13ই আগ�, 2020 তািরেখ েশষ আপেডট হেয়েছ

COVID এর সােথ িকেশার-িকেশারীেদর মািনেয় চলা
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!
আপিন একা নন।
িনউ ইয়কর িসি জুেড় অেনক িকেশার-িকেশারীরা িঠ একই রকম অনুভব করেছন। সুখবর হেলা, যুবক-যুবতীেদর জনয
অেনকগি পিরেষবা এবং সাহাযয লভয রেয়েছ!
েকবলমা� মাউস িদেয় একি ি�ক কের, অথবা আপনার েফােন টয্া কের ভাল অনুভূিতর জনয আপনার �েজানীয়
পিরেষবা আপিন পােবন:
বািড়েত করার জনয মজাদার এবং িনরাপদ গিতিবিধ
িশ�াগত সহায়তা
COVID-19 কােল আপনার �া�য
মানিসক �া�য পিরেষবা
LGBTQIA �া�য এবং মানিসক �া�য স�দ
মাদক অপবয্বহা �িতেরাধ এবং িচিকৎসা
েটিলেহল্ পিরেষবা বয্বহা কের সহায়তা
পিরবার অথবা স�কর্গ িহংসা
আত্মহত �িতেরাধ
িশশ পাচার:
লা�না
পিরবার পিরক�না িবক�
িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তা
আবাসন সহায়তা
যুবক-যুবতীেদর জনয ACS স�দ

বািড়েত করার জনয মজাদার এবং িনরাপদ গিতিবিধ
িবনামূেলয NBA িলগ পাস দরকার? SAT অথবা HSE-এর িবনামূেলয্ �য্াি� েপেল েকমন হয়? অথবা মািরও কাটর (Mario
Kart) টু নর্ােম িক আপনার গিতর েচেয় েবিশ? সু� থাকার �য়াস করেছন এবং ওয়াকর ্আউ অয্ােপ একি িবনামূেলয্
সাবি�পশন দরকার?
•

িকেশার-িকেশারীরা এবং যুব �া�বয়�রা ফান অয্া েহাম-এ েযেত পােরন অথবা স�দ এবং গিতিবিধর ওপর নবীনতম
আপেডট পাওয়ার জনয “Fun” িলেখ 97743-এ েট�ট করেত পােরন।

•

যুব এবং কিমউিনি িবকাশ িবভাগ (The Department of Youth & Community Development) আপনার
জনয িনেয় এেসেছ নৃতয, স�ীত, িশ�, িফ�েমিকং এবং আরও অেনক িকছু ! সুেযাগগি এখােন েদখুন এবং আপনার আ�েহর
গিতিবিধগিল জনয সাইন আপ করন আপনার েফােন সরাসির আপেডট পাওয়ার জনয (347) 349-4361 ন�ের েট�ট
করন েসাশয্া িমিডয়ার মাধয্ে সবেচেয় সা�িতকতম েঘাষণা পাওয়ার জনয @NYCyouth -এ আপিন
তােদরেক Instagram, Facebook, অথবা Twitter -এ ফেলা করেত পােরন।
উপের িফের যান

িশ�াগত সহায়তা
•

•
•

•

িনউ ইয়কর পাবিলক লাইে�ির (New York Public Library) �েতয্ িদন 2-11 PM পযর্ বয্ি�গ িশ�েকর মাধয্ে
িবনামূেলয অনলাইন েহামওয়াকর সাহাযয �দান করেছ। মূল িবষয়গিলে �ারি�ক এিলেম�াির েথেক হাই �ু ল ে�ড পযর্ ইংেরিজ
এবং �য্ািনে লভয্ �েতয্ িদন 24 ঘ�া িভিডও কনেট� এবং অনয্ান স�দও লভয রেয়েছ। �েবশ করার জনয আপনার
লাইে�ির কাডর ন�র বয্বহা কের এখােন লগ ইন করন
discoverDYCD আপনােক আপনার িনকটবত� িবদয্াল-পরবত� কমর্সূি, িশ�াগত পিরেষবা, চাকির এবং ই�ানর্িশ,
কিমউিনি পিরেষবা, গৃহ সহায়তা, অিভবাসন পিরেষবা এবং আ�িলক এনিরচেম� েস�ার অনুস�ান করার সুেযাগ েদয়।
YCteen যুব েলােকেদর জনয গর�পূ িবষেয়র ওপর িকেশার-িকেশারীেদর �ারা িলিখত �কৃ ত গ� �কাশনা কের। আপিন
এখােন আরও জানেত পােরন এবং গ� পড়েত পােরন। িকেশার-িকেশারীেদর সােথ কমর ্র িশ�ক এবং অনয্ানয্ে
জনয: দূরবত� জায়গা েথেক িশ�েণর স�দ বয্বহা কর, যা িকেশার-িকেশারীেদর গে�র িদক েথেক ৈতির করা হেয়েছ।
�া�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

COVID-19 কােল আপনার �া�য
আপিন েকানও ল�ণ ছাড়াই সং�ামক হেত পােরন। একি মুখ আবরণ পের আপনার চািরপােশর েলােকেদর সুরি�ত রাখুন।
িনউ ইয়কর ্বাসীেদ (2 বছেরর েবশী বয়সী বা�া সহ একি) মুেখর আবরণ পরেত হেব, যখনই তারা তােদর বািড়র বাইের েকানও
ঘের অনয্ান েলােকেদর সে� থােকন, এমনিক 6 ফু েটর দূর� বজায় রাখা েগেলও।
মুেখর আবরণ এবং সুরি�ত থাকার অনয্ান পরামশর এবং COVID-19-এর িব�ার �িতেরােধ সাহােযয্ বয্াপাে আরও তেথয্ জনয
অনু�হ কের DOHMH’s ওেয়বসাইট েদখুন।
�া�য পিরেষবার িক দরকার আেছ?
COVID-19 জন�া�য সংকটটকােল, িনেজর জনয �েয়াজনীয় িচিকৎসা সহায়তার �াি� আপনার জনয িবেশষভােব গর�পূণ
•

মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): 10 েথেক 22 বছর বয়সী যুব
েলােকেদর স�ূণ,র সংহত িচিকৎসাগত এবং মানিসক �া�য পিরেষবা এবং �িতেরাধ িশ�া �দান কের। এি �াথিমক �া�য
পিরচযর্, পরামশর, সহায়তা, মানিসক �া�য এবং পিরবার েথরািপ, েযৗন ও �জনন �া�য, দ� পিরচযর্, পুি�, এবং সু�তা এবং
সু�া�য কমর্সূি �দান কের। এই েস�ারি েসামবার েথেক শিনবার পযর্ েখালা থােক। অনলাইেন যান অথবা
212-423-3000 ন�ের কল করন

•

িকেশার-িকেশারীেদর জনয লভয �া�য পিরেষবার বয্াপাে আরও তেথয্ জনয অনু�হ কের েদখুন: Generation NYC
ডা�ার এবং িবমা.

�া�য তেথয্ মাধয্েম আ-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, MIS-C):
ে�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)

আরও তেথয্ জনয (অনূিদত সাম�ী সহ) অনু�হ কের DOHMH এর ওেয়বসাইট েদখুন।
উপের িফের যান

মানিসক �া�য পিরেষবা
কােরা সে� কথা বলেত চান? মানিসক চাপ, হতাশা, উে�গ অথবা পিরবােরর সমসয্ িনয়�ণ করার জনয আপনার সাহােযয্ �েয়াজন
আেছ? সাহাযয লভয রেয়েছ।
•

•

মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): 10 েথেক 22 বছর বয়সী যুব
েলােকেদর স�ূণ,র সংহত িচিকৎসাগত এবং মানিসক �া�য পিরেষবা এবং �িতেরাধ িশ�া �দান কের। এি �াথিমক পরামশর,
সহায়তা, মানিসক �া�য এবং পিরবার েথরািপ �দান কের। এই েস�ারি েসামবার েথেক শিনবার পযর্ েখালা থােক।
অনলাইেন যান অথবা 212-423-3000 ন�ের কল কর
NYC Well: NYC Well হল িবনামূেলয্, েগাপনীয় মানিসক �া�য সহায়তার জনয আপনার সংেযাগ। 200িটর েবিশ ভাষায়
মানিসক �া�য এবং মাদক বয্বহা পিরেষবায় �েবশ করার সুেযাগ পান, 24/7/365। েফান, েট�ট অথবা চয্ােট মাধয্ে
সাহাযয পাওয় যায়! 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) ন�ের কল কর, 65173 ন�ের WELL িলেখ েট�ট কর
অথবা অনলাইেন চয্া করন

•

শহর জুেড় মানিসক �া�য েটিলেহল্ পিরেষবা: েফােনর মাধয্ে শহর জুেড় মানিসক �া�য পিরেষবা লভয রেয়েছ এখােন
ি�ক কর.
উপের িফের যান

LGBTQIA �া�য এবং মানিসক �া�য স�দ
•
•

•

•

•

•

•

অয্াি ফিনর েস�ার (Ali Forney Center): আপনার শারীিরক এবং মানিসক �াে�য্ �েয়াজেনর স�ূণর মূলয্ায়েন জনয
অয্াি ফিনর েস�ার-এ যান অথবা বািড় েথেক 212-206-0574 ন�ের কল কর
িদ েস�ার (The Center) 13-21 বছর বয়সী LGBTQ যুব েলাক এবং সহেযাগীেদর একি িনরাপদ, যথাথর, িল�ইিতবাচক, অয্ালেকাহ-এবং মাদক-মু� পিরেবেশর মেধয �া�য্ক িবকােশর উে�েশয কিমউিনি সহায়তা �দান কের এবং
বয্ায়া পাঠয্�, কিবতা পাঠ এবং কিমউিনি আেলাচনার সুেযাগও �দান কের (কয্ােল�া েদখুন)। তারা িনিদর ্�ভাে
LGBTQ+ যুবক-যুবতীেদর �েয়াজনগি এবং েসই কারণগি যা মাদক �বয বয্বহাের ে�ে� তােদরেক উ� ঝুঁ িকেত রােখ তা
সমাধান করার জনয আউটেপেশ� মাদক বয্বহা িচিকৎসা �দান কের। আরও তেথয্ জনয এখােন ি�ক কর অথবা
recovery@gaycenter.org-এ ইেমল কর অথবা 212-620-7310 ন�ের অথবা 646-556-9300 ন�ের কল কর।
H.E.A.T: িকেশার-িকেশারীেদর জনয �া�য এবং িশ�াগত িবক� (Health & Education Alternatives for Teens,
HEAT), যুব পুরষেদ যারা �ধানত সম� বেণর্ সমােজর পুরষেদ, ইতররিত-�বণ মিহলা এবং িহজড়ােদর সােথ েযৗনস�ম
কের, তােদর যুব িচিকৎসাগত পিরচযর্, মানিসক �া�য পিরেষবা এবং েকস বয্ব�াপন �দান কের। ি�িনক েখালা থাকেব এবং
আপনার �� অথবা উে�েগর উত্ েদওয়ার জনয েফান ন�র (718) 613-8453 -এ লভয থাকেব অথবা H.E.A.T.-এ যান।
গৃহ কাযর (Housing Works): েয েকানও বয়েসর বণর্গ যুব সমকামী পুর, যুব পুর যারা পুরষেদ (YMSM), MSM
এবং বণর্গ িহজড়া েলাক, সি�য় মাদক বয্বহারকার, LGBTQ যুবক-যুবতী, এবং গৃহহীন অথবা অি�িতশীল িনবাসীেদর
সে� েযৗনস�ম কেরন তােদর পিরেষবা �দােন িবেশষ�। গৃহ কাযর -এ যান অথবা বািড় েথেক কল করন
(347) 473-7400
ে�ভর পিরক�না (Trevor Project:): LGBTQIA যুবক-যুবতীেদর জনয একি জাতীয় 24 ঘ�ার, মাশ-িবহীন
েগাপনীয় আত্মহত হটলাইন। আপনােক সহায়তা করার জনয �িশ�ণ কাউে�লারা 24/7 লভয রেয়েছন। যিদ আপিন স�ট-��
যুব বয্ি হন, আত্মহত করার কথা অনুভব কেরন অথবা কথা বলার জনয একি িনরাপদ এবং রায়-মু� �ােনর �েয়াজন
থােক তাহেল এখনই 1-866-488-7386 ন�ের ে�ভরলাইফলাইন (TrevorLifeline)-েক কল কর অথবা ে�ভর
পিরক�না-এ যান।
�া� লাইফলাইন (Trans Lifeline): �া� লাইফলাইন সমক� বয্ি িবষয়ক সহায়তা �দান কের এবং �ানীয় ও
জাতীয়ভােব উ�ূ ত অেনকগি জরি পিরি�িতর তহিবল ও পার�িরক সহায়তার সং�ান অিধগত করার ে�ে� আপনােক
সাহাযয করেত পাের। তােদর সে� এই ন�ের েযাগােযাগ কর 877-565-8860
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 ্সূিচ LGBTQ + COVID-19 সং�ােনর গাইড েদখুন।
উপের িফের যান

মাদক অপবয্বহা �িতেরাধ এবং িচিকৎসা
যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার মাদক অপবয্বহা সহ সমসয্ অথবা আসি� আেছ তাহেল কথা বলার জনয আপনার িব��
একজন বয্ি� অনুস�ান করন যিদ আপিন আপনার িপতা-মাতা অথবা অনয্ান সহেযাগী �া�বয়�েদর সে� কথা না বলেত
পােরন তার জনয্ সাহাযয লভয রেয়েছ।
•

মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): সমাজেসবী, মন�ি�ক এবং
মেনােরাগ িচিকৎসেকর একি উৎসগ�কৃ ত দল আেছ যারা মাদক অপবয্বহা সমসয্া �� 10-24 বছর বয়সী যুবকেদর,
তােদর পিরেশাধ করার �মতা বয্িতেরে পিরেষবা �দান কের। এই েস�ারি েসামবার েথেক শিনবার পযর্ েখালা থােক।
অনলাইেন যান অথবা 212-423-3000 ন�ের কল করন

•

NY এর আসি� পিরেষবা এবং সহায়তার কাযর ্াল (Office of Addiction Services and Supports,
OASAS): 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।
উপের িফের যান

ে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 পড়া 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
উপের িফের যান

পিরবার অথবা স�কর্গ িহংসা
সামািজক দূরে�র মােন সামািজক িবি��তা নয়। িনযর্াত-�� যুব বয্ি�র �ায়ই েসিট বয্াপাে জানােত ভয় পান। যিদ আপনার
অথবা আপনার পিরিচত কােরা সােথ িনযর্াত হয় তাহেল সাহাযয লভয রেয়েছ।
•
•
•
•

পিরবােরর জনয আ�য়�ল (Sanctuary for Families): 212-349-6009 ন�ের কল কর
িনরাপদ িদগ� (Safe Horizon): 24/7 গৃহ িহংসার হটলাইনেক কল কর: 1800-621- HOPE (4673) 24/7 ধষর্
এবং েযৗন িনযর্াত হটলাইেন কল কর: 212-227-3000
িশশ িনযর ্াত অথবা উেপ�া স�েকর জানােনার জনয 1-800-342-3720 ন�ের কল কর, রাজয্বয্া েক�ীয়
েরিজ�ার।
যিদ আপনার তৎ�ণাৎ েকানও িবপদ থােক তাহেল 911 ন�ের কল কর
উপের িফের যান

আত্মহত �িতেরাধ
যিদ আপনার আত্মহত করার মেতা অনুভূিত হয়, তাহেল আপনার িব�� কােরা সােথ কথা বলুন েযমন ব�ু , িপতা-মাতা, িশ�ক,
েকাচ অথবা কাউে�লার। এিটে আপিন একা নন। সাহাযয লভয রেয়েছ।
•

24/7 লভয তৎ�ণাৎ স�ট সহায়তার জনয 1-800-273-8255 ন�ের জাতীয় আত্মহত �িতেরাধ হটলাইেন (The National

•
•

Suicide Prevention Hotline) কল কর।
িবনামূেলয কাউে�লােরর সােথ েট�ট করার জনয 20121 ন�ের VOICE েট�ট কর
সাহাযয অনুেরাধ করার আরও েবিশ উপােয়র জনয আপনার জীবন আপনার ভেয়স (Your Life Your Voice)-এ যান।
উপের িফের যান

িশশ পাচার:
যিদ আপনােক পাচার করা হয় অথবা েবঁেচ থাকার জনয েযৗন বয্বস করেছন এমন হয় তাহেল সাহাযয লভয রেয়েছ। আপনােক একি
িনরাপদ, আরও েবিশ �ায়ী জায়গায় িনেয় যাওয়ার উে�েশয সাহােযয্ জনয এখােন স�দগি রেয়েছ।

•

জাতীয় মানব পাচার হটলাইন: সম� যুবক-যুবতীেদর জনয 24/7/365 েখালা। 888-373-7888 ন�ের কল কর, অথবা
233733 -েত েট�ট কর, অথবা আরও পড়ুন.
NYPD িবেশষ িনগৃিহত (NYPD Special Victims)/মানব পাচার হটলাইন: সম� যুবক-যুবতীেদর জনয 24/7/365 েখালা।
646-610-7272 ন�ের কল কর।
িনরাপদ িদগ� (Safe Horizon): আপনার সাহােযয্ �েয়াজন হেল 24-ঘ�া হটলাইেন কল করন 1-800-621-4673।
কভানা� হাউস (Covenant House): 16 েথেক 21 বছর বয়সীেদর জনয স�ট কাউে�িলং এবং জরর গৃহ।
212-613-0300 ন�ের কল কর অথবা িনয়মব� গৃহ-এ যান।
িদন এক (Day One): েশািষত এবং পাচারকৃ ত পুর এবং মিহলা, এবং অ�র� েডিট িহংসা, �িশ�েণর জনয বয্ি�গ
পিরেষবা: 212-566-8120, এ�েটনশন 5692 ন�ের কল কর অথবা socialworker@dayoneny.org-এ ইেমল
কর।
GEMS: িনউ ইয়কর িসিট মেধয েমেয়েদর িশ�া এবং পরামশর পিরেষবা (Girls Educational & Mentoring Services,
GEMS), ��-েময়াদী এবং স�ট পিরচযর্, আদালত ওকালিত, �ানা�র এবং সহায়ক গৃহ, এবং েকস বয্ব�াপন সহ পিরেষবা
�দান কের। 212-926-8089 ন�ের কল কর।
পাচারৃত এবং িল� যুবক-যুবতীেদর জনয টয্াট অপসারণ: ইেমইল: tattoo.removal@acs.nyc.gov

•

যিদ আপনার তৎ�ণাৎ েকানও িবপদ থােক তাহেল 911 ন�ের কল কর

•
•
•
•
•

•

উপের িফের যান

লা�না
লা�না শারীিরক, েমৗিখক, সামািজক অথবা অনলাইন (সাইবার লা�না) হেত পাের। এি জঘনয অিভ�তা হেত পাের এবং এর
গর পিরণাম থাকেত পাের। যিদ আপনার ওপর লা�না লাগােনা হয় তাহেল মেন রাখেবন এি আপনার েদাষ নয়। কী ঘটেছ েস
স�েকর একজন িব�� �া�বয়�েক বলুন। আপনার িপতা-মাতা, িশ�ক, েকাচ, িবদয্ালেয় �ধান িশ�ক অথবা কাউে�লাের সে�
কথা বলুন।

•
•

লা�না িকভােব েমাকািবলা করেবন েস স�েকর আরও তেথয্ জনয আরও পড়ুন অথবা েসামবার েথেক শিনবার পযর্
212-423-3000 ন�ের কল করন
NYC িশ�া িবভােগর িশ�াথ�েদর জনয, DOE’s তথয পৃ�ায় যাওয়ার মাধয্ে েযৗন হয়রািন এবং/অথবা লা�না সহ
িশ�াথ�র প� েথেক িশ�াথ�র ৈবষময, হমি, হয়রািন িকভােব িরেপাটর করেবন েস স�েকর আরও তথয পান।
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পিরবার পিরক�না িবক�
•

•

NYC-এর পিরকি�ত িপতৃ � �িত�ান: সু�া�য পরী�া, জ� িনয়�ণ, �সব-পূবর পিরচযর্, েযৗনগত ে�িষত সং�মণ পরী�ণ,
LBGTQIA �া�য, PrEP, গভর ্পা �ি�য়া এবং িনিদর ্ অনয্ান পিরেষবার জনয আপনার িনকটবত� একি পিরকি�ত িপতৃ �
(Planned Parenthood) েস�ার অনুস�ান করন 1-800-230-PLAN ন�ের কল কর অথবা অনলাইেন
অয্াপেয়�েম বুক কর।
িনউ ইয়কর ে�িবে�িরয়ান পিরবার পিরক�না �ি�য়া: 45 বছর বয়সী িকেশারী মিহলার জনয পিরবার পিরক�না
েস�ার এবং 14-35 বছর বয়সী পুরেষ জনয ইয়াং েম� ি�িনক। েফান, িভিডও এবং �শরীের িচিকৎসা পিরচযর্ �দান কের।
কল কর: 212-305-9321
উপের িফের যান

িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তা
িকেশার-িকেশারী মাতা-মতা হওয়া সহজ নয় এবং কেরানাভাইরােসর কারেণ �িতব�কতাগি আরও বৃহৎ হেয় উঠেত পাের।
িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তার জনয, িন�িলিখতগি েদখুন:
•

•

মাউ� িসনাই ৈকেশার �া�য েক�-এর িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতা কমর ্সূি, িবষয়গি আরও সহজ কের েতালার
উে�েশয আপনােক সাহাযয করার জনয এখােন লভয রেয়েছ। তােদর উে�শয হেলা আপনােক উ� মােনর িচিকৎসা পিরেষবা,
সামািজক কমর পিরেষবা, মানিসক পিরেষবা, এবং পুি�গত তথয �দান করার মাধয্ে আপনার এবং আপনার বা�ার সু�া�য
সুিনি�ত করা। সম� পিরেষবা িবনামূেলয্ এবং েগাপনীয়। অনলাইেন যান অথবা েসামবার েথেক শিনবার পযর্ এই ন�ের
কল কর: 212-423-3000
এমনিক েস�ার ব� থাকেলও, িদেন 24 ঘ�ার অন-কল েপিডয়াি�িশয়ানরা েফােনর মাধয্ে লভয রেয়েছ। েকবল
212-423-3000 ন�ের কল কর এবং অন-কল েপিডয়াি�িশয়ােনর জনয অনুেরাধ করন
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আবাসন সহায়তা
•

•

NYC যুব এবং কিমউিনি িবকাশ িবভাগ (NYC Department of Youth and Community Development,
DYCD) ঘরছু ট এবং গৃহহীন যুবক-যুবতীেদর (Runaway and Homeless Youth, RHY) জনয জরর আবাসন এবং
পিরবতর ্নকালী িনবাস �কে�র জনয তহিবল �দান কের। আপিন এখােন RHY কমর্সূি স�েকর আরও তথয জানেত পােরন।
Covenant House: সহায়তা আবশয্ যুবক-যুবতীেদর আবাসন এবং সহায়ক পিরেষবা �দান করার জনয িদেন 24 ঘ�া,
স�ােহ 7 িদন েখালা থােক। অনলাইেন যান অথবা 212-613-0300 ন�ের কল করন

•

The Door: সহায়তা আবশয্ যুবক-যুবতীেদর আবাসন এবং সহায়ক পিরেষবা �দান কের এবং িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন
েখালা থােক। আরও তেথয্ জনয jasmith@door.org-এ Jazzy Smith-েক ইেমইল করন
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যুবক-যুবতীেদর জনয ACS স�দ
বতর ্মাে �িতপালক পিরচযর্া অবি�ত যুবক-যুবতীেদর জনয, যােদরেক স�িত �াধীন জীবনযাপেনর জনয মু� করা হেয়েছ, অথবা
ACS পিরেষবা �াপক যুবকযুবতীেদর পে� এি সমসয্াজনন সময় তা আমরা জািন এবং আপনার অিতির� সহায়তা �েয়াজন
হেত পাের। আপনার এেজি� েকস �য্ন এবং ACS-এ িবেশষ�েদর িট সহ অেনক মানুষ আেছন যারা েয েকানও িবষেয়র ওপর
আপনার সে� কাজ করেত পােরন েযমন আপনার গর�পূ নিথপ�, গৃহ, কােজর ��িত এবং িশ�া �হণ করার জনয আপনােক
সাহাযয করেত পাের। অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইেটর যুব েসকশন েদখুন অথবা আরও তেথয্ জনয আপনার এেজি� েকস
�য্ানারে িজ�াসা করন কার সে� কথা বলেত হেব েস বয্াপাে আপিন সুিনি�ত না থাকেল অনু�হ কের সাহাযয এবং তেথয্
জনয ওকালিতর ACS অিফস (ACS Office of Advocacy) -এর সে� েযাগােযাগ করন
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