
   অ্্যযাসযাইলযাম সসকযার সরসোসযাস্স নেসিসোেশে নসন্যার

অ্বস্যাে:
American Red Cross
 520 W 49th St, New York, NY 10019 
সো�োমবোর সোেকে শুক্রবোর �েোল 9টো সোেকে ববেোল 5টো পর্্যন্ত 
সো�োলো এবং �প্োহোকন্ত এবং প্রধোন ছুটির বিনগুকলোকে বন্ধ। 

নেসব তসো্য্য এবং নসবযা পযাওয়যা েযাসোব:
• স্োস্থথ্যক�বো এবং সোরফোকরল 
• স্োস্থথ্য ববমোয় েোললেোভুলতি
• মোনব�ে স্োস্থথ্য েোউন্সিললং
• স্কু কল েোললেোভুলতি 

• অবভবো�ন আইবন 
অবভকর্োজন

• IDNYC েোললেোভুলতি 

আরও েকেথ্যর জনথ্য, AskMOIA হটলোইকন েল েরুন 212-788-7654 নম্বকর অেবো ই-সোমইল েরুন askmoia@cityhall.nyc.gov এই ঠিেোনোয়।

সেম্নললসিত স্যযাসোেলযাইে সযাইেগুসোলযাসোত অ্সতসরক্ত সরসোসযাস্স এবং পসরসোেবযা পযাওয়যা েযাসোব
নকযাসোেযা এসোপযাসোয়ন্সোমসোন্র প্রসোয়যাজে নেই, নে নকযাসোেযা সময় চসোল আসসোত পযাসোরে
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BRONX 
Coalicion Mexicana
 371 E. 150th Street, Bronx, NY 10455 
েম্য �ময়: শবনবোর �েোল 9টো - ববেোল 4টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা 
www.coalicionmexicana.org

 MANHATTAN
Aid for Aids International
 131 Varick Street, Suite 1006, New York, NY 10013 
েম্য �ময়: সো�োম - শুক্র �েোল 10টো - ববেোল 4টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা 
www.aidforaids.org

Coalicion Mexicana
St. Elizabeth Church, 268 Wadsworth Ave, New York, 
NY 10033 
েম্য �ময়: সো�োম, মঙ্গল, বৃহস্পবে, শুক্র ও শবন �েোল 
9টো - ববেোল 5টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা

Coalicion Mexicana
Columbia Community Partnership 
 390 Fort Washington Ave, New York, NY 10031 
েম্য �ময়: সো�োম, মঙ্গল, বহৃস্পবে ও শুক্র �েোল 9টো - ববেোল 5টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা 

African Communities Together
 127 West 127th Street, New York, NY 10027 
েম্য �ময়: মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পবে �েোল 11টো - ববেোল 5টো 
পসরসোেবযা: অ্সিবযাসীসোের অ্সিকযার সম্পসক্স ত কম্সশযালযা
www.africans.us

BROOKLYN 
Coalicion Mexicana
 480 59th St, Suite 2L, Brooklyn, NY 11220 
েম্য �ময়: সো�োম ও মঙ্গল �েোল 12টো - ববেোল 8টো 
বৃহস্পবে ও শুক্র �েোল 9টো - �ন্ধথ্যো 6টো এবং শবনবোর �েোল 
9টো - ববেোল 4টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা

Mixteca Organization
 245 23rd Street, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11215 
েম্য �ময়: সো�োম - শুক্র �েোল 10টো - �ন্ধথ্যো 6টো; 
শবন �েোল 10টো - ববেোল 3টো 
পসরসোেবযা: ত্য্য/নরফযাসোরল এবং সরযাসসর সহযায়তযা 
www.mixteca.org

Make the Road NY
 301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237
েম্য �ময়: সো�োম - বৃহস্পবে �েোল 8:30টো - ববেোল 6টো 
পসরসোেবযা:
• স্কীসেং/নরফযাসোরলসমূহ, স্োস্থথ্য ও বশক্ো প্রবেরক্ো এবং 

�হোয়েোর জনথ্য।
•    স্যাস্্য বীমোয় েোললেোভুলতি, ফুড পথ্যোব্রির অথ্যোকসে� এবং 

OSHA ক্োক� �হোয়েো।
• অ্সিবযাসী অ্সিকযার সবেয়ক কম্সশযালযা অ্েুলঠিত হসোব 

1/27/23, 3/3/23, 4/21/23, এবং 5/26/23 েোবরক�
www.maketheroadny.org

অ্সতসরক্ত অ্বস্যাসোের সম্পসোক্স  জযােসোত পৃঠিযাটি উল্যাে
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QUEENS
New Immigrant Community Empowerment (NICE)
 71-29 Roosevelt Avenue, 2nd FL, Queens, NY 11273 
েম্য �ময়: �প্োকহর েোকজর প্রবেবিন �েোল 9টো - ববেোল 5টো 
পসরসোেবযা: কম্সশলক্তর উন্নয়ে
www.nynice.squarespace.com

Make the Road NY
 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372
েম্য �ময়: সো�োম - বৃহস্পবে �েোল 8:30টো - ববেোল 6টো 
পসরসোেবযা:
• স্কীসেং/নরফযাসোরলসমূহ, স্োস্থথ্য ও বশক্ো প্রবেরক্ো এবং 

�হোয়েোর জনথ্য।
•    স্যাস্্য বীমোয় েোললেোভুলতি, ফুড পথ্যোব্রির অথ্যোকসে� এবং 

OSHA ক্োক� �হোয়েো।
• অ্সিবযাসী অ্সিকযার সবেয়ক কম্সশযালযা অ্েুলঠিত হসোব 

2/9/23, 3/16/23, 5/11/23 এবং 6/8/23 েোবরক�
www.maketheroadny.org

STATEN ISLAND 
La Colmena
 774 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302 অেবো 
 88 Canal Street, Staten Island, NY 10304
েম্য �ময়: সো�োম - শুক্র �েোল 9টো - ববেোল 5টো
পসরসোেবযা: কম্সশলক্তর উন্নয়ে
www.lacolmenanyc.org

Make the Road NY
 161 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302 
েম্য �ময়: সো�োম - বৃহস্পবে �েোল 8:30টো - ববেোল 6টো 
পসরসোেবযা:
• স্কীসেং/নরফযাসোরলসমূহ, স্োস্থথ্য ও বশক্ো প্রবেরক্ো এবং 

�হোয়েোর জনথ্য।
•    স্যাস্্য বীমোয় েোললেোভুলতি, ফুড পথ্যোব্রির অথ্যোকসে� এবং 

OSHA ক্োক� �হোয়েো।
• অ্সিবযাসী অ্সিকযার সবেয়ক কম্সশযালযা অ্েুলঠিত হসোব 

1/6/23 এবং 4/7/23 েোবরক�
www.maketheroadny.org

�ব্যকশষ হোলনোগোি 01/2023
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