
 
 
13ই আগ�, 2020 তািরেখ েশষ আপেডট হেয়েছ 
 

COVID এর সােথ িকেশার-িকেশারীেদর মািনেয় চলা 
বািড়েত আটেক থাকা কিঠ হেয় উঠেত পাের। আপঠার স�বতঃ �ুেল েযেত, ব�ুেদর সে� ঘুের েবড়ােত ইে� কের এবং 
আপঠােদর মেধয কেয়কজঠ হয়েতা েছাট ভাই-েবাঠেদর েদখােশাঠা করেত করেত �া� হেয় েগেছঠ। আপঠার বািড়র 
েলােকরা হয়েতা আপঠার সে� এবং এেক-অপেরর সে� েজার গলায় কথা বলেছঠ। আপঠার COVID-19 অথবা অঠযাঠয 
�া�য সমসযার বযাপাের �� থাকেত পাের। অথবা আপঠার কারও সে� কথা বলার ইে� হেত পাের! 

আপিঠ একা ঠঠ। 

িঠউ ইয়কর  িসি জেুড় অেঠক িকেশার-িকেশারীরা িক একই রকম অঠুভব করেছঠ। সুখবর হেলা, যুবক-যুবতীেদর জঠয 
অেঠকগিল পিরেষবা এবং সাহাযয লভয রেয়েছ! 

েকবলমা� মাউস িদেয় একি ি�ক কের, অথবা আপঠার েফােঠ টযাপ কের ভাল অঠুভূিতর জঠয আপঠার �েজাঠীয় 
পিরেষবা আপিঠ পােবঠ: 

বািড়েত করার জনয মজাদার এবং িনরাপদ গিতিবিধ 
িশ�াগত সহায়তা 
COVID-19 কােল আপনার �া�য 
মানিসক �া�য পিরেষবা 
LGBTQIA �া�য এবং মানিসক �া�য স�দ 
মাদক অপবযবহার �িতেরাধ এবং িচিকৎসা 
েটিলেহলথ পিরেষবা বযবহার কের সহায়তা 
পিরবার অথবা স�কর গত িহংসা 
আতহতযা �িতেরাধ 
িশশ পাচার: 
লা�না 
পিরবার পিরক�না িবক� 
িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তা 
আবাসন সহায়তা 
যবুক-যবুতীেদর জনয ACS স�দ 

বািড়েত করার জনয মজাদার এবং িনরাপদ গিতিবিধ 
িবঠামেূলয NBA িলগ পাস দরকার? SAT অথবা HSE-এর িবঠামূেলযর �যািিস েপেল েকমঠ হয়? অথবা মািরও কাটর  (Mario 
Kart) টুঠরােমম িক আপঠার গিতর েচেয় েবিশ? সু� থাকার �য়াস করেছঠ এবং ওয়াকর আউট অযােপর একি িবঠামেূলযর 
সাবি�পশঠ দরকার? 

• িকেশার-িকেশারীরা এবং যুব �া�বয়�রা ফান অযাট েহাম-এ েযেত পােরঠ অথবা স�দ এবং গিতিবিধর ওপর ঠবীঠতম 
আপেডট পাওয়ার জঠয “Fun” িলেখ 97743-এ েট�ট করেত পােরঠ। 

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/


• যবু এবং কিমউিনি িবকাশ িবভাগ (The Department of Youth & Community Development) আপঠার 
জঠয িঠেয় এেসেছ ঠতৃয, স�ীত, িশ�, িফ�েমিকং এবং আরও অেঠক িকছু! সুেযাগগিল এখােন েদখুঠ এবং আপঠার আ�েহর 
গিতিবিধগিলর জঠয সাইঠ আপ করঠ। আপঠার েফােঠ সরাসির আপেডট পাওয়ার জঠয (347) 349-4361 ঠ�ের েট�ট 
করঠ। েসাশযাল িমিডয়ার মাধযেম সবেচেয় সা�িতকতম েঘাষণা পাওয়ার জঠয @NYCyouth -এ আপিঠ 
তােদরেক Instagram, Facebook, অথবা Twitter -এ ফেলা করেত পােরঠ। 

উপের িফের যান 

িশ�াগত সহায়তা 

• িনউ ইয়কর  পাবিলক লাইে�ির (New York Public Library) �েতযক িদঠ 2-11 PM পযর� বযিিগত িশ�েকর মাধযেম 
িবঠামেূলয অঠলাইঠ েহামওয়াকর  সাহাযয �দাঠ করেছ। মলূ িবষয়গিলেত �ারি�ক এিলেমমাির েথেক হাই �ুল ে�ড পযর� ইংেরিজ 
এবং �যািঠেশ লভয। �েতযক িদঠ 24 ঘমা িভিডও কঠেটম এবং অঠযাঠয স�দও লভয রেয়েছ। �েবশ করার জঠয আপঠার 
লাইে�ির কাডর  ঠ�র বযবহার কের এখােন লগ ইঠ করঠ। 

• discoverDYCD আপঠােক আপঠার িঠকটবত� িবদযালয়-পরবত� কমরসূিচ, িশ�াগত পিরেষবা, চাকির এবং ইমাঠরিশপ, 
কিমউিঠি পিরেষবা, গৃহ সহায়তা, অিভবাসঠ পিরেষবা এবং আ�িলক এঠিরচেমম েসমার অঠসু�াঠ করার সুেযাগ েদয়। 

• YCteen যুব েলােকেদর জঠয গররপূণর িবষেয়র ওপর িকেশার-িকেশারীেদর �ারা িলিখত �কৃত গ� �কাশঠা কের। আপিঠ 
এখােন আরও জাঠেত পােরঠ এবং গ� পড়েত পােরঠ। িকেশার-িকেশারীেদর সােথ কমররত িশ�ক এবং অনযানযেদর 
জনয: দরূবত� জায়গা েথেক িশ�েণর স�দ বযবহার করঠ, যা িকেশার-িকেশারীেদর গে�র িদক েথেক ৈতির করা হেয়েছ। 

• �া�য ও িঠরাপতার মাঠদ�, এবং ভিবষযেত উপলভয হেব এমঠ িশ�ার মেডল সেমত 2020-2021 �ুলবষর স�ে� সবরেশষ 
তেথযর জঠয অঠ�ুহ কের িশ�া দ�েরর (Department of Education, DOE) ওেয়বসাইট েদখুঠ। 

উপের িফের যান 

COVID-19 কােল আপনার �া�য 
আপিঠ েকাঠও ল�ণ ছাড়াই সং�ামক হেত পােরঠ। একি মখু আবরণ পের আপঠার চািরপােশর েলােকেদর সুরি�ত রাখুঠ। 

িঠউ ইয়কর বাসীেদর (2 বছেরর েবশী বয়সী বা�া সহ একি) মেুখর আবরণ পরেত হেব, যখঠই তারা তােদর বািড়র বাইের েকাঠও 
ঘের অঠযাঠয েলােকেদর সে� থােকঠ, এমঠিক 6 ফুেটর দরূর বজায় রাখা েগেলও। 

মেুখর আবরণ এবং সুরি�ত থাকার অঠযাঠয পরামশর এবং COVID-19-এর িব�ার �িতেরােধ সাহােযযর বযাপাের আরও তেথযর জঠয 
অঠ�ুহ কের DOHMH’s ওেয়বসাইট েদখুঠ। 

�া�য পিরেষবার িক দরকার আেছ? 

COVID-19 জঠ�া�য সংকটটকােল, িঠেজর জঠয �েয়াজঠীয় িচিকৎসা সহায়তার �াি� আপঠার জঠয িবেশষভােব গররপূণর। 

• মাউম িসঠাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): 10 েথেক 22 বছর বয়সী যুব 
েলােকেদর স�ূণর, সংহত িচিকৎসাগত এবং মাঠিসক �া�য পিরেষবা এবং �িতেরাধ িশ�া �দাঠ কের। এি �াথিমক �া�য 
পিরচযরা, পরামশর, সহায়তা, মাঠিসক �া�য এবং পিরবার েথরািপ, েযৗঠ ও �জঠঠ �া�য, দ� পিরচযরা, পুি�, এবং সু�তা এবং 
সু�া�য কমরসূিচ �দাঠ কের। এই েসমারি েসামবার েথেক শিঠবার পযর� েখালা থােক। অনলাইেন যাঠ অথবা  
212-423-3000 ঠ�ের কল করঠ। 

https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/special_initiatives.page
http://www.instagram.com/nycyouth
http://www.facebook.com/nycyouth
http://www.twitter.com/nycyouth
https://www.nypl.org/about/remote-resources/kids-and-teens/homework-help-brainfuse
https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.nypl.ny.brainfuse.com
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home
https://www.ycteenmag.org/index.html
https://www.ycteenmag.org/index.html
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=17d342119e184f45ac375ff1fca9c734
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.teenhealthcare.org/


• িকেশার-িকেশারীেদর জঠয লভয �া�য পিরেষবার বযাপাের আরও তেথযর জঠয অঠ�ুহ কের েদখুঠ: Generation NYC 
ডা�ার এবং িবমা. 

�া�য তেথযর মাধযেম আপ-টু-েডট থাকন 

িঠউ ইয়কর  িসিেত বতর মােঠ এক ঠতুঠ ধরেঠর �াস-��াসজিঠত সং�মণ েথেক বযাপক েগা�ী সং�মণ হে�, যা COVID-19 ঠােম 
পিরিচত। িঠেজেক এবং আপঠার পিরবারেক সুরি�ত এবং সু� রাখার জঠয আপিঠ িঠউ ইয়কর  িসির �া�য এবং মাঠিসক �া�যিবিধ 
িবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH) েথেক সবরেশষ তথয েপেত পােরঠ। তারা এই 
অস�ুতা স�েকর  িনেদর িশকা এবং NYC এর েকেসর তথয েপা� করেছ (অঠিূদত DOHMH এর িঠেদর িশকার জঠয অঠ�ুহ কের 
এই িল�ি েদখুঠ)। েট�ট েমেসেজর মাধযেম সবরেশষ তথয েপেত আপিঠ 692-692 ঠ�ের "COVID" েট�ট কের পাঠােত পােরঠ। 

িশশেদর মাি�িসে�ম ইনে�েমটির িসে�াম (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C): 
ে�ট এবং িসির �া�য িবভাগ বতর মােঠ একি অসু�তার পরী�া-িঠরী�া করেছ যা িশশেদর জঠয খুবই �িতকারক অথবা �াণঘাতী 
হেত পাের এবং যা COVID-19 এর সােথও যুি হেত পাের। এই অসু�তা স�েকর  িপতা-মাতা, পিরচযরাকারী, এবং িশশেদর সােথ 
কমররত বযিিেদর সেচতঠ থাকা অতয� জরির কারণ এি অতটা সচরাচর ঠা েদখা েগেলও �ত িচিকৎসা ঠা করােল মারাতক হেত 
পাের। 

কাওয়াসািক েরাগ এবং টি�ক শক িসে�ােমর মেতা একই ধরেঠর ৈবিশ�য থাকা, এই অসু�তািেক বলা হয় িশশেদর মাি�িসে�ম 
ইঠে�েমটির িসে�াম (MIS-C এবং পূেবর PMIS িহেসেব উে�খ করা হত), এবং COVID-19 এর সােথ সংেযাগ থাকেত পাের। 
তলেপেট বযথা, ডায়িরয়া, বিম করা, ফুসকিড় এবং হাত অথবা পােয় েফালার মেতা অঠযাঠয ল�ণ সহ তী� �েরর উপসগরগিল িচি�ত 
করা খুবই জরির। েকাঠও িশশর �মাগত �র িঠেয় অসু� থাকেল, অঠ�ুহ কের MIS-C িঠধরারণ করার জঠয যতটা তাড়াতািড় 
স�ব তােদর িশশ িবেশষে�র সে� েযাগােযাগ করঠ। েকাঠও িশশর �র সহ অঠযাঠয উপসগর িঠেয় (ফুসকিড়, তলেপেট বযথা, বেুক 
বযথা) গরতরভােব অসু� হেল, অঠ�ুহ কের অিবলে� 911 ঠ�ের েফাঠ করঠ। 

• DOHMH এর িশশেদর মাি�িসে�ম ইনে�েমটাির িসে�াম এর তথয প� (PDF, 18ই েম, 2020) 

আরও তেথযর জঠয (অঠিূদত সাম�ী সহ) অঠ�ুহ কের DOHMH এর ওেয়বসাইট েদখুঠ। 

উপের িফের যান 

মানিসক �া�য পিরেষবা 
কােরা সে� কথা বলেত চাঠ? মাঠিসক চাপ, হতাশা, উে�গ অথবা পিরবােরর সমসযা িঠয়�ণ করার জঠয আপঠার সাহােযযর �েয়াজঠ 
আেছ? সাহাযয লভয রেয়েছ। 

• মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): 10 েথেক 22 বছর বয়সী যুব 
েলােকেদর স�ূণর, সংহত িচিকৎসাগত এবং মাঠিসক �া�য পিরেষবা এবং �িতেরাধ িশ�া �দাঠ কের। এি �াথিমক পরামশর, 
সহায়তা, মাঠিসক �া�য এবং পিরবার েথরািপ �দাঠ কের। এই েসমারি েসামবার েথেক শিঠবার পযর� েখালা থােক। 
অনলাইেন যাঠ অথবা 212-423-3000 ঠ�ের কল করঠ 

• NYC Well: NYC Well হল িবঠামেূলযর, েগাপঠীয় মাঠিসক �া�য সহায়তার জঠয আপঠার সংেযাগ। 200িরও েবিশ ভাষায় 
মাঠিসক �া�য এবং মাদক বযবহার পিরেষবায় �েবশ করার সুেযাগ পাঠ, 24/7/365। েফাঠ, েট�ট অথবা চযােটর মাধযেম 
সাহাযয পাওয় যায়! 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) ঠ�ের কল করঠ, 65173 ঠ�ের WELL িলেখ েট�ট করঠ 
অথবা অনলাইেন চযাট করঠ। 

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/doctors-and-insurance/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/doctors-and-insurance/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.teenhealthcare.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


• শহর জেুড় মানিসক �া�য েটিলেহলথ পিরেষবা: েফােঠর মাধযেম শহর জেুড় মাঠিসক �া�য পিরেষবা লভয রেয়েছ এখােন 
ি�ক করঠ. 

উপের িফের যান 

LGBTQIA �া�য এবং মাঠিসক �া�য স�দ 

• অযািল ফিনর েস�ার (Ali Forney Center): আপঠার শারীিরক এবং মাঠিসক �াে�যর �েয়াজেঠর স�ূণর মলূযায়েঠর জঠয 
অযািল ফিনর েস�ার-এ যাঠ অথবা বািড় েথেক 212-206-0574 ঠ�ের কল করঠ 

• িদ েস�ার (The Center) 13-21 বছর বয়সী LGBTQ যুব েলাক এবং সহেযাগীেদর একি িঠরাপদ, যথাথর, িল�-
ইিতবাচক, অযালেকাহল-এবং মাদক-মিু পিরেবেশর মেধয �া�যকর িবকােশর উে�েশয কিমউিঠি সহায়তা �দাঠ কের এবং 
বযায়াম পাঠয�ম, কিবতা পাঠ এবং কিমউিঠি আেলাচঠার সুেযাগও �দাঠ কের (কযােললার েদখুঠ)। তারা িঠিদর�ভােব 
LGBTQ+ যুবক-যুবতীেদর �েয়াজঠগিল এবং েসই কারণগিল যা মাদক �বয বযবহােরর ে�ে� তােদরেক উ� ঝঁুিকেত রােখ তা 
সমাধাঠ করার জঠয আউটেপেশম মাদক বযবহার িচিকৎসা �দাঠ কের। আরও তেথযর জঠয এখােন ি�ক করঠ অথবা 
recovery@gaycenter.org-এ ইেমল করঠ অথবা 212-620-7310 ঠ�ের অথবা 646-556-9300 ঠ�ের কল করঠ। 

• H.E.A.T: িকেশার-িকেশারীেদর জঠয �া�য এবং িশ�াগত িবক� (Health & Education Alternatives for Teens, 
HEAT), যুব পুরষেদর যারা �ধাঠত সম� বেণরর সমােজর পুরষেদর, ইতররিত-�বণ মিহলা এবং িহজড়ােদর সােথ েযৗঠস�ম 
কের, তােদর যুব িচিকৎসাগত পিরচযরা, মাঠিসক �া�য পিরেষবা এবং েকস বযব�াপঠা �দাঠ কের। ি�িঠক েখালা থাকেব এবং 
আপঠার �� অথবা উে�েগর উতর েদওয়ার জঠয েফাঠ ঠ�র (718) 613-8453 -এ লভয থাকেব অথবা H.E.A.T.-এ যাঠ। 

• গহৃ কাযর (Housing Works): েয েকাঠও বয়েসর বণরগত যুব সমকামী পুরষ, যুব পুরষ যারা পুরষেদর (YMSM), MSM 
এবং বণরগত িহজড়া েলাক, সি�য় মাদক বযবহারকারী, LGBTQ যুবক-যুবতী, এবং গৃহহীঠ অথবা অি�িতশীল িঠবাসীেদর 
সে� েযৗঠস�ম কেরঠ তােদর পিরেষবা �দােঠ িবেশষ�। গহৃ কাযর-এ যাঠ অথবা বািড় েথেক কল করঠঠ 
(347) 473-7400 

• ে�ভর পিরক�না (Trevor Project:): LGBTQIA যুবক-যুবতীেদর জঠয একি জাতীয় 24 ঘমার, মাশল-িবহীঠ 
েগাপঠীয় আতহতযা হটলাইঠ। আপঠােক সহায়তা করার জঠয �িশ�ণ কাউে�লারা 24/7 লভয রেয়েছঠ। যিদ আপিঠ স�ট-�� 
যুব বযিি হঠ, আতহতযা করার কথা অঠভুব কেরঠ অথবা কথা বলার জঠয একি িঠরাপদ এবং রায়-মিু �ােঠর �েয়াজঠ 
থােক তাহেল এখঠই 1-866-488-7386 ঠ�ের ে�ভরলাইফলাইঠ (TrevorLifeline)-েক কল করঠ অথবা ে�ভর 
পিরক�না-এ যাঠ। 

• �া� লাইফলাইন (Trans Lifeline): �া� লাইফলাইঠ সমক� বযিি িবষয়ক সহায়তা �দাঠ কের এবং �াঠীয় ও 
জাতীয়ভােব উ�ূত অেঠকগিল জরির পিরি�িতর তহিবল ও পার�িরক সহায়তার সং�াঠ অিধগত করার ে�ে� আপঠােক 
সাহাযয করেত পাের। তােদর সে� এই ঠ�ের েযাগােযাগ করঠ 877-565-8860 

• NYC ঐকয �ক� শহরজেুড় LGBTQ + COVID-19 িনেদর শাবলী: NYC-এ এখঠও ভাচুর য়ািল এবং সশরীের উপলভয 
100িরও েবিশ LGBTQ+ সহায়ক কমরসূিচ এবং পিরেষবা স�েকর  সবরেশষ তেথযর জঠয অঠ�ুহ কের NYC এর ইউিনট 
কমরসিূচর LGBTQ + COVID-19 সং�ােনর গাইড েদখুঠ। 

উপের িফের যান 

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/mental-health-telehealth-contacts-for-covid-19.pdf
http://www.aliforneycenter.org/
https://gaycenter.org/
https://gaycenter.org/calendar/
https://gaycenter.org/recovery-health/recovery/
mailto:recovery@gaycenter.org
http://www.heatprogram.org/
https://www.housingworks.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thetrevorproject.org/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/


মাদক অপবযবহার �িতেরাধ এবং িচিকৎসা 
যিদ আপঠার মেঠ হয় েয আপঠার মাদক অপবযবহার সহ সমসযা অথবা আসিি আেছ তাহেল কথা বলার জঠয আপঠার িব�� 
একজঠ বযিির অঠসু�াঠ করঠ। যিদ আপিঠ আপঠার িপতা-মাতা অথবা অঠযাঠয সহেযাগী �া�বয়�েদর সে� কথা ঠা বলেত 
পােরঠ তার জঠযও সাহাযয লভয রেয়েছ। 

• মাউ� িসনাই িকেশার �া�য েক� (Mount Sinai Adolescent Health Center): সমাজেসবী, মঠ�ি�ক এবং 
মেঠােরাগ িচিকৎসেকর একি উৎসগ�কৃত দল আেছ যারা মাদক অপবযবহার সমসযায় �� 10-24 বছর বয়সী যুবকেদর, 
তােদর পিরেশাধ করার �মতা বযিতেরেক পিরেষবা �দাঠ কের। এই েসমারি েসামবার েথেক শিঠবার পযর� েখালা থােক। 
অনলাইেন যাঠ অথবা 212-423-3000 ঠ�ের কল করঠ। 

• NY এর আসি� পিরেষবা এবং সহায়তার কাযরালয় (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS): COVID-19 অিতমারীর সময়ও আসিি িচিকৎসা এবং আেরাগযলােভর পিরেষবা অিবরাম পাওয়া যােব। আপঠার 
কথা বলার �েয়াজঠ হেল অথবা আপিঠ �তযাহার করেবঠ অথবা পুঠরায় আসি হেবঠ বেল িচি�ত হেল েফাঠ/িভিডওর মাধযেম 
অথবা সশরীের িঠরাপদ দরূের েথেক পুেরা িঠউ ইয়কর  ে�ট জেুড় OASAS �ীকৃত অথবা তহিবল�া� পিরেষবা �দাঠকারীেদর 
পােবঠ। আসিি, মাদেকর অপবযবহার অথবা জয়ুা িঠেয় 24/7 সাহােযযর �েয়াজঠ হেল 877-846-7369 ঠ�ের েফাঠ করঠ, 
HOPENY েট�ট করঠ (467369), অথবা আরও পড়ার জঠয OASAS েদখুন। 

উপের িফের যান 

েটিলেহলথ পিরেষবা বযবহার কের সহায়তা 
েটিলেহলথ হেলা এমঠ পিরেষবা েযখােঠ আপিঠ বযিিগতভােব আপঠার সামািজক পিরেষবা �দাঠকারী, উিকল অথবা �া�য পিরচযরা 
�দাঠকারীর সে� ঠা েদখা কের আপঠার েফাঠ, টযাবেলট, অথবা কমিপউটােরর মাধযেম �া�য পিরচযরা অথবা েথরািপ েপেয় থােকঠ। 
COVID-19 এর সময়, ভাইরােসর ছিড়েয় পড়া বা স�ুখীঠ হওয়ার ঝঁুিক আটকােত অেঠক বযিিই েটিলেহেলথর মাধযেম 
পিরেষবাগিল বযবহার করেছঠ। 

সাধারণ ��গিলর উতর িদেত এবং আপঠার েটিলেহলথ অযাপেয়মেমমগিলর েথেক েবিশরভাগি েপেত সহায়তার জঠয িঠউ ইয়কর  
িসির পিরবারগিল এবং পিরেষবা �দাঠকারীরা ৈতির করা এই েটিলেহেলথর পরামশর্িল েদখুঠ। আপিঠ আপনার �যিু�র 
েসট আপ করা, একি ভাচুর য়াল েসশেনর ��িত এবং আরও অেঠক িকছু স�ে� তথয পােবঠ। এই স�দি এগােরাি ভাষায় 
লভয। 

উপের িফের যান 

পিরবার অথবা স�কর গত িহংসা 
সামািজক দরূেরর মােঠ সামািজক িবি��তা ঠয়। িঠযরাতঠ-�� যুব বযিিরা �ায়ই েসির বযাপাের জাঠােত ভয় পাঠ। যিদ আপঠার 
অথবা আপঠার পিরিচত কােরা সােথ িঠযরাতঠ হয় তাহেল সাহাযয লভয রেয়েছ। 

• পিরবােরর জনয আ�য়�ল (Sanctuary for Families): 212-349-6009 ন�ের কল করন 
• িনরাপদ িদগ� (Safe Horizon): 24/7 গৃহ িহংসার হটলাইঠেক কল করঠ: 1800-621- HOPE (4673) 24/7 ধষরণ 

এবং েযৗঠ িঠযরাতঠ হটলাইেঠ কল করঠ: 212-227-3000 
• িশশ িনযরাতন অথবা উেপ�া স�েকর  জানােনার জনয 1-800-342-3720 ঠ�ের কল করঠ, রাজযবযাপী েক�ীয় 

েরিজ�ার। 
• যিদ আপনার তৎ�ণাৎ েকানও িবপদ থােক তাহেল 911 ন�ের কল করন  

উপের িফের যান 

https://www.teenhealthcare.org/
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-do-i-do-video-calls
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-do-i-do-video-calls
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-should-i-get-ready-for-a-call


আতহতযা �িতেরাধ 
যিদ আপঠার আতহতযা করার মেতা অঠভূুিত হয়, তাহেল আপঠার িব�� কােরা সােথ কথা বলঠু েযমঠ ব�ু, িপতা-মাতা, িশ�ক, 
েকাচ অথবা কাউে�লার। এিেত আপিঠ একা ঠঠ। সাহাযয লভয রেয়েছ। 

• 24/7 লভয তৎ�ণাৎ স�ট সহায়তার জঠয 1-800-273-8255 ঠ�ের জাতীয় আতহতযা �িতেরাধ হটলাইেঠ (The National 
Suicide Prevention Hotline) কল করঠ। 

• িবঠামেূলয কাউে�লােরর সােথ েট�ট করার জঠয 20121 ঠ�ের VOICE েট�ট করঠ 
• সাহাযয অঠেুরাধ করার আরও েবিশ উপােয়র জঠয আপনার জীবন আপনার ভেয়স (Your Life Your Voice)-এ যাঠ। 

উপের িফের যান 

িশশ পাচার: 
যিদ আপঠােক পাচার করা হয় অথবা েবেঁচ থাকার জঠয েযৗঠ বযবসা করেছঠ এমঠ হয় তাহেল সাহাযয লভয রেয়েছ। আপঠােক একি 
িঠরাপদ, আরও েবিশ �ায়ী জায়গায় িঠেয় যাওয়ার উে�েশয সাহােযযর জঠয এখােঠ স�দগিল রেয়েছ। 

• জাতীয় মানব পাচার হটলাইন: সম� যুবক-যুবতীেদর জঠয 24/7/365 েখালা। 888-373-7888 ঠ�ের কল করঠ, অথবা 
233733 -েত েট�ট করঠ, অথবা আরও পড়ুন. 

• NYPD িবেশষ িঠগৃিহত (NYPD Special Victims)/মাঠব পাচার হটলাইঠ: সম� যুবক-যুবতীেদর জঠয 24/7/365 েখালা। 
646-610-7272 ঠ�ের কল করঠ। 

• িনরাপদ িদগ� (Safe Horizon): আপঠার সাহােযযর �েয়াজঠ হেল 24-ঘমা হটলাইেঠ কল করঠ। 1-800-621-4673। 
• কভানা� হাউস (Covenant House): 16 েথেক 21 বছর বয়সীেদর জঠয স�ট কাউে�িলং এবং জররী গৃহ। 

212-613-0300 ঠ�ের কল করঠ অথবা িনয়মব� গহৃ-এ যাঠ। 
• িদন এক (Day One): েশািষত এবং পাচারকৃত পুরষ এবং মিহলা, এবং অ�র� েডিং িহংসা, �িশ�েণর জঠয বযিিগত 

পিরেষবা: 212-566-8120, এ�েটনশন 5692 ঠ�ের কল করঠ অথবা socialworker@dayoneny.org-এ ইেমল 
করঠ। 

• GEMS: িঠউ ইয়কর  িসির মেধয েমেয়েদর িশ�া এবং পরামশর পিরেষবা (Girls Educational & Mentoring Services, 
GEMS), ��-েময়াদী এবং স�ট পিরচযরা, আদালত ওকালিত, �াঠা�র এবং সহায়ক গৃহ, এবং েকস বযব�াপঠা সহ পিরেষবা 
�দাঠ কের। 212-926-8089 ঠ�ের কল করঠ। 

• পাচারতৃ এবং িল� যবুক-যবুতীেদর জনয টযাটু অপসারণ: ইেমইল: tattoo.removal@acs.nyc.gov 
• যিদ আপনার তৎ�ণাৎ েকানও িবপদ থােক তাহেল 911 ন�ের কল করন 

উপের িফের যান 

লা�না 
লা�ঠা শারীিরক, েমৗিখক, সামািজক অথবা অঠলাইঠ (সাইবার লা�ঠা) হেত পাের। এি জঘঠয অিভ�তা হেত পাের এবং এর 
গরতর পিরণাম থাকেত পাের। যিদ আপঠার ওপর লা�ঠা লাগােঠা হয় তাহেল মেঠ রাখেবঠ এি আপঠার েদাষ ঠয়। কী ঘটেছ েস 
স�েকর  একজঠ িব�� �া�বয়�েক বলঠু। আপঠার িপতা-মাতা, িশ�ক, েকাচ, িবদযালেয়র �ধাঠ িশ�ক অথবা কাউে�লাের সে� 
কথা বলঠু। 

https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/home.aspx
https://polarisproject.org/get-assistance/national-human-trafficking-hotline
http://www.covenanthouse.org/
mailto:socialworker@dayoneny.org
mailto:Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov


• লা�ঠা িকভােব েমাকািবলা করেবঠ েস স�েকর  আরও তেথযর জঠয আরও পড়ুন অথবা েসামবার েথেক শিঠবার পযর� 
212-423-3000 ঠ�ের কল করঠ। 

• NYC িশ�া িবভােগর িশ�াথ�েদর জঠয, DOE’s তথয প�ৃায় যাওয়ার মাধযেম েযৗঠ হয়রািঠ এবং/অথবা লা�ঠা সহ 
িশ�াথ�র প� েথেক িশ�াথ�র ৈবষময, হমিক, হয়রািঠ িকভােব িরেপাটর  করেবঠ েস স�েকর  আরও তথয পাঠ। 

উপের িফের যান 

পিরবার পিরক�না িবক� 

• NYC-এর পিরকি�ত িপতৃ� �িত�ান: সু�া�য পরী�া, জ� িঠয়�ণ, �সব-পূবর পিরচযরা, েযৗঠগত ে�িষত সং�মণ পরী�ণ, 
LBGTQIA �া�য, PrEP, গভর পাত �ি�য়া এবং িঠিদর� অঠযাঠয পিরেষবার জঠয আপঠার িঠকটবত� একি পিরকি�ত িপতৃর 
(Planned Parenthood) েসমার অঠসু�াঠ করঠ। 1-800-230-PLAN ঠ�ের কল করঠ অথবা অনলাইেন 
অযাপেয়�েম� বকু করন। 

• িনউ ইয়কর  ে�িবে�িরয়ান পিরবার পিরক�না �ি�য়া: 45 বছর বয়সী িকেশারী মিহলার জঠয পিরবার পিরক�ঠা 
েসমার এবং 14-35 বছর বয়সী পুরেষর জঠয ইয়াং েম� ি�িঠক। েফাঠ, িভিডও এবং �শরীের িচিকৎসা পিরচযরা �দাঠ কের। 
কল করঠ: 212-305-9321 

উপের িফের যান 

িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তা 
িকেশার-িকেশারী মাতা-মতা হওয়া সহজ ঠয় এবং কেরাঠাভাইরােসর কারেণ �িতব�কতাগিল আরও বহৃৎ হেয় উঠেত পাের। 
িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতার সহায়তার জঠয, িঠ�িলিখতগিল েদখুঠ: 

• মাউ� িসনাই ৈকেশার �া�য েক�-এর িকেশার-িকেশারী িপতা-মাতা কমরসিূচ, িবষয়গিল আরও সহজ কের েতালার 
উে�েশয আপঠােক সাহাযয করার জঠয এখােঠ লভয রেয়েছ। তােদর উে�শয হেলা আপঠােক উ� মােঠর িচিকৎসা পিরেষবা, 
সামািজক কমর পিরেষবা, মাঠিসক পিরেষবা, এবং পুি�গত তথয �দাঠ করার মাধযেম আপঠার এবং আপঠার বা�ার সু�া�য 
সুিঠি�ত করা। সম� পিরেষবা িবঠামেূলযর এবং েগাপঠীয়। অনলাইেন যাঠ অথবা েসামবার েথেক শিঠবার পযর� এই ঠ�ের 
কল করঠ: 212-423-3000 

• এমঠিক েসমার ব� থাকেলও, িদেঠ 24 ঘমার অঠ-কল েপিডয়াি�িশয়াঠরা েফােঠর মাধযেম লভয রেয়েছ। েকবল  
212-423-3000 ঠ�ের কল করঠ এবং অঠ-কল েপিডয়াি�িশয়ােঠর জঠয অঠেুরাধ করঠ। 

উপের িফের যান 

আবাসন সহায়তা 

• NYC যবু এবং কিমউিনি িবকাশ িবভাগ (NYC Department of Youth and Community Development, 
DYCD) ঘরছুট এবং গৃহহীঠ যুবক-যুবতীেদর (Runaway and Homeless Youth, RHY) জঠয জররী আবাসঠ এবং 
পিরবতর ঠকালীঠ িঠবাস �কে�র জঠয তহিবল �দাঠ কের। আপিঠ এখােন RHY কমরসূিচ স�েকর  আরও তথয জাঠেত পােরঠ। 

• Covenant House: সহায়তা আবশযক যুবক-যুবতীেদর আবাসঠ এবং সহায়ক পিরেষবা �দাঠ করার জঠয িদেঠ 24 ঘমা, 
স�ােহ 7 িদঠ েখালা থােক। অনলাইেন যাঠ অথবা 212-613-0300 ঠ�ের কল করঠ। 

https://www.teenhealthcare.org/article/bullying/?searchterm=bullying
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-greater-new-york/get-care/our-services
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-greater-new-york/get-care/our-services
https://www.teenhealthcare.org/
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/runaway-homeless-youth.page
https://www.covenanthouse.org/


• The Door: সহায়তা আবশযক যুবক-যুবতীেদর আবাসঠ এবং সহায়ক পিরেষবা �দাঠ কের এবং িদেঠ 24 ঘমা, স�ােহ 7 িদঠ 
েখালা থােক। আরও তেথযর জঠয jasmith@door.org-এ Jazzy Smith-েক ইেমইল করঠ। 

উপের িফের যান 

যবুক-যবুতীেদর জনয ACS স�দ 
বতর মােঠ �িতপালক পিরচযরায় অবি�ত যুবক-যুবতীেদর জঠয, যােদরেক স�িত �াধীঠ জীবঠযাপেঠর জঠয মিু করা হেয়েছ, অথবা 
ACS পিরেষবা �াপক যুবকযুবতীেদর পে� এি সমসযাজঠঠক সময় তা আমরা জািঠ এবং আপঠার অিতিরি সহায়তা �েয়াজঠ 
হেত পাের। আপঠার এেজি� েকস �যাঠ এবং ACS-এ িবেশষ�েদর িম সহ অেঠক মাঠষু আেছঠ যারা েয েকাঠও িবষেয়র ওপর 
আপঠার সে� কাজ করেত পােরঠ েযমঠ আপঠার গররপূণর ঠিথপ�, গৃহ, কােজর ��িত এবং িশ�া �হণ করার জঠয আপঠােক 
সাহাযয করেত পাের। অঠ�ুহ কের আমােদর ওেয়বসাইেটর যবু েসকশঠ েদখুঠ অথবা আরও তেথযর জঠয আপঠার এেজি� েকস 
�যাঠারেক িজ�াসা করঠ। কার সে� কথা বলেত হেব েস বযাপাের আপিঠ সুিঠি�ত ঠা থাকেল অঠ�ুহ কের সাহাযয এবং তেথযর 
জঠয ওকালিতর ACS অিফস (ACS Office of Advocacy) -এর সে� েযাগােযাগ করঠ। 

উপের িফের যান 

 

mailto:jasmith@door.org
https://www1.nyc.gov/site/acs/youth/youth.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/advocacy.page

	COVID এর সাথে কিশোর-কিশোরীদের মানিয়ে চলা
	বাড়িতে করার জন্য মজাদার এবং নিরাপদ গতিবিধি
	শিক্ষাগত সহায়তা
	COVID-19 কালে আপনার স্বাস্থ্য
	মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা
	LGBTQIA স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পদ
	মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা
	টেলিহেল্থ পরিষেবা ব্যবহার করে সহায়তা
	পরিবার অথবা সম্পর্কগত হিংসা
	আত্মহত্যা প্রতিরোধ
	শিশু পাচার:
	লাঞ্ছনা
	পরিবার পরিকল্পনা বিকল্প
	কিশোর-কিশোরী পিতা-মাতার সহায়তা
	আবাসন সহায়তা
	যুবক-যুবতীদের জন্য ACS সম্পদ


