
বর্ণ, জাতীয়তা, বা অন্ান্ 
ববশিষ্্এর শিশতিতত ঘৃরা বা 
ববষম্ শনউ ইয়র্ণ  িহতর সহ্ 
ররা হয় না। 
আপনার পশরচয় - আপনার বর্ণ, জাশত বা ধম্ণ সহ আপনার পশরচতয়র 
রারতর যশি আপশন বা আপনার পশরশচত করউ িারীশররিাতব হয়রাশন বা 
লাশছিত হন - িয়া রতর 911 রল ররুন।
নিউ ইয়র্ক  পুনিশ নিপার্ক মেমটের অনিসাররা সাহায্য চাওয়া রাউমর 
তামের অনিবাসমির নথিনত সম্পমর্ক  নিজ্াসা ররমবি িা এবং িাষার 
সহায়তা পাওয়া উপিি্য। অনিসাররা ব্যনতিমের িি্য উপিি্য সহায়তা 
পনরমষবাগুনির সামে সংমযাগ ররমতও সহায়তা ররমত পামর।
করাি অপরামের োিনসর, শারীনরর এবং আরেথির পনরণনতর সামে 

কোরানবিা ররার িি্য এবং অি্য নবরল্পগুনি অমবেষণ ররমত আপনি 
ক্াইে নিরটিে অ্যািমিামরমরর সামেও কযাগামযাগ ররমত পামরি। অি 
ক্াইে হরিাইমির এ রি ররুি এই িম্বমর 1-866-689-HELP (4357)  
TDD: 866-604-5350।

আপশন বা আপনার পশরশচত করউ যশি করান ব্বসা, মাশলর বা বাশ়িওয়ালা দ্ারা হয়রান বা ববষম্মূলর 
আচরতরর শিরার হতয় থাতরন  আপনার পশরচতয়র রারতর - িয়া রতর 311 এ রল ররুন এবং  
“human rights” ("মানবাশধরার") বলুন।

নিউ ইয়র্ক  শহমরর োিবানেরার আইমির আওতায় আপনি আপিার বণ্ক, িাতীয়তা, বয়স, অনিবাসি অবথিা, প্রনতবন্ীত্ব বা অি্যাি্য সুরনষিত করেনণর উপর 
নিনতি রমর আবাসি, রে্কমষিত্র, বা সব্কিিীি থিামি ববষমে্যর নবরুমধে সুরনষিত। নিউ ইয়র্ক  নসটি রনেশি অি নহউে্যাি রাইরস এই আইি প্রময়ামগর িি্য 
োনয়মত্ব রময়মে। িঙ্ঘিরারীমের িনরোিা এবং/অেবা ষিনতগ্রস্তমের ষিনতপূরণ নেমত হমত পামর।

আপনার শর অশিবাসন সহায়তা িররার?
অনিবাসি নথিনত নিরবথিমশমষ সেস্ত নিউ ইয়র্ক বাসী নবিােূমি্য, নিরাপে অনিবাসি আইনি সহায়তার িি্য অ্যারশিএিওয়াইনস হরিাইমি রি ররমত 
পামরি। 1-800-354-0365 এ অ্ারিনএনওয়াইশস হটলাইতন রল ররুন বা 311 এ রল ররুন এবং "ActionNYC" বলুন।

আপশন শর মানশসর স্াস্্ সহায়তা চাইতেন?
এিওয়াইনস ওময়ি আপিার োিনসর স্ামথি্যর প্রময়ািিীয়তা সম্পমর্ক   
আপিামর সেে্কি ররার িি্য উপিি্য। প্রনশনষিত পরােশ্কোতারা ২০০  
টিরও কবনশ িাষায়, ২৪ ঘণ্া, সপ্ামহ ৭ নেি, কগাপিীয় সহায়তা সরবরাহ  
ররমত পামরি। 888-NYC-WELL কত রল ররুন, 65173 এ "WELL"  
বলুন বা nyc.gov/nycwell এ অনলাইতন চ্াট ররুন।
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