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আপিন aসুs হেয় পড়েল আপনার সnােনর জনয্
পিরকlনা
NYC-েত COVID-19 aসুsতা বয্াপক আকাের কমুয্িনিট সংkমণ হেয় েদখা িদেয়েছ। িনেজেদর aসুs হেয়
পড়ার িবষয়িট িনেয় ভাবনা িপতামাতার পেk ভীিতকর হেলo, eমন ঘটনা ঘটেল আপিন আপনার সnােনর
sােথর্ েকােনা পিরকlনা িনেয় আপনার বnু -বাnব eবং পিরবােরর সে আেলাচনা কের আ s হেত পােরন।
পিরকlনা কী? আপিন খুব aসুs হেয় পড়ার কারেণ আপনার সnােনর পিরচযর্া না করেত পারেল বা
আপনােক হাসপাতােল েযেত হেল আপনার সnােনর পিরচযর্ার জনয্ eকজন িনরাপদ, দািয়tশীল
pাpবয়েsর বয্বsা কের আপিন আপনার সnানেক িনরাপদ করেত পােরন।
আমােক কী করেত হেব? িনেজর পিরবােরর পিরিsিতর uপর িনভর্ র কের িপতামাতারা িবিভn
বয্বsা করেত পােরন। িনেচ 1) কােক িজjাসা করেবন, 2) কীভােব eকিট পিরকlনা কাযর্কর হেত
পাের, eবং 3) েযাগােযাগ সmিকর্ ত িবষয় িল িনেয় িবেবচনার জনয্ িকছু পরামশর্ েদoয়া হল।
1) কােক িজjাসা করেবন? আপিন খুব aসুs হেয় পড়েল, eমন েকান িনরাপদ, দািয়tশীল pাpবয়s
আেছন িযিন আপনার বদেল আপনার সnােনর যt িনেত পারেবন তা ভাবুন। ei বয্িk পিরবােরর সদসয্,
বnু বা pিতেবশী হেত পােরন যােক আপিন eবং আপনার সnান েচেনন। আপনার িচnা-ভাবনা হেয় েগেল,
সmাবয্ পিরচযর্াকারীরা icুক িকনা eবং সাহাযয্ করেত পারেব িকনা িনি ত করেত তােদর সে আেগ েথেক
কথা বলুন।




ঝঁু িক িল কী? আপনার সnানo যিদ aসুs হেয় পেড় ei ভাবনায়, সmাবয্ পিরচযর্াকারী বা তােদর
পিরবােরর সদসয্রা COVID-19 eর েবিশ ঝঁু িকেত থাকেল, আপিন aনয্ানয্ িবকl িলর কথা ভাবেত
পােরন।
আপনার সnান কী ভাবেছ? আপনার সnােনর বয়স eবং বৃিdর uপর িনভর্ র কের, আপনার
সnান কােদর িব াস কের eবং কােদর সে া
বাধ করেব তা িজjাসা ক ন। বড় িশ eবং
িকেশার-িকেশারীরা িনেজরাi িনেজেদর েদখােশানা eবং েছাট ভাi-েবানেদর পিরচযর্া করেত চাiেত পাের,
তেব েসটার সুপািরশ করা হয় না। eকিট uেdগজনক eবং aিনি ত সময় সামলােত, বড় িশ
সেমত িশ েদর পােশ িব s pাpবয়sেদর কাছ েথেক যt eবং সহেযািগতা থাকা জ ির।

2) কীভােব eকিট পিরকlনা কাযর্ কর হেত পাের। আপনার পিরকlনািট কীভােব কাযর্কর হেত পাের
েসi সmেn ভাবুন। আপনার পিরচযর্াকারী িক আপনার বািড়েত থাকেবন, নািক আপনার সnান েসi
পিরচযর্াকারীর বািড়েত যােব? আপনার সnােনর িক যাতায়ােত সহায়তা pেয়াজন হেব? আপনার িক েপাষয্
pাণী আেছ যারo পিরচযর্া pেয়াজন?
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েবিশরভাগ বয্িki COVID-19 েথেক েসের uেঠন, তেব তার জনয্ েবশ কেয়ক সpাহ লাগেত
পাের। ei েচকিলs আপনােক েসi তথয্ eবং সংsান িল eকিtত করেত সাহাযয্ করেত পাের
যা আপনার পিরচযর্ াকারী eবং সnােনর pেয়াজন হেত পাের।

3) েযাগােযাগ। পিরকlনা িল িবিধবৎ বা িবিধবিহভূর্ তভােব হেত পাের, তেব aনয্ানয্েদর আপনার
পিরকlনািট সmেn জানােত ভু লেবন না eবং eিট eমন eকিট জায়গায় িলেখ রাখুন যােত
আপৎকালীন aবsায় খুঁেজ পাoয়া সহজ হয়।





eকিট িবিধবিহভর্ ূ ত পিরকlনার েkেt, আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ সmত হেয়েছন eমন
পিরচযর্াকারীর(েদর) নাম eবং েযাগােযােগর তথয্ আপিন িলেখ রাখেত পােরন।
িবিধবৎ পিরকlনার eকিট িবকl িহসােব, িনu iয়কর্ েsট আiন aনুযায়ী িপতামাতার তরফ েথেক
eকজন িশ র জনয্
tপূণর্ িসdাn িল েনoয়ার জnয িপতা বা মাতা েকােনা eকজন বয্িkেক
asায়ীভােব মেনানীত করেত eকিট ফমর্ সmূণর্ করার (OCFS ফমর্ 4940) সুেযাগ পান।
আপনার পিরকlনািট aনয্ানয্
tপূণর্ বয্িkেদর জানােনা pেয়াজন িকনা তা িবেবচনা ক ন:
o aনয্ েকােনা বয্িk কাsিড ভাগাভািগ করেল aথবা আপনার সnােনর সে সাkাৎ করার
aিধকার থাকেল, আপনার িক ei বয্াকআপ পিরচযর্াকালীর পিরকlনা িনেয় তােদর সে কথা বলার
pেয়াজন আেছ?
o আপনােক িক sু েল আপনার সnােনর b কাডর্ আপেডট করেত হেব?
o আপিন aসুs হেল আপনার বািড়েত কােদর আসার aনুমিত আেছ েসi িবষেয় আপিন িক
আপনার pিতেবশীেদর বা িবিlং কমর্ীেদর জানােত চান?
o আপিন বতর্ মােন েকােনা আ েয় বাস করেল, আপিন আপনার সnানেদর পিরচযর্ার aনুমিত কােদর
uপর িদেয়েছন তা জানােত আপনার পিরকlনািট িনেয় আপনার েকস ময্ােনজােরর সে আেলাচনা
করেল িক তােদর পেk িবষয়িট জানা সুিবধাজনক হেব (pেয়াজেন আপনার সnানেক তু েল িনেয়
যাoয়ার জনয্ আসা সেমত)?

আেরা সংsান





আপনােক সাহাযয্ করেব eমন eকজন িনরাপদ পিরচযর্াকারী েপেত আপনার সমসয্া হেল, aথবা
পিরকlনা ৈতির করার জনয্ আপনার সহায়তার pেয়াজন হেল, িনেদর্ িশকা eবং সহেযািগতার জনয্
aনুgহ কের আপনার sানীয় ACS বেরা aিফেস েযাগােযাগ ক ন
NYC আপৎকালীন aবsা বয্বsাপনার িনেদর্ িশকা eবং আপৎকালীন aবsার psিতমূলক
তথয্
আপিন পািরবািরক িবষয়, uiল, ভূ সmিt, িবমা িবষয়ক সমসয্া বা aনয্ানয্ পিরকlনা িনেয় কথা
বলেত চাiেল, তথয্ eবং েরফােরেলর জনয্ NYC311 বা েকােনা sানীয় বার aয্ােসািসেয়শন
(local bar association) eর সে েযাগােযাগ করেত পােরন।
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NYS আtীয়তার েনিভেগটর (Kinship Navigator)
NYC মানব সmদ pশাসন (Human Resources Administration) (খাবার, নগদ সহায়তা,
আবাসেনর সহায়তা eবং আেরা)
NYC DYCD বেরা-িনভর্র প-iন েকnd (Borough-Based Drop-In Centers)
HelpNowNYC (িনu iয়কর্ িসিট eবং তার aংশীদারেদর pদান করা সহায়তার পথ, aথবা COVID19 িবষয়ক pিতিkয়া জানােনার pেচ া িলর সহেযািগতায় িনেদর্ িশত পথ)
NYC Hope (গাহর্ s eবং িল -িভিtক সিহংসতার িশকার হoয়া বয্িkেদর জনয্ সংsান eবং সহেযািগতা)
েকািভড eর মধয্ িদেয় মািনেয় েনoয়া (Coping Through Covid) (pতয্িহক pেয়াজন হেত
পাের eমন সংsান িল িনেয় িনu iয়কর্ বাসী eবং তােদর িpয় মানুষেদর সংযুk কের, eর মেধয্ রেয়েছ:
খাবার eবং inারেনেটর েবিশ pেবশািধকার; আবাসন eবং ভাড়ার সহায়তা; িচিকৎসা, মানিসক sাsয্
eবং মাদক িচিকৎসার পিরেষবািদ; িশkামূলক কাযর্কলাপ eবং মানিসকচাপ মুিkর uপায়সমূহ)

3

সবর্েশষ সংেশাধন হেয়েছ 24েশ eিpল, 2020

আপনার পিরকlনা ৈতিরর সাহাযয্ােথর্ েচকিলs
আপিন aসুs হেয় পড়েল আপনার সnােনর জনয্ পিরকlনা: NYC-েত COVID-19 aসুsতা বয্াপক
আকাের কমুয্িনিট সংkমণ হেয় েদখা িদেয়েছ। িনেজেদর aসুs হেয় পড়ার িবষয়িট িনেয় ভাবনা িপতামাতার
পেk ভীিতকর হেলo, eমন ঘটনা ঘটেল আপিন আপনার সnােনর sােথর্ েকােনা পিরকlনা িনেয় আপনার বnু বাnব eবং পিরবােরর সে আেলাচনা কের আ s হেত পােরন। ei েচকিলs আপনােক েসi তথয্
eবং সংsানসমূহ eকিtত করেত সাহাযয্ করেত পাের যা আপনার পিরচযর্াকারী eবং সnােনর
pেয়াজন হেত পাের।
dত পরামশর্ : হঠাৎi aসুs হেয় পড়েত পােরন aথবা আপৎকালীন aবsা ৈতির হেত পাের।
আপনার কােছ সময় বা িনেচ েদoয়া সমs কাজ করার kমতা না থাকেলo, আপিন আপনার সnােনর
জনয্ pাথিমক িজিনসপt িদেয় eকটা aনাড়mর "যাoয়ার জনয্ ৈতির বয্াগ" psত কের রাখেত চাiেত পােরন যার মেধয্ পাlােনার জনয্ জামাকাপড়, ডায়পার eবং oয়াiপ, pেয়াজনীয় oষুধ eবং জ ির েফান নmেরর
eকিট তািলকা থাকেব। সmব হেল, মন েভালােনার আiেটম িহসােব eকটা েকােনা েছাট েখলনা বা েগম
িদেয় িদন।
খাবার, েপাশাক eবং aনয্ানয্ pেয়াজনীয় িজিনস:






েপাশাক, জুেতা eবং আবহাoয়া পিরবতর্ েনর সােথ uপযুk আuটার oয়য্ার; ডায়পার eবং oয়াiপ; িচ িন
বা সাজেগােজর anযানয্ আiেটম সেমত pেতয্কিট িশ র জনয্ পির ার েপাশাক eবং aনয্ানয্
আiেটম িদেয় eকিট বয্াগ psত করার কথা মাথায় রাখুন যা আপনার িশ আগামী দুi সpাহ
পযর্n বয্বহার করেত পারেব।
কেয়ক িদন বা কেয়ক সpাহ ধের পিরচযর্ার pেয়াজন হেল আপনার বয্াকআপ পিরচযর্াকারীর
aিতিরk খাবার, ডায়পার, বয্িkগত uপকরণ eবং আপনার সnােনর জনয্ aনয্ানয্ pেয়াজনীয় িজিনস
সেমত কী pেয়াজন হেত পাের জানেত তার সে েখালাখুিল কথা বলুন। আপনার সnােনর েদখােশানা করার
জনয্ িক আপনার পিরচযর্াকারীর আিথর্ক সংsান রেয়েছ, নািক আপনােক eকসােথ বেস েকােনা পিরকlনা
করেত হেব?
আপনার পিরচযর্াকারী েকােনা িনরাপদ ঘুেমর বয্বsা (েযমন িkব বা পয্াক eবং েছাট িশ র জনয্
েখলা) িদেc িকনা েদেখ িনেত ভু লেবন না।
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tপূণর্ নিথপt: আপনার সnােনর
tপূণর্ নিথপt eকিট জায়গায় eকিtত ক ন যােত
পিরচযর্াকারী pেয়াজেন তা হােতর কােছ পায়। eর মেধয্ anভুর্ k থাকেত পাের বাথর্ সািটর্িফেকট,
পাসেপাটর্, aনয্ানয্ সরকাির পিরচয়পt, িটকাকরেণর েরকডর্ eবং িবমার তথয্।
িচিকৎসা সংkাn তথয্: আপনার সnােনর sাsয্ েসবা pদানকারী, ফােমর্িসর নাম eবং েযাগােযােগর
তেথয্র eকিট তািলকা ক ন; েকােনা aয্ালািজর্ বা খাবার িনেয় সংেবদনশীলতা থাকেল, eবং আপনার সnােনর
pেয়াজন হেত পাের eমন oষুধ কীভােব তােক খাoয়ােত হেব তা আপনার পিরচযর্াকারীেক জানান।


eছাড়াo েদখুন: uপসগর্ থাকা িশ েদর বািড়েত পিরচযর্ ার জনয্ ACS িনেদর্ িশকা

িশkামূলক তথয্: আপনার সnােনর sু ল বা িশ পিরচযর্া pদানকারীর নাম eবং েযাগােযােগর তেথয্র
তািলকা ক ন eবং কীভােব দূরবতর্ী sান েথেক িশkা িবষয়ক তথয্ eবং pেয়াজনীয় িজিনস aয্ােkস
করেত হেব তা পিরচযর্াকারীেক জািনেয় রাখুন।
আরাম eবং িটন: আপনার পিরচযর্াকারীেক বলুন, কী আপনার সnানেক আরাম েদয় eবং িনরাপদ কের।
আপনার সnােনর িpয় বi, গান, েখলনা eবং েখলা িল কী? আপিন eবং আপনার সnান eকসােথ েকান
কাজ িল করেত চান? আপিন কীভােব েনেগিটভ আচরণ িলেক সামলান eবং পিজিটভ আচরণ িলেক
uৎসািহত কেরন? eছাড়াo আহার, ঘুম, বািড়র কােজর সময়, িটিভ েদখার সময় iতয্ািদর জনয্ আপিন
কী িটন পালন কেরন তা আপনার পিরচযর্াকারীেক জািনেয় রাখুন। eকিট িটন েমেন চলেল তা
আপনার সnানেক sাভািবক aবsার ভাবনা বজায় রাখেত সাহাযয্ করার পাশাপািশ আপনার
সnানেক িনরাপদ েবাধ করােত আপনার পিরচযর্াকারীেক সহেযািগতা করেব।
সংযুk থাকার বয্বsা: আপনার সnােনর জীবেন
tপূণর্ eমন aনয্ানয্ বয্িkেদর সে েযাগােযাগ
বজায় রাখেল তা মানিসক চাপ eবং uেdগ কমােত সাহাযয্ করেত পাের, eমনিক তারা বতর্ মােন
আপনার সnােনর েদখােশানা না করেলo। আপিন িক আপনার সnােনর েফােন eকিট পিরিচিতর তািলকা েসভ
কের িদেত পােরন aথবা " tপূণর্ বয্িk"েদর েফানবুক ৈতির করার জনয্ তােদর সাহাযয্ িনেত পােরন?
চাজর্ার িল eকিট জায়গায় সািজেয় রাখুন যােত তারা সহেজi েস িল খুঁেজ পায় eবং আপনার সnােনর েকাথাo
যাoয়ার pেয়াজন হেল েস িল িনেত না ভু েল যায়।
pিতরkামূলক আেদশ: েকােনা বয্িkর েথেক আপনার সnানেক সুরিkত রাখার জনয্ আপনার কােছ
েকােনা সুরkার আেদশ থাকেল, aনুgহ কের আপনার পিরচযর্াকারীেক েসিট জানান eবং আেদেশর eকিট
pিতিলিপ তােদর িদন।
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