
আপনার স্াস্থ্য জরুরর: 
অপরাধমলূক রিচারর 
অংশগ্রহণ রকভারি আপনার 
স্াস্থ্যরক প্রভারিত কররত পারর



অপরাধমূলক বিচারর অংশগ্রহণ (CJI)-এর ইবিহাস 
থাকা ককানও ি্যবতি পুনরায় িারের কমু্যবনটিরি বিরর 
আসার পরর, বনরেরের েন্য স্াস্্য কসিা এিং সহায়িার 
পবররেিাগুবল পাওয়ার সময় প্রবিিন্ধকিার মরু�ামুব� হরি 
পাররন। এই বনরেদে বশকাটি CJI-এর ইবিহাস থাকা ি্যবতিরের 
ভাল স্াস্্য িোয় রা�ার পরামশদেগুবল কেয়। 
ভাল স্াস্্য িোয় রা�ার কিবশরভাগ পেরষেপ প্ররি্যরকর 
কষেররে সমান হরলও CJI-এর ইবিহাস থাকা ি্যবতিরের 
স্ারস্্যর করয়কটি বনবেদে ষ্ট কষেররে উববিগ্ন হওয়ার সম্ািনা 
কিবশ থাকরি পারর, কেমন:  

•  ডায়াবেটিস, হাঁপাটি, উচ্চ রক্তচাপ এেং হাবিটের ররাগ 
•  উববেবগর উপসগটে এেং অপ্রীটিকর অটিজ্ঞিার ইটিহাস 
•  মািটসক স্াবথ্যের পটরটথ্টি এেং মদ ো মাদক েযেেহার জটিি 

েযোটি
CJI-এর ইবিহাস থাকা ি্যবতিরের পবরিাররর সেস্যরাও িবধদেি 
স্াস্্য বিেয়ক প্রবিিন্ধকিার সম্ু�ীন হরি পাররন। িারের 
কট্াক িা হারদে অ্যারাক হওয়ার সম্ািনা কিবশ থারক এিং 
ভাল স্ারস্্যর বররপারদে পাওয়ার সম্ািনা কম থারক। 

আপনার 
স্াস্থ্য  
জরুরর



আপনার স্াস্্য ঠিক রা�ার েন্য স্াস্্য 
কসিা প্রোনকারীরের সরগে কাে করা

যটদ ররাগ টিরটেয় িা হয় ো টচটকৎসা িা হয়, িাহবে স্াবথ্যের পটরটথ্টি আরও খারাপ 
হবয় রযবি পাবর এেং রসটি টিক রাখা কটিি হবয় পবে। আপিার স্াথ্যে উন্নি করবি 
এেং টিক মি েজায় রাখবি স্াথ্যে রসো প্দািকাররীরা আপিার সবগে কাজ কবর। 
িারা অপরািমূেক টেচার েযেেথ্ার অংশ িয়। আপটি টিবজর জিযে স্াথ্যে টেষয়ক 
টেকল্পগুটে রেবে টিবি পাবরি, টকন্তু টিম্নটেটখিগুটে স্াথ্যে রসো প্দািকাররীরা পাবর:

•  শাররীটরক স্াথ্যে টেষয়ক পটরটথ্টিগুটে রেবক ররাগ টিরটেয় এেং টচটকৎসা আর 
রকািও টেবশষ পটরচযটোয় ররফাবরে প্দাি কবর

•  মািটসক স্াথ্যে, ট্রমা ো আঘািমূেক ঘিিা এেং মাদক েযেেহার জটিি েযোটিগুটের 
জিযে পররীক্া কবর এেং আপিাবক অেো আপিার িাবোোসার েযেটক্তবক 
টচটকৎসা েযেেথ্ার সবগে সংযুক্ত কবর

•  দরুাবরাগযে ররাবগর উপসগটেগুটে সামোবিার জিযে আপিাবক সাহাযযে কবর 

•  সামাটজক সহায়িার প্বয়াজিরীয়িার জিযে কমুযেটিটির পটরবষোগুটেবি আপিাবক 
ররফার কবর

এমন একেন স্াস্্য কসিা প্রোনকারী �ুঁেনু  
োরক আপনার পছন্দ এিং পবরচেদোর েন্য  
সাষোৎ কররি পাররিন।

পবরিাররর সেস্যরেরও িারের স্াস্্য সুস্ রা�ার েন্য বনয়বমি 
পবরচেদোর ক�ঁাে করা উবচি।

আপনার অবিস োওয়ার আরগ এিং প্ররয়ােন অনুোয়ী 
কচকআরপর এিং িরলা-আপ অ্যাপরয়ন্টরমন্টগুবলর সময়সূবচ বস্র 
করুন।

সময় মরিা ওেুধ কসিন করুন এিং পুনরায় বকরন বনন।

আপনার প্রাথবমক পবরচেদো প্রোনকারীর কথরক আিাসন, আইবন, 
কমদেবনেুবতি, বশষোমূলক এিং মানবসক স্াস্্য পবররেিাগুবলর েন্য 
করিারররলর অনুররাধ করুন।

আপনার 
স্াস্থ্য  
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পরামর্শ



আপনার প্ররয়ােনীয় সহায়িা পান 

CJI োকা েযেটক্তরা রজে ো কারাগার রেবক মুটক্তর পবর টথ্ি হওয়ার সময় 
প্টিেন্ধকিার মুবখামুটখ হবি পাবরি। চাকটর রখাঁজা, েসোবসর জিযে রকািও থ্াবির 
েযেেথ্া করা এেং প্বেশি ো পযোবরাবের শিটে গুটে পূরর করা কষ্টকর হবয় উিবি পাবর। 
এই প্টিেন্ধকিাগুটের কারবর CJI োকা েযেটক্তবদর টিবজর স্াবথ্যের পটরচযটো করা দরুূহ 
হবয় পবে। 

আপিার অেো আপিার িাবোোসার মািুবষর সহায়িার প্বয়াজি হবে এই 
পুটতিকাটি সংথ্ািগুটে অন্তি্টে ক্ত করা আবে। এই প্টিষ্ািগুটে সরাসটর রসই 
েযেটক্তবদর সবগে কাজ কবর যারা টিবজরাই CJI অেো িাবদর বোরা প্িাটেি এেং 
সফেিাবে িাবদর সম্প্রদায়গুটেবি টফবর আসার জিযে সাহাযযে কবর এেং আোসি, 
আইটি, কমটেটিযুটক্ত, টশক্ামূেক এেং মািটসক স্াবথ্যের পটরবষোগুটের সবগে িাবদর 
সংযুক্ত কবর। আপ-ি্-রডি রযাগাবযাবগর িেযে এেং সহায়িার পটরবষোগুটের জিযে  
nyc.gov/health/map অেো প্টিটি প্টিষ্াবির টিজস্ ওবয়েসাইি রদখুি।

আপিাবক সহায়িা করবি পাবর এমি প্টিষ্ািগুটেবি ররফাবরবের জিযে আপটি 
আপিার স্াথ্যে রসো প্দািকাররীবকও টজজ্ঞাসা করবি পাবরি। 
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সংস্ান* 

The Fortune Society† 

 fortunesociety.org 

 212-691-7554

  Long Island City এেং Upper Manhattan-এ অেটথ্ি; অেথ্াবির টেশদ িেযে 
অিোইবি রদখুি। 

পাঁচটি বর�ঁ� প্রর্যেকটি� উপর�ঁক্ঁরে� The Fortune Society (েযে ফ�চুন স�ঁ�ঁইটি) 
পর�রেবঁ সেয় এবং এ�ঁ মঁনর�ক স্ঁরথ্যে� পর�রেবঁরে, কম্ম�ংথ্ঁন পর�রেবঁরে, রিক্ঁ, 
পর�বঁর�� পর�রেবঁরে, পর�চর্ঁম � �মন্বয়, আবঁ�ন, মঁেক বযেবহঁর�� রচরকৎ�ঁ, 
রঁ্ঁয়ঁর্� পর�রেবঁ, �রুবধঁরে� সক্ররে �হঁয়্ঁ, মরনঁ�ঞ্জন এবং আহঁর�� পঁিঁপঁরি 
রচরনি্ক�রে� সক্ররে �হঁয়্ঁ প্রেঁন কর� থঁরক। সকঁনও অযেঁপরয়ন্টরমরন্ট� প্ররয়ঁজন সনই।

িরচুন কসাসাইটির পনুরায় প্ররিশকারীরের েন্য সংস্ারনর বিররক্টবর আবঁ�ন, 
আইরন, কম্ম�ংথ্ঁন, রিক্ঁ এবং মঁনর�ক স্ঁথ্যে �মথ্মন পর�রেবঁরে� ্ঁরিকঁ কর�। 
fortunesociety.org/resource-directory-স্ এই রির�ক্টর� সেখনু।

The Osborne Association†  

 osborneny.org

  Bronx, Harlem, Newburgh এেং Brooklyn-এ অেটথ্ি; অেথ্াবির টেশদ িেযে 
অিোইবি রদখুি। 

The Osborne Association (েযে অ�বন্ম অযেঁর�ঁর�রয়িন) পনু�ঁয় প্ররবি ক�ঁ এবং মরুক্ 
পঁওয়ঁ বযেরক্রে� পর�কল্পনঁ, রিক্ঁ, কম্ম�ংথ্ঁন পর�রেবঁ, মঁেক বযেবহঁর�� রচরকৎ�ঁ, 
স্ঁথ্যেক� িঁিনপঁিন এবং �ম্পরক্ম � কম্ম�রূচ�মহূ, প�ঁমি্মেঁন, পর�বঁ�গুরি� জনযে 
র�রিও� মঁধযেরম �ঁক্ঁৎ এবং এইচআইর� প্রর্র�ঁরধ� পর�রেবঁ� পঁিঁপঁরি আবঁ�ন 
রনরয় �হঁয়্ঁ প্রেঁন কর� থঁরক।

*�ংথ্ঁনগুরি� �ম্পেূ্ম ্ঁরিকঁ� জনযে Fortune Society-� পনু�ঁয় প্ররবিকঁ�ীরে� জনযে �ংথ্ঁরন� 
রির�ক্টর� সেখনু।
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Women’s Prison Association (WPA)

 wpaonline.org

 646-292-7740

WPA (মরহিঁরে� কঁ�ঁ �রমর্) অপ�ঁধমিূক রবচঁ� বযেবথ্ঁ� দ্ঁ�ঁ প্র�ঁরব্ 
মরহিঁরে� পর�রেবঁ সেয়। WPA প্রঁকমকু্ পর�কল্পনঁ, অন্তব্ম্তীকঁিীন 
সক� বযেবথ্ঁপনঁ, অন্তব্ম্তীকঁিীন অথ্ঁয়ী আবঁ�ন, রিশু পনুরম্মিন রবেয়ক 
আইরন পর�রেবঁরে, এইচআইর� কঁউরসেরিং এবং স্কীরনং,  রপ্র-এক্সরপঁজঁ� 
প্ররফিযেঁরক্স� (PrEP) এবং সপঁস্ট এক্সরপঁজঁ� প্ররফিযেঁরক্স� (PEP)-এ 
প্ররবিঁরধকঁ�, কম্মরনরুরক্� জনযে প্রস্তুর্� প্ররিক্ে এবং প�ঁমি্ম প্রেঁন কর� 
থঁরক। WPA-এ� মঁধযেরম স্ঁথ্যে স�বঁ, আবঁ�ন এবং �রুবধঁরে িঁর�� সক্ররে 
�হঁয়্ঁও উপিব্ধ। 

Harlem Community Justice Center†

  courtinnovation.org/programs/harlem-community-justice-center 

 212-360-4100

Harlem Community Justice Center (হঁরি্মম কমযুেরনটি জঁরস্ট� স�ন্টঁ�) 
আবঁ�রন� রথ্র্ বঁডঁরনঁ� জনযে, ্রুে প্রজন্মরক ্ঁরে� �ম্প্রেঁরয় রনরুক্ 
ক�র্ এবং বযেরক্রে� কঁ�ঁগঁ� সথরক বঁরডর্ থ্ঁনঁন্তর�� �ময় �ঁহঁররযে� জনযে 
কঁজ কর�।

Center for Alternative Sentencing and Employment 
Services (CASES)

  cases.org

  212-553-6606

CASES (স�ন্টঁ� ফ� অিটঁ�রনটি� স�নরটনর�ং অযেঁন্ড এমপ্লয়রমন্ট �ঁর�্ম র��) 
অর�নব পর�রেবঁগুরি� মধযে রেরয় জনগরে� ��ুক্ঁ বঁডঁরনঁ� জনযে কঁজ কর� রঁ 
অপ�ঁধ এবং কঁ�ঁেণ্ড কমঁয়, আচ�েগ্ স্ঁথ্যে উন্ন্ কর�, আর�ঁগযে, পনুব্ঁম �রন 
উৎ�ঁহ েঁন কর� এবং কমযুেরনটির্ �ঁফরিযে� জনযে �রুরঁগগুরি ত্র� কর�।

†এই প্রর্ষ্ঁনটি একটি স্ঁথ্যে রবচঁ� সনটওয়ঁরক্ম � অংিীেঁ�।
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