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আপনার আশ্রয়স্থলের জনয আলেদন করলে অথো অনযানয কর্মসূচি প্রলয়াজনীয়োর  
জনয চক ককানও সাহালযযর প্রলয়াজন আলে? 

আপনার প্রয়য়াজনীয় পররয়েবায় প্রয়বরিধার পাওয়া সহজ কয়র ত ালার উয়েয়িে আমরা রনরদিষ্ট প্রকায়রর সাহায্ে প্রদান করয়  পারর। এই 
ধরয়নর সহায় ায়ক প্রর বন্ধীয়দর জনে রবয়িে বেবস্থার বলা হয়। আপনার কায়ে এই ধরয়নর সাহায়য্ের অনুয়রাধ করার অরধকার আয়ে। 

 

আপনার প্রলয়াজনীয় পচরলেোয় প্রলেশাচিকার পাওয়া কঠিন কলর েুেলে পালর এরকর্ অেস্থার কলয়কটি উদাহরণগুচে হলো: 
 দরৃষ্ট, বাক্ িরি বা শ্রবণ িরির অক্ষম া 
 চলায়েরায় অক্ষম া (আয়ি-পায়ি চলায়েরা কঠিন কয়র ত ালার ময় া অক্ষম া) 
 বুরিগ  অক্ষম া (এমন অক্ষম া য্া এই েমি তবাঝা অথবা অোপয়য়ন্টয়মন্ট ময়ন রাখা কঠিন কয়র ত ায়ল) 
 মানরসক স্বাস্থেগ  অবস্থা তয্মন উয়েগ, হ ািা, বাইয়পালার রিসঅিি ার, অথবা রিয়জায়েরনয়া। 

 

আচর্ চকভালে যচুিসঙ্গে আোসন িাইলে পাচর? 
 আপরন অক্ষম ার কারয়ণ তয্ তকানও ইনয়েক, মূলোয়ন, অথবা আশ্রয়স্থয়লর অবস্থায়ন কমীর কায়ে সাহায়য্ের অনুয়রাধ করয়  

পায়রন। 
 আপরন যু্রিসঙ্গ  আবাসয়নর অনুয়রাধ েমি সমূ্পণি করয়  পায়রন (DHS-13)। 
 য্রদ আপরন বরধর হন অথবা শ্রবণ সমসোয় থায়ক  াহয়ল আপরন অরিলারর এইিস্ অনুয়রাধ েমি (DHS-5) সমূ্পণি করয়  পায়রন। 
 য্রদ আপনার অনে তকানও ভাোয় একটি েয়মির প্রয়য়াজন হয়  াহয়ল আপরন DHS ওয়য়বসাইয়ে তয্য়  পায়রন অথবা সাহায়য্ের জনে 

DHS অথবা আশ্রয়স্থয়লর কমী সদসেয়ক অনুয়রাধ করয়  পায়রন। 
 আপরন অনলাইয়ন এই েমি সংগ্রহ করয়  পায়রন: https://www1.nyc.gov/site/dhs/about/applicants-and-clients-with-

disabilities.page অথবা কমীয়দর কায়ে এই েয়মির অনুয়রাধ করয়  পায়রন। 
 আপনায়ক যু্রিসঙ্গ  আবাসয়নর অনুয়রায়ধর জনে এই েমি সমূ্পণি করয়  হয়ব না। কমীরা আপনার জনে এই েমিটি সমূ্পণি করয়  

পায়রন। 
 

আচর্ প্রযচুিসঙ্গে আোসলনর অনুলরাি (Reasonable Accommodation Request, RAR) ফর্ম অথো চেচিে আকালর 

অনুলরািটি ককাথায় জর্া চদলে পারে? 
 আপনার সমূ্পণি করা অনুয়রাধ েমি অথবা রলরখ  অনুয়রাধ DHS অথবা আশ্রয়স্থয়লর কমীয়ক রদন। 
 আপনার সমূ্পণি করা অনুয়রায়ধর একটি প্রর রলরপ তচয়য় রনন। 
 আপনার োরা DHS অথবা আশ্রয়স্থয়লর কমীয়ক অনুয়রাধ করার  াররখ এবং আপরন তয্ বেরিয়ক এটি রদয়য়য়েন  ার নাম এই 

প্রর রলরপয়ে রলয়খ রনন। 
 অনুয়রাধটি করার সময় আপনায়ক আপনার অবস্থার অথবা অক্ষম ার তকানও প্রমাণ আমায়দরয়ক রদয়  হয়ব না। আমরা আপনার 

অনুয়রাধ পত্র সম্পরকি   কয়য়কটি নরথপত্র অথবা অর ররি  থে আমায়দরয়ক তদওয়ার জনে আপনায়ক অনুয়রাধ করয়  পারর। 
 

এই ফর্ম সম্পণূম করার জনয আর্ার সাহালযযর প্রলয়াজন হলে চক হলে? 
 এই েমি সমূ্পণি করয়  সাহায়য্ের জনে আপরন DHS কমী, আশ্রয়স্থয়লর কমী অথবা আপনার পরররচ  কাউয়ক অনুয়রাধ করয়  

পায়রন। 
 

আর্ার অনুলরািটি অনুলর্াচদে হলয়লে চকনা ো আচর্ চকভালে জানলে পারে? 
 আমরা আমায়দর রসিান্তটি আপনায়ক জানায়  আপনার সায়থ তয্াগায়য্াগ করব। 

আর্ার অনুলরাি অথো অনযানয অক্ষর্ো-সম্পচকম ে প্রলয়াজন সম্পলকম  আর্ার ককানও প্রশ্ন থাকলে চক হলে? 
 আপনার তকানও প্রশ্ন থাকয়ল আপরন আপনার আশ্রয়স্থয়লয়র রিয়রক্টর অথবা তকস মোয়নজায়রর সয়ঙ্গ কথা বলয়  পায়রন। 
 আপরন প্রর বন্ধী রবেয়ক কায্িায়লর সায়থ অনলাইয়ন তয্াগায়য্াগ করয়  পায়রন DisabilityAffairs@dss.nyc.gov. 

 

আপনার চক ককানও অক্ষর্ো রলয়লে? 

https://www1.nyc.gov/site/dhs/about/applicants-and-clients-with-disabilities.page
https://www1.nyc.gov/site/dhs/about/applicants-and-clients-with-disabilities.page
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বেের্য চেলরািী নীচে 
 

আর্ার অক্ষর্োর কারলণ আর্ার সালথ পক্ষপােরূ্েক আিরণ করা হলে েলে আর্ার র্লন হলে আচর্ চক হলে? 
 য্রদ আপরন রবশ্বাস কয়রন তয্ রিএচএস (DHS) অক্ষম ার কারয়ণ আপনায়ক অথবা আপনার পররবায়রর কাউয়ক 

পররয়েবা রদয়  প্র োখান করা হয়য়য়ে অথবা পক্ষপা মূলক আচরণ করা হয়য়য়ে  াহয়ল আপরন এখায়ন তয্াগায়য্াগ করয়  

পায়রন: 
 

Elizabeth A. Iannone 
Director of Disability Affairs for Homeless Services NYC  
Department of Social Services 
Office of Client Advocacy and Access  

33 Beaver Street, 17th Floor 
New York, NY 10004  

Fax: (917) 639-0442 
Email: DisabilityAffairs@dss.nyc.gov 

 

আপরন (718) 291-4141 নম্বয়র তকন্দ্রীয় অরভয়য্াগ ইউরনয়ের (Central Complaint Unit) সায়থ তয্াগায়য্াগ করয়  পায়রন। 
 

এোডাও, আপরন (800) 994-6494 নম্বয়র ওমবািস্ম্োন কায্িায়লর সায়থ তয্াগায়য্াগ করয়  পায়রন অথবা বেরিগ ভায়ব তসামবার 

তথয়ক শুক্রবার সকাল 9:00ো তথয়ক রবয়কল 4:00তে পয্িন্ত তয্াগায়য্াগ করয়  পায়রন এই ঠিকানায় 109 East 16th Street। 
 

আচর্ ককানও অচভলযাগ জানালে আর্ালক ককান েথয অন্তভুম ি করলে হলে? 
 আপনার নাম, িাকয়য্ায়গর ঠিকানা, তেরলয়োন নম্বর অথবা ইয়মল ঠিকানা। 
 কী ঘয়েয়ে এবং তকাথায় ঘয়েয়ে এবং এটি কখন ঘয়েয়ে  ার একটি রববরণ। 
 জরড  থাকা কমীয়দর নাম ও পয়দর নাম, য্রদ আপনার কায়ে থায়ক। 
 জরড  থাকা DHS অথবা আশ্রয়স্থয়লর অবস্থান, কমিসূরচ অথবা পররয়েবা। 

 

1990 সালের অক্ষর্ো সহ অযালর্চরকাোসী আইন (Americans with Disabilities Act, ADA) ও অনযানয আইন অনুসালর 

অক্ষর্ েযচিলদর জনয প্রকল্প ও পচরলেোগুচের প্রলেশাচিকার চনচিে করলে DHS অঙ্গীকারেদ্ধ। 
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পররয়েবা রবভায়গর সায়থ তয্াগায়য্াগ করুন। 
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