
অভিবাসী ভিউ ইয়র্ক দের জি্য 
সংস্াি ভিদে্ক ভিরা
নিউ ইয়র্ক  নিটি অনিবািি নথিনি নিনব্কশেশে িার িব বানিন্াশর িহায়িা 
রশর। এর ফ�াশিই বা এর নলিশরই ফেশয় যাশবি 200 টির ফবনে িাোয় 
িহায়িা। শুরু ররার জি্য এরটি দ্রুত উপভরভিত্র এখাদি রদয়দে:

অভিবাসি সংক্ান্ত আইভি সাহায্য
•   ভবিামদূ্্য ভিরাপদে অভিবাসি সংক্ান্ত আইভি সাহাদয্যর জি্য ActionNYC 1-800-354-0365 িম্বশর ফিামবার ফেশর শুক্রবার িরাল 

9টা– িন্ধ্ার 6টার মশ্ধ্ ফ�াি ররুি
•   ভবিামদূ্্য িাগভররত্ব আদবেদির সহায়তা ও আভ ্্কর পরামদি্কর জি্য 311 িম্বদর ফ�াি রদর “Citizenship Appointment” 

(“ভসটিদজিভিপ অ্যাপদয়ন্টদমন্ট”) ব্ুি এবং NYC.gov/NYCitizenship ফত যাি, নিব্কানিি িররানর লাইশরেনরশি উেলিধ্ 
•   গ্াহরশের ফেশর অনিনির িুনব্া গ্হণরারী লাইশিন্সনবহীি অনিবািি েনরশেবা প্রোিরারীশের ফেশর িাব্াি োকুি। শু্ুমাত্র নবশ্বস্ত, লাইশিন্সপ্রাপ্ত 

অধ্াটনি্ক অেবা িব্কজিস্ীরৃি প্রনিনিন্র ফেশর িহায়িা গ্হণ ররুি। এই িম্বশন্ প্রশ্ন োরশল, ফিামবার ফেশর শুক্রবার েয্কন্ত িরাল 9টার ফেশর রানত্র 
8টা েয্কন্ত ভিউ আদমাভররািস হট্াইি 1-800-566-7636 এ র্ ররুি।

পভরবার সরুক্া ও ক্মতায়ি

আমাদের সম্প্রোয়সমূহদর সরুভক্ত রাখা

স্াস্্য পভরদেবা
রখিও রখিও রারও সহায়তার প্রদয়াজি হয়, ফরউ 
এরা সংগ্াম রদর িা। িমস্ত িররানর হািোিাল এবং নলিনির 
ও অিধ্ািধ্ িুলি মশূলধ্র নলিনিশর রম-খরিায় আেৎরালীি এবং 
আেৎরালীি-ছাড়া স্াথিধ্ েনরশেবা োওয়া যায়৷ NYC Well 
হশলা নিউ ইয়র্ক  নিটির মািনির স্াথিধ্ এবং/অেবা মােরিনতির 
িমিধ্ায় আক্রান্ত মািেুশের জিধ্ নবিামশূলধ্র, ফ�ােিীয় িহায়িা, 
িঙ্কশটর িময় িহায়র এরটি িেধ্ ও ফর�াশরল েনরশেবা। এই 
েনরশেবা 365 নেশির 24 ঘন্া িপ্তাশহ 7 নেি 200+ িাোয় 
উেলিধ্। 1-888-NYC-Well এ ফ�াি ররুি অ্বা 
WELL ভ্দখ 65173 িম্বদর ফটক্সট ররুি। 

ভিক্া
সু্দ্ আপিার বাচ্াদর িভত্ক  ররুি। অনিবািি নথিনি বা 
িাো নিনব্কশেশে নিউ ইয়র্ক  নিটির প্রশিধ্রটি বাচ্ার িররানর 
নেক্া োওয়ার অন্রার আশছ। ফয িব বাচ্ার 4 বছর বয়ি 
হশয়শছ বা 4 বছর বয়ি হশি িশলশছ, িারা নপ্র-K (Pre-K) এর 
ফযা�ধ্। িমস্ত বানিন্াশের অন্রার আশছ 5 বছর বয়ি ফেশর 
িররারী নবেধ্ালশয় েড়ার স্াির হওয়া েয্কন্ত অেবা নেক্া 
বশে্কর ফেে অবন্ যখি িাশের বয়ি 27 হশব। 3-K, নপ্র-K 
(Pre-K) বা ফয ফরািও DOE সু্শল িনেিুতি হশি, 311 এ 
ফ�াি ররুি বা schools.nyc.gov/enrolIment 
এ যাি।

ভিশু পভরিয্কা
ভবিামদূ্্যর বা স্ল্প মদূ্্যর ভিশু পভরিয্কা। স্ল্প 
উোজ্ক িরারী 6 িপ্তাহ ফেশর 12 বছর বয়শির নেশু িহ 
েনরবারগুনল নবিামশূলধ্ বা রম খরশি বাচ্ার ফেখাশোিার 
িুনব্া ফেশি োশরি। আরও জািদত NYC.gov/ACS এ 
যাি বা 311 িম্বদর ফ�াি ররুি।

জরুভর খাে্য ও আশ্রয়
যাদের প্রদয়াজি তাদের জি্য ভবিামদূ্্যর খাবার। 
NYC জশুড় নবনিন্ন অবথিাি নবিামশূলধ্ খােধ্ প্রোি রশর ফিই 
িব মািেুশর যাশের িা প্রশয়াজি। �ৃহনিনতির (Homebase) 
প্ররল্প বানিন্াশের িাহাযধ্ রশর আশ্রয় বধ্বথিায় প্রশবে 
ররা ফেশর নবরি োরশি। আরও জািদত NYC.gov/
Homebase এ যাি বা 311 িম্বদর ফ�াি ররুি।

জি ভিরাপত্া
নিটি অনিবািী বলবৎররণ রশর িা। নিউ ইয়র্ক  েুনলে নবিা� 
NYPD অেরাশ্র নেরার, িাক্ী বা অিধ্ািধ্ মািেুশের 
যারা িাহাযধ্ িাি িাশের অনিবািী নথিনি িম্বশন্ ফরািও প্রশ্ন 
রশরি িা। এমি ফরউ, নযনি ঘৃণা অেরাশ্র নেরার হশয়শছি, 
অেবা নযনি নিনচিি িি, িাহশল িার উনিি NYPD-র 
িাশে ফযা�াশযা� ররা। সরাসভর NYPD ফহট ক্াইম 
টাস্ ফ�াদস্কর (Hate Crimes Task Force) সাদ্ 
ফযাগাদযাগ ররদত ফগদ্, 1-646-610-5267 িম্বদর 
ফ�াি ররুি।

ববেদম্যর ভবরুদধে সরুক্া 
নিউ ইয়র্ক বািীশের রম্কথিশল, আবািি এবং প্ররােধ্ এলারায় 
ফয ফরািও ররম ফবআইনি ববেমধ্, প্রনিনহংিা এবং হয়রানি 
ফেশর মতুি োরার অন্রার আশছ। অনিশযা� ররশি বা আশরা 
ফবনে জািশি, 311 বা ভিউ ইয়র্ক  িহদরর মািবাভিরার 
রভমিি (NYC Commission on Human Rights) 
1-718-722-3131 িম্বদর ফ�াি ররুি। 

ভবিামদূ্্যর আপিার IDNYC – পভরিয়পত্র পাি
আপিার IDNYC ফপদত, আজই আপিার অ্যাপদয়ন্টদমন্ট ররুি। 311 িম্বদর ফ�াি রদর “IDNYC” ব্ুি বা NYC.gov/lDNYC 
এ যাি। IDNYC হশলা 10 বছর বয়িী নিউ ইয়র্ক বািীশের জিধ্ নবিামশূলধ্র েনরিয়েত্র এবং এশি আশছ এরগুচ্ছ িুনব্া। IDNYC অনিবািী 
নথিনি িম্বশন্ িেধ্ িংগ্হ রশর িা এবং আশবেিরারীর িেধ্ ফ�ােিীয় রাশখ। নিটি আইশির িমূ্ণ্ক বধ্ানপ্ত অবন্ IDNYC িেধ্ িুরক্া ররশব।

 
আেনি ফ�াশি ফযা�াশযা� ররুি, অিলাইশি ফযা�াশযা� ররুি বা নিশজ এশি ফযা�াশযা� ররুি িা ফরি ফময়শরর 
অনিবািী নবেয়র অন�ি (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) িব্কো আেিার িাহাশযধ্র জিধ্ রশয়শছ। 
ফিামবার ফেশর শুক্রবার িরাল 9টা ফেশর নবরাল 5টার মশ্ধ্ 1-212-788-7654 িম্বশর িরািনর আমাশের  
ফযা�াশযা� ররুি। অেবা নিিটি NYC অনিবািী ইি�রশমেি ফেশসের এরটিশি যাি, ঠিরািার জিধ্ ফেখুি:  
NYC.gov/ImmigrantInfoDesk। Rev. 03/2019 Bengali


