27 জুন, 2017
নিউ ইয়র্ক নিটি গৃহহীি পনিষেবা নবভাগ (Department of Homeless Services, DHS) আশ্রয় পদ্ধনিষি প্রনিবন্ধী বযনিষেি
জিয শেল্টাি বা আশ্রয়াগাষি প্রষবোনির্াি িম্পনর্কি ক্লাে অ্যার্েষিি প্রস্তানবি নিষ্পনিি নবজ্ঞনি
র্াষেি এই নবজ্ঞনিটি পড়া উনিি?
আপনার এই বিজ্ঞবিটি পড়া উবিত যবি:
 আপনার প্রবতিন্ধকতা থাকক এবং
 আপবন বনউ ইয়কক বিটি গৃহহীন পবরকেিা বিভাগ (DHS)কথকক আকিিন করকত পাকরন িা আকিিন
ককরকেন, অথিা িতক মাকন DHS আশ্রয়াগাকর থাককেন।
অকনক ধরকের প্রবতিন্ধকতা আকে, বকন্তু বকেু উিাহরে এমন থাককত পাকর যয আপনার বিবড় বিকয় উঠকত খুি কষ্ট হয়, বকেু
যিখা িা শুনকত হকে আপনার িাহাকযের প্রকয়াজন, আপবন বনকজ স্নান করা িা যপাোক পরকত পাকরন না, অথিা আপনার
মনকযাকগ, যকান বকেু স্মরে করকত িা বিদ্ধান্ত বনকত অিুবিধা হয়।
এই নবজ্ঞনিটি নর্ িম্বষন্ধ ?
2015 িাকে আশ্রয়াগাকর থাকা প্রবতিন্ধী যোক যেডারাে ক্লাশ অোকশন মামোয় DHS এর বিরুকদ্ধ একটি মামো িাকয়র ককরন
যযটিকক িো হয় িাল্টার িনাম বনউ ইয়কক বিটি (Butler v. City of New York) 15-CV-3783 (RWS) (JLC) মামো। এটি হকো
একটি ক্লাশ অোকশন মামো, যার অথক হকো যয একিে মানুকের পক্ষ যথকক এটি আনা হকয়বেে। মামোর উভয় পক্ষ এখন
এটি বনষ্পবি করকত িান, এিং বিিারককক তাকির বনষ্পবি অনুকমািন করার জনে িকেকেন। বনষ্পবিকত, DHS এটা বনবিত
করকত রাজী হকয়কে যয প্রবতিন্ধী যোককির আশ্রয় যিওয়া হকি। এোড়াও DHS তাকির বকেু বনয়ম পবরিতক ন করকত রাজী
হকয়কে যাকত প্রবতিন্ধী যোককির আরও ভাকো ভাকি িাহাযে করা যায়।
ক্লাষেি িেিয র্ািা?
আপবন একজন ক্লাশ িিিে এিং এই বনষ্পবির আওতায় থাককিন যবি:
1. আকমবরকানকির জনে প্রবতিন্ধী আইন দ্বারা িংজ্ঞাবয়ত বহিাকি আপবন একজন প্রবতিন্ধী যহান, যার অথক হকো
আপনার শারীবরক িা মানবিক বিকেতা আকে যার িরুে জীিকনর প্রধান কাযককোপগুবে িীবমত হয়; এবং
2. • আপবন িতক মাকন DHS আশ্রয়াগাকর িিিাি ককরন; অথিা
•
আপবন 14 যম, 2012 তাবরকখর পর DHS আশ্রয় পদ্ধবতর মাধেকম পবরকেিা অোকেি িা পবরকেিা গ্রহে
করকত যিকয়বেকেন; অ্থবা
•
আপবন ভবিেেকত DHS আশ্রয় পদ্ধবতর মাধেকম পবরকেিা অোকেি িা পবরকেিা গ্রহে করকত িান।
আিও শবনে িথয শপষি
বনষ্পবির িু বিটি আইবন িহায়তা যিািাইটি, প্রবতিন্ধীকির জনে স্বতন্ত্রতা যকন্দ্র, বনউ ইয়কক , (The Legal Aid Society, Center for
Independence of the Disabled, New York,) এিং DHS এর ওকয়িিাইকট রকয়কে: www.legal-aid.org, www.cidny.org, এিং
www.nyc.gov/dhs. বনষ্পবির একটি প্রবতবেবপ পাওয়ার জনে, িা আপনার যকান প্রশ্ন  থাককে, আপবন যোন করকত, ডাক
পাঠাকত, িা ইকমইে করকত পাকরন:
The Legal Aid Society
Butler v. City of New York Settlement
199 Water Street, 3rd floor
New York, NY 10038
ButlerCase@legal-aid.org
917-398-3055
এই নিষ্পনিটিষি নর্ আষে?
প্রবতিন্ধী যোককির জনে DHS আশ্রয় পদ্ধবতটি অোকেবিিে িা িহজগমে করার জনে DHS রাজী হকয়কে।

1. যুবিিঙ্গত আিািকনর অনুকরাধ
DHS ক্লাশ িিিেকির যুবিিঙ্গত আিািন (reasonable accommodations, “RAs”) প্রিান করকি। RAs হকো নীবত, অভোি এিং
িুবিধাগুবেকত আপনার যযিি পবরিতক কনর প্রকয়াজন, যযগুবে িুবিধা এিং পবরকেিাকক আপনার কাকে িহজগমে ককর। বকেু
উিাহরকের মকধে হকত পাকর যয আপবন হয়কতা পবরকেিা পশু িা একটি বিোনা যপকত পাকরন যযটি আপবন স্থানান্তর করকত
পাকরন/ আপনার হুইেকিয়ার যথকক, অথিা আপনার ওেুধপত্র যরবিজাকরটকর রাখার জায়গা যথকক।
DHS RAs িম্বকন্ধ তথেগুবে এিং তাকির েমক এিং িাইকনকজ বকভাকি এগুবের জনে িেকত হকি তা অন্তভুক ি করকি। আপবন যবি
একটি RA এর জনে আকিিন ককরন, তাহকে DHS আপনার RA অনুকরাধ িম্পককক তাকির বিদ্ধান্ত বনকয় আপনাকক একটি বেবখত
বিজ্ঞবি পাঠাকি। যবি RA অনুকরাধটি প্রতোখোন করা হয় তাহকে আপবন আবপে করকত পাকরন।
2. ভাকো যুবিিঙ্গত আিািন
DHS যিইিি িেবিকির িনাি করার যিষ্টা করকি যাকির হয়কতা RAs এর প্রকয়াজন থাককত পাকর এমনবক তারা RA এর জনে
অনুকরাধ না করকেও। এোড়াও DHS একটি পদ্ধবত িেিহার করকি যাকত DHS কমীরা যযককান DHS েোবিবেটিকত RAs িম্বকন্ধ
আপনার প্রকয়াজনীয় তথেগুবে যিখকত পাকর। DHS িূ ড়ান্ত বিদ্ধান্ত যনওয়ার িময় হয়কতা অস্থায়ী RAs প্রিান করকত পাকর।
3. িতক মান নীবত, অভোি, এিং িুবিধাগুবে যিখা
DHS তাকির িতক মান নীবত, অভোি এিং িুবিধাগুবে যিখাকশানা করকি এটা যািাই করার জনে যয প্রবতিন্ধী যোককির জনে
এগুবেকত যকান অিুবিধা আকে বক না। DHS আশ্রয় পদ্ধবতকক প্রবতিন্ধী যোককির জনে িহজগমে করার জনে একটি পবরকল্পনা
প্রস্তুত করকি। DHS তাকির আশ্রয়াগারগুবে িহজগমে করার জনে এই পবরকল্পনাটি িেিহার করকি। বিটি বনষ্পবিটি যমকন িেকে
বক না তা বনবিত করার জনে আিােতকক একটি পবরকল্পনা অনুকমািন করকত হকি।
4. কমী প্রবশক্ষে
DHS প্রবতিন্ধী যোককির অবধকার এিং বনষ্পবি িম্বকন্ধ তাকির কমীকির প্রবশক্ষে যিকি। DHS এর কাকে এমন িি কমীরা
থাককিন যারা প্রবতিন্ধী যোককির আশ্রয় পদ্ধবত িেিহার এিং RAs এর জনে অনুকরাধ করকত িাহাযে করকত পারকিন।
আনি যনে নিষ্পনিটিি িাষথ এর্িি হই িাহষে আিাষর্ নর্ অ্িয নর্েু র্িষি হষব?
না। আপবন যবি বনষ্পবিটির িাকথ একমত থাককন, তাহকে আপনাকক আর বকেু করকত হকি না। আিােত যবি বনষ্পবিটি
অনুকমািন ককর, তাহকে প্রবতিন্ধী যোককির জনে আশ্রয় পদ্ধবতটি আরও িহজগমে ককর যতাোর জনে আপবন DHS আশ্রয়
পদ্ধবতকত পবরিতক ন যিখকত পাকিন। এোড়াও আপনাকক বনষ্পবি দ্বারা আিদ্ধ করা হকি।
নর্ভাষব আনি নিষ্পনিি জিয আপনি জািাষি পানি?
ক্লাশ িিিেরা যবি বনষ্পবির বিকরাবধতা ককরন তাহকে আিােকতর কাকে িোর তাকির অবধকার আকে। ক্লাশ িিিেরা িেবিগত
ভাকি িানিষেি বিন শুনানীকত একি আপবি জানাকত পাকরন।
Judge Robert W. Sweet
United States District Court for the Southern District of New York
United States Courthouse 500 Pearl Street, Courtroom 18C
New York, NY 10007
এোড়াও ক্লাশ িিিেরা “িাটোর ক্লাশ অোকশন” বিবিত ককর এিং িানিে িহ যপাস্টমাকক ককর উপকর উবিবখত ঠিকানায়
আিােকতর কাকে বিঠি ও নীকির ঠিকানায় এর একটি প্রবতবেবপ পাঠিকয় আপবি জানাকত পাকরন:
The Legal Aid Society
Attn: Joshua Goldfein
199 Water Street
New York, New York 10038
Attorneys for the certified class
ButlerCase@legal-aid.org
আপনার যবি যকান প্রশ্ন  থাকক, তাহকে আপবন উপকর উবিবখত অোটবনককক যোন করকত িা ইকমইে পাঠাকত পাকরন বযবন এই
বিভাকগর িাটিকোইড ক্লাকশর প্রবতবনবধত্ব করকেন। আোেষি শ াি র্িষবি িা।

