িনউ ইয়কর্ িসিটর (NYC) জনয্ COVID-19 সহািয়কা পুি�কা
COVID-19 এর সং�মণ �িতেরাধ করেত চারিট মুখয্ পদে�প সব সময় অনুশীলন করন:
•
•
•

•

বািড়েত থাকুন। যিদ আপিন সু� েবাধ না কেরন, COVID-19 এর পরী�ায় ইিতবাচক ফল েপেয় থােকন, অথবা
এমন কােরা িনকট িনকট সং�েশর্ এেস থােকন যার COVID-19 আেছ তাহেল বািড়েত থাকুন।
দূর� বজায় রাখুন: অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফু ট দূের থাকুন।
মুেখ একিট আবরণ পরন। বািড়র বাইের সব সময় মুেখ একিট আবরণ পরার মাধয্েম িনেজেক এবং চারপােশর
অনয্েদরেক সুরি�ত রাখুন। িনউ ইয়কর্ ে�েটর সকল পাবিলক পিরবহন (গািড় পিরেষবাসহ) এবং িবমান, ে�ন ও
বােস যাতায়ােতর সময় মুেখ আবরণ পরা বাধয্তামূলক। মুেখর আবরেণর স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্
nyc.gov/facecoverings েদখুন।
আপনার হাতগিল পির�ার রাখুন। �ায়শই আপনার হাত েধান এবং �মেণর সময় বয্বহােরর জনয্ অয্ালেকাহলিভিত্তক হয্া� সয্ািনটাইজার সােথ রাখুন। না েধায়া হােত আপনার মুখ �শর্ করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার কািশ
ও হাঁিচ ঢাকুন।

িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ COVID-19 এর ফেল জন�া�য্ আপৎকালীন অব�া চলাকালীন সাহাযয্গেলা িনেচ েদয়া হেলা।

COVID-19 পরী�ার �ানসমূহ

আপনার কাছাকািছ েকানও COVID-19 পরী�া করার
েক� খুঁেজ বার করেত nyc.gov/covidtest েদখুন অথবা
844-692-4691 ন�ের েফান করন। অেনক সাইট
িবনামূেলয্ েটি�ং করেছ।

NYC পরী�া ও িচি�তকরণ করস

NYC পরী�া ও িচি�তকরণ করস (NYC Test &
Trace Corps) স�েকর্ তেথয্র জনয্
nychealthandhospitals.org/test-and-trace িভিজট
করন।

COVID-19 েহােটল ে�া�াম

আপনার যিদ COVID-19 হেয় থােক বা হেয় থাকেত
পাের বেল মেন হয় এবং পিরবােরর সদসয্েদর েথেক
আলাদা থাকা স�ব না হয়, তাহেল আপিন শহেরর
COVID-19 েহােটল ে�া�ােমর (COVID-19 Hotel
Program) মাধয্েম িনখরচায়, একিট েহােটেল থাকার েযাগয্
হেত পােরন। nyc.gov/covid19hotels েদখুন বা একজন
�দানকারীর �ারা মূলয্ািয়ত হেত সকাল 9টা েথেক িবকাল
5টার মেধয্ 844-692-4692 ন�ের েফান করন।

�া�য্ েসবাসমূহ

জরির পিরি�িতর ে�ে� 911 ন�ের েফান করন।
COVID-19 স�িকর্ত �েয়াজন বা অনয্ানয্ �া�য্
স�িকর্ত �েয়াজন: েটিলেফােন বা সামনা সামিন েসবা
েপেত েযখােন েফান করেবন:
o আপনার ডা�ার;
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o আপনার িজপ েকােডর জনয্ িনধর্ািরত �াথিমক
পিরচযর্া েক�; বা
o 844-692-4692 ন�ের।
েটিল-জরির পিরচযর্ া: CityMD েটিলেহলেথর মাধয্েম
24/7 জরির পিরচযর্ার ��াব িদে�। িবমার কভােরজ
িনি�ত করেত, citymd.com/virtualcare েদখুন।
�া�য্ েসবা এবং পিরপূরক েসবা �দানকারীেদর তািলকা:
একিট �া�য্ েসবা �দানকারী খুঁেজ েপেত এবং তারা
COVID-19 সময়কালীন েসবা িদে� িকনা তা জানেত,
িভিজট করন:
• a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap এ
NYC �া�য্ ময্াপ; অথবা
• hitesite.org এ HITE।
�া�য্ িবমা: িনউ ইয়কর্ ে�ট (NYS) অফ েহলথ
মােকর্ টে�েসর মাধয্েম অেনক িন�- েথেক িনখরচার �া�য্
িবমা উপল� আেছ। একজন সনদ�া� দরখা� পরামশর্েকর
সােথ সা�াৎ করেত:
• 311 কল করন।
• “CoveredNYC” বা “SeguroNYC” িলেখ 877877 ন�ের েট�ট করন; বা
• nyc.gov/site/doh/health/health-topics/healthinsurance.page এ িভিজট করন।
ওষুেধর মূলয্ পিরেশােধ সহায়তা: িনেচর ে�া�ামগেলা
আপনােক ওষুেধর মূলয্ পিরেশােধ সহায়তা করেত পাের:
• িনউ ইয়কর্ ে�সি�পশন (New York
Prescription (Rx) Card) কাডর্।
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•

•
•

877-321-6755 ন�ের েফান করন বা
newyorkrxcard.com এ যান।
NeedyMed। 800-503-6897 ন�ের েফান
করন বা needymeds.org এ যান। ইংেরিজ
এবং �য্ািনেশ উপল� আেছ।
RxAssist। rxassist.org েদখুন।
আেমিরকান ডায়ােবিটস সং�া (American
Diabetes Association)। insulinhelp.org
েদখুন।

মানিসক �া�য্ েসবা: NYC িদে� 24/7 িবনামূেলয্,
েগাপনীয় মানিসক �া�য্ েসবা। একজন কাউে�লেরর সােথ
কথা বলেত:
• 888-692-9355 ন�ের েফান করন; বা
• nyc.gov/nycwell এ চয্াট করন।
আপনার এলাকায় মানিসক �া�য্ এবং মাদকাসি� সং�া�
সাহাযয্গেলার জনয্ nycwell.cityofnewyork.us/en/findservices এ অনুস�ান করন।
েযৗন ও �জনন �া�য্ েসবা:
• িনিদর্ � িকছু NYC �া�য্ দ�র েযৗন �া�য্ ি�িনক
বতর্ মােন েখালা রেয়েছ এবং সীিমত আকাের
ওয়াক-ইন HIV এবং েযৗনবািহত সং�মণ (STI)
সং�া� েসবা িদেয় যাে�। আরও তেথয্র জনয্,
nyc.gov/site/doh/services/sexual-healthclinics.page িভিজট করন।
• HIV এবং অনয্ানয্ েযৗনবািহত সং�মণ (STI)
সং�া� েটিলেমিডিসন েসবাগেলা NYC েযৗন �া�য্
েসবা ি�িনেকর হটলাইন (NYC Sexual Health
Clinic Hotline) 347-396-7959 ন�ের,
েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক
িবকাল 3.30টা পযর্� পাওয়া যােব।
• Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, এবং
Staten Island এলাকায় বতর্ মােন েয সব েসবা
�দানকারীরা েযৗন ও �জনন �া�য্ েসবা িদে�
তােদর অনলাইন তািলকা এবং ে�িশওর েনটওয়াকর্
�দানকারীেদর েদয়া এইচআইিভ এবং STI পরী�া,
PrEP, PEP, এবং HIV েসবাসমূহ েদখেত
ি�িনকসমূেহ এবং HIV-স�িকর্ ত িদকিনেদর্ শনা
এবং সহায়ক েসবা েপেত কিমউিনিট-িভিত্তক
েসিটংস েদখুন।

সুিবধাসমূহ

ACCESS NYC িনউ ইয়কর্বাসীেদর েযাগয্ সুিবধাবলী
সনা� করেত এবং তার জনয্ আেবদন করেত সহায়তা
কের। অিভবাসন ি�িত িনিবর্েশেষ 30 িটরও েবিশ কমর্সূিচ
আেছ যােত আপনার এবং আপনার পিরবার েযাগয্তা লাভ
করেত পােরন এবং এমনিক আপিন ইেতামেধয্ সুিবধাবলী

েপেল এবং একিট চাকির থাকেলও। 718-557-1399
ন�ের েফান করন বা access.nyc.govএ যান।
আপনার গৃহ গরম বা ঠা�া রাখেত সাহাযয্: গৃহশি�
সাহাযয্ �ক� (Home Energy Assistance Program,
HEAP) েক 800-342-3009 ন�ের েফান করন অথবা
otda.ny.gov/programs/heap/ এ যান।
অ�ায়ী সাহাযয্ (Temporary assistance, TA)। যিদ
আপিন কাজ করেত অ�ম হন, কাজ না পান, বা
আপনার কােজ যেথ� েবতন না পান, TA আপনােক
আপনার খরচ চালােত সাহাযয্ করেত পাের।
800-342-3009 ন�ের কল করন বা িভিজট করন
otda.ny.gov/programs/temporary-assistance।
েবকার সাহাযয্: েয সম� েযাগয্ কমর্চারীরা িনেজেদর
েকােনা েদাষ ছাড়াই চাকরী হারান, তারা অ�ায়ী সাহােযয্র
জনয্ 888-209-8124 ন�ের েফান করন অথবা
ny.gov/services/get-unemployment-assistance িভিজট
করন।
অথর্ ৈনিতক পরামশর্ : িবনামূেলয্, ওয়ান-অন-ওয়ান
অথর্ৈনিতক পরামেশর্র জনয্, nyc.gov/talkmoney িভিজট
করন।

খাদয্ সহায়তা

সব ধরেনর খাদয্ সহায়তার জনয্:
• 311 এ েফান করন এবং বলুন "Get food"
(খাদয্ চাই);
• আপনার িনকট� খাদয্ িবতরণ েক� খুঁেজ েপেত
“NYC FOOD” বা “NYC COMIDA” িলেখ
877-877 ন�ের েট�ট করন; বা
• িবনামূেলয্ খাদয্ েডিলভাির পাওয়ার েযাগয্তা
জানেত অথবা িনকট� খাদয্ িবতরণেকে�র
িঠকানা জানেত nyc.gov/getfood িভিজট করন।
জরির খাদয্ সহায়তা: 866-888-8777 বা 311 ন�ের
েফান করন।
�ু ধােতর্র হটলাইন (Hunger hotline): 866-348-6479
ন�ের েফান করন। �য্ািনেশর জনয্, 3 চাপুন।
SNAP/ফুড �য্া�স (food stamps): আপিন নিথভু �
হেত েযাগয্ িকনা তা েদখেত 718-557-1399 ন�ের
েফান করন বা
access.nyc.gov/programs/supplemental-nutritionassistance-program-snap এ যান।
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পািরবািরক এবং িল�-িভিত্তক অতয্াচারজিনত েসবা
জরির পিরি�িতর ে�ে� 911 ন�ের েফান করন।
NYC HOPE েসবার জনয্, 800-621-4673 ন�ের 24ঘ�া হটলাইেন েফান করন বা nyc.gov/nychope িভিজট
করন।
COVID-19 চলাকালীন সু� হওয়া বয্ি�েদর জনয্
সুিবধাগেলা েদখেত https://www1.nyc.gov/site/ocdv/gethelp/resources-for-survivors-during-covid-19.page
িভিজট করন।

বাস�ােনর সহায়তা

NYC বাস�ান কতৃর্ প� (NYC Housing Authority,
NYCHA): NYCHA এর COVID-19 স�িকর্ ত �ায়শ
িজ�ািসত ��গেলা েদখেত,
nyc.gov/site/nycha/about/covid-19-FAQ.page িভিজট
করন।
ভাড়ািটয়ােদর সুর�ায় েময়র অিফস: COVID-19 এর
ফেল িবপদ�� ভাড়ািটয়ােদর জনয্ তথয্ ও সং�ান েপেত,
nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19home-quarantine িভিজট করন।
NYC ভাড়ািটয়া সং�ান খাত উে�দ �িতেরাধ টু ল:
nyc.gov/content/tenantresourceportal/pages িভিজট
করন।
উে�দ �িতেরাধ: উে�দ বা অনয্ানয্ বাস�ান বা ভাড়া
সং�া� বয্াপাের আইিন েসবার জনয্, আইিন সহায়তা
(Legal Aid) েক 212-577-3300 ন�ের বা আইিন
েসবা NYC (Legal Services NYC) েক 917-6614500 ন�ের েফান করন।

�ু ল, দূরিশ�া, এবং িশশেসবা

�ু ল পুনরায় েখালা, িম� িশ�া এবং অনয্ানয্ বয্াপাের
NYC িশ�া দ�েরর েদয়া তথয্গেলা জানেত,
schools.nyc.gov/school-life/health-andwellness/coronavirus-update িভিজট করন।
আপনার স�ােনর �ু ল েথেক একিট দূরিশ�া িডভাইেসর
জনয্ অনুেরাধ করেত,
coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
িভিজট করন।
NYC িশশ েসবা দ�েরর মাধয্েম িশশ েসবা স�েকর্ তথয্
েপেত,
nyc.gov/site/acs/about/covid19.page#ChildCareAssist
ance িভিজট করন।

অনয্ানয্ সং�ানসমূহ

অিভবাসী স�দােয়র জনয্ সং�ানসমূহ: অিভবাসীেদর
জনয্ COVID-19 স�িকর্ ত সং�ানগেলার তািলকা েপেত,
nyc.gov/immigrants/coronavirus িভিজট করন।
অিভবাসন বা িসিট পিরেষবাগেলা িকভােব অয্াে�স
করেবন েস স�েকর্ আপনার �� থাকেল, েময়েরর
অিভবাসন িবষয়ক অিফস (Mayor’s Office of
Immigrant Affairs, MOIA) এর হটলাইেন েসামবার েথেক
শ�বার সকাল 9টা েথেক িবকাল 5টার মেধয্ েফান
করন বা askMOIA@cityhall.nyc.gov এ ইেমল করন।
LGBTQ+ স�দােয়র জনয্ সং�ানসমূহ: COVID-19
স�িকর্ ত LGBTQ+ �ক� ও পিরেষবাগেলার একিট
তািলকার জনয্ nyc.gov/lgbtqcovid এ NYC একতা �ক�
(NYC Unity Project) িভিজট করন।
অ�মতা আেছ এমন িনউ ইয়কর্বাসীেদর জনয্
সং�ানসমূহ: অ�ম বয্ি�েদর জনয্ COVID-19
সং�ানসমূেহর একিট তািলকা েপেত,
nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resourcesfor-people-with-disabilities.page িভিজট করন।
বয়� িনউ ইয়কর্বাসীেদর জনয্ সং�ানসমূহ: বয়� িনউ
ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ সং�ানসমূেহর একিট তািলকা েপেত,
nyc.gov/site/dfta/services/covid-19-resources.page
িভিজট করন।
�া�ন েসনাসদসয্ িনউ ইয়কর্বাসীেদর জনয্ সং�ানসমূহ:
�া�ন েসনাসদসয্েদর জনয্ সং�ানসমূেহর একিট তািলকা
েপেত, nyc.gov/site/veterans/covid-19/resources.page
িভিজট করন।

েশষকৃতয্ সহায়তা

েশষকৃতয্ সহায়তা: বুধবার সকাল 9টা েথেক িবকাল 5
টা পযর্� 718-473-8310 ন�ের েফান করন, বা
nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page এ বা
nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/funeral-burialguidance.page এ যান।

আপনার অিধকার জানুন

COVID-19 এবং মানবািধকার: বাসগৃহ, চাকরী, এবং
গণজমােয়ত �ােন সুর�া স�েকর্ সহ, COVID-19 এবং
অিধকার স�েকর্ তেথয্র জনয্, এবং আপিন হয়রািন বা
ৈবষেময্র িশকার হেল িকভােব অিভেযাগ দািখল করেবন
তা জানেত, nyc.gov/StopCOVIDHate িভিজট করন।
কমর্ �ল আইন এবং সুর�াসমূহ: সৈবতিনক অসু�তা ছু িটর
অিধকার সহ COVID-19 এর সময় কমর্�ল আইন এবং
3

সুর�া স�েকর্ তথয্ েপেত
nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/workers/Complying
-with-NYC-Workplace-Laws-During-COVID19.pdf িভিজট করন।
কমর্ চারীর অসু�তা এবং পািরবািরক কারেণ ছু িট:
COVID-19 এর সােথ স�িকর্ ত নতু ন অিধকারগিল সহ,
NYC কমর্চারীেদর েবতনসহ ও েবতনছাড়া ছু িটর আইিন
অিধকার আেছ। COVID-19 এর কারেণ িনেজর বা
পিরবােরর সদসয্েদর পিরচযর্ার জনয্, পিরি�িত এবং
আপিন েয ধরেনর িনেয়াগকারীর হেয় কাজ কেরন তার
ওপর িনভর্ র কের, আপিন েবতনহীন এবং সেবতন ছু িট
িনেত পােরন। আেরা তেথয্র জনয্, 855-491-2667 এ
কল করন বা access.nyc.gov িভিজট করন।

েপাষা �াণীসমূহ

NYC COVID-19 েপাষা �াণীর মািলকেদর জনয্ হটলাইন
(NYC COVID-19 Pet Owner Hotline) এ স�ােহ

সাত িদন, সকাল 8টা েথেক রাত 8টা পযর্� 877-2048821 ন�ের েফান করন।
COVID-19 এবং �াণীেদর স�েকর্ �ায়শ িজ�ািসত �ে�র
তািলকা েপেত,
https://www1.nyc.gov/site/animalwelfare/covid19/animals-faq.page িভিজট করন।
েপাষা �াণী এবং পিরেষবাদাতা �াণীেদর জনয্ জররী
পিরক�না স�িকর্ ত তথয্ েপেত,
nyc.gov/site/em/ready/pets.page িভিজট করন।

সামািজক অংশ�হণ

আপনার িসিট কাউি�ল সদেসয্র সােথ েযাগােযাগ
করন: আপিন আপনার িসিট কাউি�ল সদেসয্র িডি��
অিফেসর সােথ েযাগােযাগ েরেখ অিতির� সহায়তা েপেত
পােরন। আপনার িসিট কাউি�ল সদসয্েক খুঁেজ েপেত,
council.nyc.gov/districts েদখুন।

আপনার িজপ েকােড সং�ানসমূেহর জনয্, nyc.gov/health/covidresources িভিজট করন।
COVID-19 স�েকর্ সাধারণ তেথয্র জনয্, nyc.gov/coronavirus েদখুন।
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ন করেত পাের।
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