমত সম� বয়েসর িশশেদ
জনয ভাচুর ্য়া ে�া�ািমং।
Manhattan এর িচে�� িমউিজয়ম: আপিন হয়েতা িচে�� িমউিজয়েম েযেত পারেছন না, তেব িনেজর বািড়েতই েসটােক
িনেয় আসেল েকমন হয়? পার�িরক ি�য়াকলােপ যু� থাকার মধয িদেয় কীভােব আপনার স�ােনর িদনি পিরপূণর রাখেবন,
েসই স�ে� িকছু আইিডয়ার জনয Manhattan এর িচে�� িমউিজয়েমর ওেয়বসাইট েদখুন। স�ােহ �িতিদনই এখােন িকছু না
িকছু আেছ!
িচে�� িমউিজয়াম অফ দয আটর্: িচে�� িমউিজয়াম অফ দয আটর্েস এই িভিডওগি েদখুন এবং বািড়র িজিনসপ�
িদেয়ই কীভােব টাই-ডাই ফু ল, ে�স ে�শন, পুতুল এর মেতা সৃজনশীল আেটর্ ে�ােজ�গি ৈতির করা যায় তা িশখুন। সবার
জনয্ এখােন িকছু না িকছু আেছ!
Disney ওয়াকর্আউ: Disney িবনামূেলয, পিরবােরর অনুকূ ওয়াকর ্আউ িসিরেজর অফার িদে�, যা বািড় েথেক না
েবিড়েয়ই আপনার ঘাম ঝরােব।
িলংকন েস�ার পপ-আপ �াসর: িবে�র েসরা িকছু িশ�ী এবং িশ�ািবদেদর �ারা পিরকি�ত এবং পিরচািলত
সৃজনশীলতার একি �াতয্িহ েডাজ। িশশ থাকা পিরবারগিলে িবিভ� ধরেনর িশ�কলার র অে�ষণ করার জনয �িতি
�াতয্িহ িডিজটাল লাইভ �ােস বািড়েত পাওয়া যায় এমন সহজ উপকরণগি বয্বহা করা হেব।
NYC পাকর্: সামািজকভােব িবি�� এবং/অথবা বািড়েত থাকাকালীন, অনলাইেন আমােদর পাকর -এ েযাগদান করন লাইভ
পােকর ্ টু য্, ধয্া, শরীরচচর্, আেটর্ �াস, বা�ােদর জনয মজার কাযর্কলা এবং আরও অেনক িকছু েত আমােদর সে� েযাগদান
কর!
�ু লাি�ক (Scholastic): �ু লাি�ক িশশেদ জনয বািড়েত অবসের কাযর্কলােপ একি মজায় ভরপুর তািলকা ৈতির কের।
ে�ািরলাইন অনলাইন (Storyline Online): Oprah Winfrey সেমত িবখয্া অিভেনতার মুেখ পড়া কেয়ক ডজন
িশশেদ বইপে�র একি িডিজটাল লাইে�ির।
সামার কয্া হাব: িবনামূেলয ভাচুর ্য়া সামার কয্া�গি জনয একি পথিনেদর ্ যা েরােবািট, অ�, আটর, িরিডং, রাইিট
এবং আরও অেনক িকছু র মেতা িব�ৃ ত পিরসেরর কাযর্কলা করার সুেযাগ েদয়।
টাইম ফর িকডস ময্াগািজ তার িডিজটার আকর ্াই অয্াে�েস সুেযাগ িদে�। গ�গি ে�ড K-6 এর উপযু� এবং ে�ড
েলেভল অনুযায়ী �েপর অ�ভুর ্� িশশেদ চারপােশর দুিনয়া স�ে� তােদর েশখােনার জনয পিরকি�ত এবং সংবােদর সা�রতা
ৈতির কের।

ACS বািড় এবং কমুয্িন-িভিত্ সহায়তা েদয় (এখন দূরবত� �ান এবং ভাচুর ্য়ালভাে কাযর ্কলা কের) আপনার
পিরবােরর অননয �েয়াজনীয়্ত পূরণ করাই হল যার ল�য্
•

•

�িতেরাধ পিরেষবা: �িতেরাধ পিরেষবা পিরবারগিলে িনেজেদর স�ানেদর বািড়েত িনরাপেদ রাখেত সাহাযয কের। এই
পিরেষবাগি িবনামূেলয্, ঐি�ক এবং েছাট িশশ েথেক শর কের �ু েল যাওয়ার বয়সী িশশ হেয় যুবক-যুবতী এবং তর
�া�বয়� সেমত িশশ থাকা পিরবারগিলে সহায়তায় NYC এর �িতি উপকে� উপলভয্ �িত বয্ি� �েয়াজনীয়্ত পূরণ
করেত পিরেষবাগি েসই অনুযায়ী উপেযাগী কের েতালা হেয়েছ এবং এই সম� �িতব�কতায় িপতা-মাতা ও পিরচযর্াকারীেদ
সহায়তাও িদেত পাের, েযমন: মানিসক অসু�তা, মাদকাসি�, গাহর ্� সিহংসতা, তারেণয সুেযাগ অথবা ঝুঁ িক, এবং িবেশষ
েমিডেকল �েয়াজনীয়্ত; এবং তারা পিরবারগিলে আবাসন, িশশ পিরচযর্ অথবা অনয্ান �াথিমক �েয়াজনীয়্ত পূরেণর
জনয বা�িবক সহায়তার সােথ সংযু� কের সাহাযয কের। আেরা তেথয্ জনয এবং আপনার পিরবােরর জনয সিঠ কমর্সূিচ
খুঁেজ েদখেত অনু�হ কের OPTA@acs.nyc.gov-েত ইেমল করন
পিরবার মূলয্ায় কমর ্ূস ি (Family Assessment Program): পিরবার মূলয্ায় কমর ্ূস ি (Family
Assessment Program, FAP) �িতিদন �িতব�কতার সােথ লড়াই করা পিরবার এবং সবর্ািধ18 বছর বয়সী যুবকযুবতীেদর জনয সহায়তা �দান কের। FAP পিরবারগিলে শি�শালী করেত, �� কমােত, এবং স�ােনর পািলেয় যাওয়া, �ু ল
পালােনা, মাদকাসি� বা মদয্পা বা সমসয্াজন বা সাংঘািতক আচরণ �দশর্েন মেতা পিরবারগিল উে�গ সামলােত কাজ
কের। FAP এর পিরেষবাগি ঐি�ক, এবং �িতি পিরবার এমন একজন সমাজকম�র কাছ েথেক বয্ি�গতকর করা মূলয্ায়
েপেত পােরন, িযিন পিরবােরর স�ট সমাধােনর িবষেয় িবেশষ�।

আমােদর FAP কাযর্ালয়গ বতর ্মাে সবর্সাধারেণ জনয ব� আেছ, তেব েফান এবং/অথবা িভিডও মারফত সম� িজ�াসাবাদ
এবং মূলয্ায়নগ করা েযেত পাের। আমরা �মােণর উপর িনভর ্ কের েথরািপউিট পিরেষবার পাশাপািশ কমুয্িন-িভিত্ সং�ার
সােথ পিরবারগিলে যু� কির। অনু�হ কের FAP এর সােথ েযাগােযাগ কর FAPinquiry@acs.nyc.gov-েত ইেমল কের
অথবা েফান কের:
•
•
•
•
•

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

এই ইেমল ব� এবং েফানগিলে েসামবার েথেক শ�বা 9-5 উত্ েদওয়া হয়, এবং সব েমেসেজরই উত্ েদওয়া হেব।
উপের িফের যান

িকেশার-িকেশারীেদর জনয সং�ান
সু� েবাধ করেলও, আপিন এমন েকােনা বয্ি� কােছ COVID-19 ছিড়েয় িদেত পােরন িযিন গরতরভা অসু� হেয় পড়েত
পােরন। এখনকার মেতা সংেযাগ বজায় রাখেত এবং কমুয্িনি জনয িচ�া-ভাবনা করেত অনয্েদ েথেক শারীিরকভােব দূের থাকা
এবং বািড়েত বেস কাজকমর করা সবেথেক ভাল উপায়।
েসৗভাগয্�ে, আপিন বািড় বেসও সংযু� থাকার এবং বািড়েত থাকাকালীন মজা করার অেনক উপায় েপেত পােরন।
COVID স�েকর িকেশার-িকেশারীেদর ধারণা: বািড়েত আটেক থাকা কিঠ হেয় উঠেত পাের। আপনার স�বতঃ �ু েল েযেত,
ব�ু েদর সে� ঘুের েবড়ােত ইে� কের এবং আপনােদর মেধয কেয়কজন হয়েতা েছাট ভাই-েবানেদর েদখােশানা করেত করেত �া� হেয়
েগেছন। আপনার বািড়র েলােকরা হয়েতা আপনার সে� এবং এেক-অপেরর সে� েজার গলায় কথা বলেছন। আপনার COVID-19
অথবা অনয্ান �া�য সমসয্া বয্াপাে �� থাকেত পাের। অথবা আপনার কারও সে� কথা বলার ইে� হেত পাের! সুখবর হল,
এখনও যুবক-যুবতীেদর জনয অেনক পিরেষবা ও সহায়তা রেয়েছ।
উপের িফের যান

আপনার সি�িহত অ�েল সংেযাগ
আপনার �ানীয় পিরবার সমৃি�র েক� (Family Enrichment Center) খুঁজন
ু : ACS পিরবার সমৃি�র েক�গি (Family
Enrichment Centers, FECs) িদেত িতনি উপকে� কমুয্িন-িভিত্ সং�াগিল সে� অংশীদাির� করেছ, েযগিল উ�, বািড়র
মেতা জায়গা কমুয্িনি জনয এবং কমুয্িনি সােথ িবিভ� ধরেনর সুিবধা েদয়। FECগি এখন দূরবত� �ােনর েরফােরল এবং
সহায়তা �দান করার পাশাপািশ সশরীের সীিমত আপৎকালীন অব�ার সং�ান িদে�। আেরা তেথয্ জনয অনু�হ কের আপনার �ানীয়
FEC এর সে� েযাগােযাগ করন
ই� িনউ ইয়েকর C.R.I.B.
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
646-477- 6780 অথবা thecrib.enyfec@gmail.com
thecrib.enyfec.org
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207
Highbridge-এর Circle of Dreams
অিফেসর কােজর সময়: ম�ল, বুধ, শ., / সকাল 11টা – দুপুর 2টা এবং দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
718-618-5559
acamacho@childrensvillage.org
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456
Hunts Point/Longwood-এ O.U.R. Place
অিফেসর কােজর সময়: েসাম - শ / 2টা - 4টা এবং দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
917-945-1152
ourplacefec.graham-windham.org
940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474
কিমউিনিট অংশীদারী�: ACS মািসক েদখা করার জনয 11ি কমুয্িন-িভিত্ �য্ািন �প ৈতির কেরেছ। এরা এখন
পিরক�না করেত এবং পিরবারগিলে েরফােরল িদেত ভাচুর ্য়া িমিট এবং ইেমল বয্বহা করেছ। িকছু অংশীদার সশরীেরও
আপৎকালীন অব�ার সং�ান িদে�। কিমউিনিট অংশীদারী� স�ে� েযাগােযােগর তথয এবং অিফেসর কােজর সময় জানেত
এখােন এবং িনেচ েদখুন।
Bedford-Stuyvesant
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
347-365-3852
www.bedstuycpp.org
info@bedstuycpp.org

Highbridge
অিফেসর কােজর সময়: েসাম-শ সকাল 10টা-দুপুর 3টা
718-293-4352
bridgebuilderscpo@gmail.com

Hunts Point
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
Bushwick
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ 917-514-1710 বা 646-464-2036
www.huntspoint.org/community-partnership
718-497-6090 এ�ট. 766 (েসাম, বৃহঃ)
hpcommunitypartnership@hpac10474.org
718-497-6090 এ�ট. 793 (ম�ল, বুধ, শ)
www.bushwickcommunitypartnershipny.org Jamaica
bushwickcpi@gmail.com
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
718-526-2400 x 2018 বা 917-589-3851
East Flatbush
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ jamaicapartners@shelteringarmsny.org
718-758-7802
EF@cpp.jccany.org

Mott Haven
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
347-441-0785 বা 914-529-1150
East Harlem
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ Motthavenpartnership@gmail.com
646-345-3614 অথবা 929-431-7798

eastharlemcpp@unionsettlement.org

Staten Island (North Shore)
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
East New York
917-485-7710
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
www.sicpp.com
877-827-7369
SICPPInfo@nyfoundling.org
eastnycpp@gmail.com
Elmhurst
অিফেসর কােজর সময়: দূরবত� �ান েথেক কাযর্কলা চলেছ
718-523-6868 x103
ECP@mediatenyc.org

উপের িফের যান

