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গহৃহীনদের এমন চেঞ্জ দেন যাদে োরা ব্যবহার করদে পাদর

আপনার, আপনার পররবাররর জন্য অথবা রাস্ায় সাহার্্যর প্ররয়াজন 
এমন ব্যরতির জন্য সহায়তা রনন। 311 অপাররটররে রনম্নরিরিত  
রবষরয় বিনু: 

•  পররবার ও এেে ব্যরতির থাোর কের্রের পথ রনর দ্ে রিো সহ আশ্রয় 
পরররষবা পাওয়া সম্পরেদে  তথ্য অথবা

•  রাস্ায় বা সাবওরয়রত সহায়তা প্ররয়াজন এমন কোরনা ব্যরতির োরে 
ক্ন আউটররচ টিমটি ্ায় তার অনরুরাধ েরার জন্য ভ্াম্যমান র্রিট 
আউটররচ পরররষবা।

311 নম্বদর ফ�ান করুন



বয়স্কদের জন্য 24 ঘন্ার ড্রপ ইন ফকন্দ্র
ফেইনচ্যান্স 
(Mainchance)

120 East 32nd St. in East Midtown;  
সাবওদয়: 6 কথরে 33rd St. 

ে্য রলরিং রুে  
(The Living Room)

800 Barretto St., Bronx
সাবওদয়: 6 কথরে Hunts Point Ave. 

ওরলরিদয়রর ফসন্ার 
(Olivieri Center)

257 West 30th St. Penn Station এর রনেটবততী
সাবওদয়: 1/2/3/A/C/E কথরে 34th St. – Penn Station

ে্য গ্যাোররং ফলেইস 
(The Gathering Place)

2402 Atlantic Ave. Brooklyn - এ
সাবওদয়: A কথরে ব্রডওরয় জাংিন

প্রদজক্ট হরপিট্যারলটি  
(Project Hospitality)

25 Central Ave. Staten Island - এ
St. George Staten Island Ferry Terminal এর হাঁটাপথ 
্রূরবে ড্রপ-ইন কে্রে ররয়রে

আশ্রয়োন ফকন্দ্র (SHELTER INTAKE CENTERS)
োর্র জন্য ক্িারন ক্রত হরব

বয়স্ক পরুুে 30th রাস্া: 400-430 East 30th St./1st Ave., Manhattan
সাবওরয়: 6 কথরে 28th St.

বয়স্ক েরহলা

ফ্াঙ্করলন ফেল্ার (Franklin Shelter): 1122 Franklin 
Ave., Bronx
সাবওরয়: 2/5 কথরে 149th St., তারপর #55 বারস 166th St. 
ও 3rd Ave. অথবা #21 বাস 166th St. ও Boston Road এ

ফহল্প উইদেন’স ফসন্ার (HELP Women’s Center):  
116 Williams Ave., Brooklyn
সাবওরয়: C কথরে Liberty Ave.

21 বছদরর কে 
বয়সী ফকাদনা রেশু 
ফনই এেন বয়স্ক 
পররবার

অ্যাডাল্ �্যারেরল ইনদটক ফসন্ার (Adult Family 
Intake Center, AFIC):
400-430 East 29th St., Manhattan
সাবওরয়: 6 কথরে 28th St.

21 বছদরর কে 
বয়সী সেস্য ও 
গি্ভ বর্তী েরহলা 
আদছ এেন পররবার

রপ্রদিনেন অ্যারসট্যান্স এন্ড ফটেদপারারর (Prevention 
Assistance and Temporary Housing Office, PATH):
151 East 151st St., Bronx
সাবওরয়: 2, 4 অথবা 5 কথরে 149th St. – Grand Concourse।

iPhone অথবা Android এর NYC 311 
অ্যারপর মাধ্যরম আমার্র জানান

311 নম্বরর 
ক�ান েরুন

অথবা
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