েকািভড-19 সংকটকােল আপনার বাসায় িনরাপেদ থাকার জনয্
�েয়াজনীয় েসবাসমূ হ �হণ করুন
এই কিঠন সমেয়, আপিন িবনামূ েলয্ েসবা এবং সহায়তা পাে�ন তা িনউ ইয়কর্ শহর িনি�ত করেত চায়। আপনার জনয্ সহায়তা রেয়েছ। �াপয্
িকছু িরেসােসর্র তািলকা িনেচ েদয়া হেলা।
এছাড়াও, আশপােশর এলাকা �ারা তািলকাভু � সকল িরেসাসর্ িসিট িডপাটর্েম� অব েহলথ এর কােছ রেয়েছ। আশপােশর এলাকা �ারা
ৈতির েকািভড-19 িরেসােসর্ র তািলকার জনয্ এখােন ি�ক করুন।

িনউ ইয়েকর্র বয়� বািস�ােদর জনয্ িবনামূ েলয্ সহায়তা:
খাদয্ সহায়তা
আপিন যিদ আপনার খাবার পাওয়ার স�মতা িনেয় িচি�ত থােকন, তেব িবনামূ েলয্ িপক-আপ খাবার সবার জনয্ রেয়েছ এবং িনউ ইয়েকর্ র িকছু
বািস�ারা েহাম েডিলভািরেত সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ও হেত পােরন।
• আরও জানেত খাদয্ সহায়তার ওেয়বসাইট িভিজট করুন অথবা 311 ন�ের কল করুন
�া�য্ এবং িনরাপৎতা
মানিসক �াে�য্র সহায়তা: েকািভড-19 মহামারী চলাকালীন, চাপ অনু ভব করা, ভারা�া�, িবষ�তা েবাধ, উি�� অথবা ভয় অনু ভব করা
একিট সাধারণ িবষয়।
•
•
•

এগেলা েমাকােবলা করেত সাহােযয্র জনয্, NYC Well ওেয়বসাইট িভিজট করুন
যিদ আপিন অতয্ািধক চাপ বা উে�গ অনু ভব কের থােকন, তাহেল 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) ন�ের কল কের অথবা
65173 ন�ের “WELL” িলেখ েট�ট কের একজন কাউে�লেরর সােথ 24/7 কথা বলেত পারেবন।
বাসায় বেস িবনামূ েলয্ িনউ ইয়েকর্র বািস�ােদর মানিসক �া�য্ েসবা �হণ করার িনেদর্শনা

আপনার বাসায় সু র�া স�� করুন: যিদ আপিন আপনার বাসায় িনরাপদ অনু ভব না কেরন অথবা কােরার কারেণ চাপ, হুমিক বা ভয় অনু ভব
কের থােকন, তাহেল কল করুন:
•
•
•

1-212-442-3103 ন�ের NYC িডপাটর্েম� ফর এিজং িরেসাসর্ েস�াের (Department for the Aging’s Resource Center)
সকাল 9:00 েথেক িবেকল 5:00 পযর্�
েসফ হরাইজন (Safe Horizon) �ারা পিরচািলত NYC এর 24 ঘ�ার হটলাইেন: অনয্ েযেকােনা সমেয় 1-800-621-4673 ন�ের
আপিন যিদ েকােনা জরুির পিরি�িত অনু ভব কেরন, তাহেল 911 ন�ের কল করুন

ঔষধ িবতরণ: ে�সি�পশেনর ঔষেধর েহাম েডিলভাির পাওয়ার একিট িবক� িহেসেব, কয্াপসু ল (Capsule) নােমর একিট ফােমর্সীর সােথ
আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন, যারা স�ােহ 7 িদনই িবনামূেলয্ একই িদেন ঔষধ সরবরাহ কেরন। যিদ আপিন িসিটেক কল না কের
কয্াপসু লেক কল করার িস�া� েনন, তাহেল ে�সি�পশেনর ঔষধ িবতরেণর জনয্ তারাই দায়ব� থাকেবন। ে�সি�পশেনর ঔষেধর েহাম

েডিলভাির কয্াপসু ল িবনামূ েলয্ �দান করেছ, িক� অনয্ েযেকােনা ফােমর্িসর মেতা, আপনার িবমার আওতাভু� নয় এমন ঔষেধর খরচ
বহেনর জনয্ আপিনই দায়ব� থাকেবন। কয্াপসু েলর সােথ ন�ের েযাগায 3092-362 (646)ে◌াগ করুন।
েমিডেকল সর�াম: েমিডেকল সর�াম (েযমন- ছিড়, েরােলটর / ওয়াকার, কয্ােথটার, �া�বয়�েদর ডায়াপার/ি�ফস, �েতর যেৎনর
সর�াম, CPAP এবং �াস-��াস স�িকর্ ত অনয্ানয্ সর�াম) েহাম েডিলভাির পাওয়ার একিট িবক� িহেসেব, টুমেরা েহলথ (Tomorrow
Health) নােমর একিট সং�ার সােথ আপিন েযাগােযাগ করেত পােরন। েমিডেকল সর�ােমর েহাম েডিলভাির টুমেরা েহলথ িবনামূ েলয্ �দান
করেছ, িক� আপনার িবমার আওতাভু� নয় এমন েমিডেকল সর�ােমর খরচ বহেনর জনয্ আপিনই দায়ব� থাকেবন। যিদ
আপিন িসিটেক কল না কের টুমেরা েহলথেক কল করার িস�া� েনন তাহেল েমিডেকল সর�ােমর িবতরেণর জনয্ তারাই দায়ব� থাকেবন।
তােদর সােথ েযাগােযােগর জনয্ 844-402-4344 ন�ের কল করেত পােরন।
েমিডেকয়াের সহায়তা: আপনার জনয্ েকান �য্ানিট সিঠক তা িনেয় িচি�ত? �া�য্ িবমা তথয্, পরামশর্ এবং সহায়তা ে�া�াম (েহলথ ই�ুের�
ইনফরেমশন, কাউে�িলং অয্া� অয্ািসসেট� ে�া�াম) িবনামূেলয্ আপনােক সহায়তা �দান করেত পারেব।
কােছ থাকুন: এই কিঠন সময়কােল, আপনােক কল করার জনয্ ও েদখােশানা করার জনয্ ে��ােসবীরা রেয়েছন। যিদ আপিন এই েসবা
েপেত আ�হী থােকন তাহেল:
•

আেরা তেথয্র জনয্ 212-244-6469 ন�ের Aging Connect -এ কল করুন

আিথর্ ক এবং েভা�া সু র�া
অথর্ ৈনিতক �ভাবগত অথর্ �হণ (�েণাদনার অথর্ �হণ): অিধকাংশ �বীণ এবং অবসর�া� বয্ি�র পাশাপািশ অনয্ানয্ েফডােরল েবিনিফট
�হণকারী বয্ি�রা 1,200 মািকর্ ন ডলার �য়ংি�য়ভােব েপেয় যােবন।
কর দািখল করেত িবনামূ েলয্ ��িত: আপনার বাসায় িনরাপেদ েথেক কর দািখল করেত িবনামূেলয্ সহায়তা পান। এই েসবায় একজন
ে��ােসবী IRS সািটর্ফাইড VITA/TCE ��তকারী �ারা ভাচর্ু য়ালভােব কর দািখেলর ��িত এবং অনলাইেন িনেজ িনেজ ��িত েনয়ার
সহায়তা পাওয়া অ�ভুর্ � রেয়েছ।
আয়কর দািখেলর সময়সীমা জু লাই 15, 2020 তািরখ পযর্ � �িগত করা হেয়েছ; তেব, যিদ আপিন �েণাদনার অথর্ পাওয়ার েযাগয্ হন
িক� �য়ংি�য়ভােব তা না পান, তাহেল �েণাদনার অথর্ পাওয়ার জনয্ আপনােক অবশয্ই কর দািখল করেত হেব।
েফােনর মাধয্েম িবনামূ েলয্ আিথর্ ক পরামশর্ : টাকা পয়সা িনেয় িচি�ত? আপিন এেত একা নন। েফােনর মাধয্েম েগাপনীয়ভােব িবনামূেলয্
আিথর্ক পরামশর্ েপেত আপিন অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেত পােরন। আপিন যােত সরাসির অথর্ জমা করেত পােরন তাই একিট বয্াংক
অয্াকাউ� খু লেত সহায়তা করেত; আপনার পািরবািরক বােজট বা আেয় হঠাৎ পিরবতর্ ন িনয়�ণ করেত; ঋণদাতােদর সােথ েযাগােযাগ এবং
আেরা অেনক িকছু করেত একজন কাউে�লর আপনােক সহায়তা করেত পােরন।
�য্াম এিড়েয় চলু ন: সাধারণ জািলয়ািত ও আিথর্ক সমসয্া এবং েকাথায় সহায়তা পাওয়া যােব েস স�েকর্ পরামশর্ �বীণ �া�বয়�েদর জনয্
েভা�া সু র�া পরামশর্ �দান কের।
বয়� িনউ ইয়কর্বাসীেদর জনয্ অিতির� সহায়তা

িনউ ইয়কর্ শহের উে�েদর সকল �ি�য়া অিনিদর্�কােলর জনয্ �িগত করা হেয়েছ। আপনার বািড়ওয়ালা আপনােক বাসা েথেক
উে�দ করেত পারেবন না, েবর কের িদেত পারেবন না বা েকািভড-19 আ�া� হেল বা েহাম-েকায়ারা�াইেনর আওতায় থাকেল আপনােক
আপনার অয্াপাটর্েম� েছেড় েযেত বলেত পারেবন না। আপনােক তারপেরও েকায়ারা�াইেন থাকাকােল বা েমিডেকল ফয্ািসিলিটেত
েযেকােনা সময় থাকাকােল আপনােক ভাড়া পিরেশাধ করেত হেব।
.েকািভড-19 সংকটকােল অথর্ পিরেশােধ বয্থর্ হেল ইউিটিলিট ব� করা যােব না যিদ আপিন িবদুয্ৎ, গয্াস বা িহিটং সংেযাগ
িবি��করেণর েনািটশ েপেয় থােকন, তাহেল আপিন জরুির আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদন করেত পােরন।
আপিন সাি�েম�াল িনউ�শনাল অয্ািসে�� ে�া�াম (SNAP) এবং নগদ সহায়তা (CA) সহ, বাসায় েথেক েবিনিফট �হেণর জনয্
আেবদন করেত পােরন।
িনউ ইয়েকর্ র বািস�া িছেলন এমন িন�-আয় স�� পিরবােরর মৃ ত সদসয্ বা ব�ু র জনয্ িন�-আয় স�� িনউ ইয়েকর্র বািস�ারা
অে�য্ি�ি�য়ার আিথর্ ক বয্য় বহন করার জনয্ 900 মািকর্ন ডলার পযর্ � আিথর্ ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন।

িনউ ইয়কর্বাসীেদর যতটুকু স�ব বাসায় অব�ান করা উিচত।
শধু মা� আবশয্ক কােজর জনয্ বাইের যান। এই আবশয্ক কােজ অ�ভুর্ � রেয়েছ অপিরহাযর্ বয্বসােয়র জনয্ কাজ করা, পণয্�বয্ িকেন আনা
অথবা �েয়াজনীয় িচিকৎসা েসবা িনি�ত করা।
যিদ আপনােক বাইের েযেত হয়, আপনার ও অনয্ বয্ি�র মেধয্ অ�ত ছয় ফু ট দূর� বজায় রাখু ন এবং মু খ েঢেক রাখার সর�াম পিরধান
করুন। অ�ত 20 েসেক� ধের সাবান ও পািন িদেয় আপনার হাত �ায়ই পির�ার করুন অথবা অয্ালেকাহল-িভিৎতক হয্া� সয্ািনটাইজার
বয্বহার করুন।
মু খ েঢেক রাখার সর�াম কীভােব িনরাপেদ বয্বহার করেত পােরন েস স�েকর্ এখােন িকছু পরামশর্ রেয়েছ:

মু খ েঢেক রাখার সর�াম স�িকর্ত �ায়শই িজ�ািসত ��াবিল (PDF, এি�ল 27) অনয্ানয্ ভাষা: Español | Русский | 繁
體中文 | 简体中文 | Kreyòl
ayisyen | 한국어 | বাংলা | Italiano| Polski |  | اﻟﻌﺮﺑﯿﺔFrançais |  | ִײדיש" | اردو | ﻓﺎرﺳﻰελληνικά | ע
 | בריתिह�ी | 日本
語 | नेपाली | Português | ਪੰਜਾਬੀ(India) | ਪੰਜਾਬੀ(Pakistan) | Tagalog | ไทย | བོད་ཡིག | Tiếng Việt

