বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজল

অববধ জিক্ষার্থীরা জি জিউ ইয়িক জিটি স্কু লল ভজতক হলত পারলব?
হ্যাঁ। অভিবযসনগত অবস্থয যযই হহযক নয হকন, প্রত্ত্ক ভিক্ষযর্থীর পযবভিক স্কু ি ভিক্ষযর অভিকযর রত্েত্ে।

৪ বের বেস

অর্থবয যযরয ৪ বেত্রর হত্ব তযরয ভপ্র-ত্ক-ত্ত িভতি র হযযগ্ এবং সকি অভিবযসীর ৫ বের বেস হর্থত্ক গ্রযজুত্েিন অজিন
করয অর্থবয হয স্কু ি বেত্রর হিত্ে তযরয ২১ বেত্রর হত্ব হসই পযিন্ত সকি ভিক্ষযর্থীর পযবভিক স্কু ত্ি পড়যর অভিকযর আত্ে।
ভিওই কর্িকতি য এবং কর্ীগণ অভিবযসনগত অবস্থয সপর্ত্কি হকযন প্রন জ ভজত্ স করত্বন নয। তযরয অভিবযসনগত অবস্থয
সপর্ত্কি জযনত্িও, অবি্ই তযরয ভবেেটি হগযপন রযখত্বন।
আজি অববধ হললও জি আিার িন্তািলি স্কু লল পজরদিক ি িরলত পারলবা?
হ্যাঁ। ভিওই-র স্কু ি পভরদিিন করত্ত, আপনযর একটি অভিভসেযি িত্ য আইভির প্রত্েযজন হত্ব। ভিওই ভনউ ইেকি ভসটি কততি ক
সকি ভনউ ইেকি যরত্দর জন্ ইসু্কত ত ভি ভর্উভনভসপ্যি আইভি আইভিএনওেযইভস গ্রহণ কত্র। আইভিএনওেযইভস অভিবযসনগত
অবস্থযর তর্থ্ সংগ্রহ কত্র নয। আপভন ভি আইভিএন্ওেযইভস-র জন্ www.nyc.gov/idnyc সযইত্

সযইন আপ করত্ত

পযত্রন।
আজি যুক্তরালের িাগজরি িই। আিার জি জিলপালটকিলির বযাপালর উজিগ্ন হবার িারণ আলে?
আভিবযসনগত আইন অত্নক জটিি এবং প্রত্ত্ত্কর জন্ ভিন্ন হত্ত পযত্র। আপভন যভদ ভনভিত নয হন যুক্তরযত্ে আইনগতিযত্ব
র্থযকয এবং কযজ করয সযম্প্রভতক ইভর্ত্গ্রিন হ যেণয আপনযর অবস্থযত্ক কত য প্রিযভবত কত্রত্ে, আপনযর উভিত আপনযর
ভবকল্পগুত্িয বুঝত্ত একজন ইত্র্ত্গ্রিন অ্য ভনির সযত্র্থ কর্থয বিয। ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযেতয িযত্ি অপত্েন্টত্র্ত্ন্টর
জন্ 311 নম্বত্র হিযন কত্র “অ্যকিনএন্রওেযইভস” বিুন।
আিার পজরবার ইরাি, জিজরয়া, ইরাি, িুদাি, সিািাজলয়া, জলজবয়া, অর্থবা ইলয়লিি সর্থলি। আিার জি সপ্রজিলিলের
এইিব সদহির উপর ইজিলেিি জিলয়ধাজ্ঞা স াষণার বযাপালর উজিগ্ন হবার িারণ আলে?
জযতীে সূত্র যযই হহযক নয হকন, প্রত্ত্ক ভিক্ষযর্থীর পযবভিক স্কু ি ভিক্ষযর অভিকযর রত্েত্ে। হপ্রভসত্িন্টর আত্দি এর হকযন
পভরবতি ন

যে নয। হপ্রভসত্িত্ন্টর আত্দি আপনযর অর্থবয আপনযর পভরবযত্রর সদস্ত্দর যুক্তরযত্ে র্থযকয অর্থবয বযইত্র সির

করযর ক্ষর্তযত্ক কত য প্রিযভবত করত্ত পযত্র, তযহত্ি ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন সহযেতয হপত্ত 311 নম্বত্র হিযন কত্র
অ্যপত্েন্টত্র্ত্ন্টর জন্ “অ্যকিনওনওেযইভস” বিুন।
আপনযর যভদ হকযন পভরবযর সদস্ র্থযত্ক হয বতি র্যত্ন এেযরত্পযত্ ি আ ক আভে অর্থবয আপভন যভদ কযউত্ক হিত্নন হয
বতি র্যত্ন আ ক এবং আপনযর শুিু জরুভর সহযেতযর প্রত্েযজন র্থযত্ক, হজএকত্ক ইন্টযরন্যিনযি এেযরত্পযত্ ি এখনই 844-3264940 নম্বত্র হিযন কত্র একজন হেচ্ছযকর্ী অ্য ভনিত্কর সযত্র্থ কর্থয বিুন।
জিটি জি ইজিলেিি এিল ািক লিলে অংিেহণ িলর?
ভসটি ইভর্ত্গ্রিন আইন প্রত্েযগ পভরিযিনয কত্র নয। হিিত্রি গিনিত্র্ন্ট এই প্রত্েযত্গর ভবেেটি হদত্খ। ভসটির হগযপনীেতযর
নীভত, যয অভিবযসনগত অবস্থয এবং অন্ হগযপনীে তর্থ্ সংরক্ষণ কত্র, কযযিত অভিবযসীসহ সকি অভিবযসীর জন্ ভসটিত্ক
একটি ভনরযপদ, আন্তভরক স্থযন ভহত্িত্ব প্রস্তুত কত্র।

T&I-25610(Brngali)

িহায়তার িিয পুজলিলি িল িরা জি আিার িিয জিরাপদ?
হ্যাঁ। অপরযত্ির ভিকযর, সযক্ষী, অর্থবয অন্ যযত্দর সহযেতযর দরকযর হে তযত্দরত্ক এনওেযইভপভি অভিবযসনগত অবস্থযর প্রন জ
ভজত্ স কত্র নয। ভবত্েের্ূিক অপরযিসহ হকউ যভদ হকযন অপরযত্ির ভিকযর হে, তযর উভিত এনওেযইভপভি-ত্ক 911 নম্বত্র
কি কত্র হযযগযত্যযগ করয অর্থবয এনওেযইভপভি হহ

ক্রযইর্

যস্ক হিযত্সির (646) 610-5267 নম্বত্র সরযসভর হিযন করয।

আজি সিার্থায় ইজিলেিি জবষলয় আইজি িহায়তা সপলত পাজর?
ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযেতয িযত্ি অপত্েন্টত্র্ত্ন্টর জন্ 311 হিযন কত্র “অ্যকিনএন্রওেযইভস”

বিুন।

িযইত্সন্সিযরী নে এর্ন ইভর্ত্গ্রিন পভরত্েবয প্রদযনকযরীত্দর সপর্ত্কি সতকি র্থযকুন যযরয তযত্দর র্ত্েিত্দর সুত্যযগ হনে। শুিুর্যত্র
ভবশ্বস্ত, িযইত্সন্সিযরী অ্য ভনি অর্থবয সযটিিভিত্ক িযরী ইভর্ত্গ্রিন প্রভতভনভিত্দর সহযেতয ভনন।

িী ধরলির জিটি পজরলষবা আিার এবং আিার পজরবালরর িিয লভয?
অববি অভিবযসীসহ, সকি ভনউ ইেকি বযসীত্দর জন্ অভিকযংি ভসটি পভরত্েবয িি্, হযর্ন স্কু ত্ি িভতি হওেয, অর্থবয েযস্থ্
ভসত্েত্র্র প্রযত্ন িযি, অর্থবয অন্ পভরত্েবয। ভসটির কর্ীগণ, তযত্দর কযত্জ প্রত্েযজন নয হত্ি, অভিবযসনগত অবস্থযর প্রন জ
ভজত্ স করত্ব নয। তযরয অবি্ই অভিবযসনগত তর্থ্ হগযপন রযখত্ব।






আইভিএনওেযইভস – আযইভিএনওেযইভস হত্িয সকি ভনউ ইেকি বযসীত্দর জন্ ভসটির আইভি কযিি। আইভিএনওেযইভস
অভিবযসনগত অবস্থযর তর্থ্ সংগ্রহ কত্র নয। www.nyc.gov/idnyc সযইত্ একটি অ্যপত্েন্টত্র্ন্ট করুন।
সহলর্থ সিয়ার
o কর্ খরত্ির ইর্যরত্জভন্স এবং নন-ইর্যত্রত্জভন্স েযস্থ্ প্রযত্ন সকি পযবভিক হযসপযতযি এবং ভিভনক এবং
অন্ ব্ে বহযনত্যযগ্ ভিভনত্ক িি্। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন।
o এনওেযইভস ওত্েি একটি ভি এবং হগযপনীে সংত্যযগ যয হযত্কযন সর্ত্ে ২০০ অভিক িযেযে র্যনভসক েযস্থ্
পভরত্েবয প্রদযন কত্র। 1-888-NYC-Well হিযন, 65173 নম্বত্র WELL হ ক্স করুন, অর্থবয
www.nyc.gov/nycwell সযইত্ যযন।
চাইল্ড সিয়ার – ভনম্ন-আত্ের পভরবযরসর্ূহ যযত্দর ৬ সপ্তযহ বেস হর্থ ১২ বের বেসী সন্তযন রত্েত্ে তযরয ভি-ত্ত
অর্থবয কর্-খরত্ি ভিশু প্রযহ্ন পভরত্েবয হপত্ত পযত্র। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন।
ইিারলিজি খাবার এবং আশ্রয় – ভনউ ইেকি ভসটিব্যপী ভবভিন্ন স্থযত্ন প্রত্েযজন রত্েত্ে এর্ন র্যনুত্ের জন্ ভি-ত্ত
খযবযর প্রদযন করয হে। হহযর্ত্বস হপ্রযগ্রযর্ অভিবযসীত্দর আশ্রে হকত্ে যযওেয এড়যত্নযত্ত সহযেতয করত্ত
পযত্র। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন।

আজি যজদ আিার িন্তালির িলতা অিুভব িজর অর্থবা আজি যজদ ববষিয অর্থবা হয়রাজির জিিার হই, আিার িী িরা
উজচত?
কর্িস্থত্ি, আবযসত্ন এবং পযবভিক স্কু িসহ পযবভিক জযেগযগুত্িযত্ত হবআইভন ববের্্, প্রভতভহংসয, এবং হেরযভন র্ুক্ত হবযর
অভিকযর প্রত্ত্ক ভনউ ইেকি বযসীর রত্েত্ে। অভিত্যযগ দযত্ের করয অর্থবয আরও জযনত্ত স্কু ত্ির হরসত্পক্ট ির অি
াঁ যত্জযর সযত্র্থ হযযগযত্যযগ করুন, 311 নম্বত্র হিযন, অর্থবয ভনউ ইেকি ভসটি কভর্িন অন ভহউর্্যন রযই স্
(আরএিএ) ভিে
হ িযইত্নর (718)722-3131 নম্বত্র কি করুন।
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