
অভিবাসী পভিবািগুভিি 
জন্য সংস্থান
আপভি যভি একজি অভিবাসী পভিচয্াকািী হি (মা-বাবা, আইিসম্মত অভিিাবক, আইিসম্মত 
তত্তাবধায়ক বা অি্য আত্ীয়) ভযভি এই ব্যাপারি উভবিগ্ন যয অভিবাসি বিবৎকিরেি কািরে 
আপিারক আপিাি সন্ারিি যেরক আিািা করি যিওয়া হরত পারি, তাহরি আপভি িভবষ্যরতি 
পভিকল্পিা কিরত সাহায্য যপরত পারিি, এইিারব: 

•	 উপরিশ ও তরে্যি জি্য একটি ভবিামূি্য ও ভবশ্বস্ত আইনন পনিষেবথা প্রদথানকথািীি 
সরগে যযাগারযাগ কিা। 

•	 আপভি যভি আপিাি ভশশুি যিখারশািা কিরত অক্ষম হি যসই যক্ষররে একজি স্্যথান্ডবথাই 
অনিিথাবক ভিব্াচি কিা, ভযভি “ব্যাকআপ” পভিচয্াকািী িারমও পভিভচত। 

•	 জরুনি য�থাগথাষ�থাষগি একজি ব্যভতিরক যবরে যিওয়া এবং তাি য�াি িম্বি মুখস্থ 
কিা। এই ব্যভতি আপিাি ভবশ্বস্ত একজি হওয়া উভচত, আপিাি আইিজীবীি মরতা 
যকারিা মািুষ সরমত। 

•	 আপিাি ভশশুি সু্রি জরুনি য�থাগথাষ�থাষগি তে্য আপরেট কিা।

স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবক নস্ি কিষে সহথায়েথা সহ নবনথামূষ্্যি ও যগথাপনীয় অনিবথাসন 
আইনন সহথায়েথাি জন্য, অনিবথাসী ননউ ইয়ক্ক বথাসীিথা যসথামবথাি – শুক্রবথাি সকথা্ 9টথা 
যেষক সন্্যথা 6টথাি মষ্্য ActionNYC-যক 1-800-354-0365 নম্বষি বথা 311 নম্বষি 
য�থান কষি "ActionNYC" ব্ষে পথাষিন। গ্াহকরিি যেরক অনিভতক সুভবধা গ্হেকািী 
অভিবাসি পভিরষবা প্রিািকািীরিি যেরক সাবধাি োকুি। শুধুমারে ভবশ্বস্ত, 
িাইরসন্সপ্রাপ্ত অ্যাটভি্ অেবা সব্জিস্ীকৃত প্রভতভিভধি যেরক সহায়তা 
গ্হে করুি।
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প্রথায়শ নজজ্থানসে প্রশ্ন
একজন স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবক যক?
যভি প্রােভমক পভিচয্াকািীরক যগ্প্তাি কিা বা অভিবাসি কত্ৃপক্ষরিি বিািা আটক বা যিরশ য�িত পাঠারিাি 
কািরে ভতভি বাচ্ারিি পভিচয্া কিরত অসমে্ হি, যসই যক্ষররে একজি "স্্যান্ডবাই অভিিাবক" হরিি এমি 
একজি ব্যভতি ভযভি "ব্যাকআপ" পভিচয্াকািী ভহরসরব কাজ করিি।

একজন স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবক যবষে ননষ্ নক নপেথামথােথা নহষসষব আমথাি অন্কথািগুন্ 
প্রিথানবে হষব?
িা। একজি স্্যান্ডবাই অভিিাবক যবরে যিওয়া আি ভপতামাতাি অভধকািগুভি পভিত্যাগ কিা সমাি িয়। স্্যান্ডবাই 
অভিিাবকত্ব শুধুমারে তখিই কায্কি হয় যখি একজি ভপতামাতা তারিি সন্ারিি যেরক আিািা হরয় যাি। 

স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবকষদি কী কী ক্ষমেথা আষে? আমথাি যকন একজনষক যবষে যনওয়থা উনিে?
স্্যান্ডবাই অভিিাবকরিি ক্ষমতা আরে তারিি পভিচয্ায় োকা একজি ভশশুি জি্য গুরুত্বপূে ্ভসদ্ান্ যিওয়াি, যাি 
অন্ি্ুতি হি গুরুতি ভচভকৎসাগত ভসদ্ান্ এবং ভশশুটি যকাোয় সু্রি যায় যসই ভবষরয় ভসদ্ান্। একজি স্্যান্ডবাই 
অভিিাবক যবরে যিওয়া ঐভছিক, এবং ভপতামাতা ভহরসরব আপিাি অভধকািগুভিরক প্রিাভবত কিরব িা।

অভিবাসি বিবৎকিে যভি আপিারক যগ্প্তাি করি, আটক করি বা যিরশ য�িত পাঠায় যসই যক্ষররে একজি স্্যান্ডবাই 
অভিিাবক আপিাি ভশশুি জি্য আপিারক একটি পভিকল্পিা প্রিাি করিি। একজি স্্যান্ডবাই অভিিাবক যবরে 
ভিরি সুভিভচিত কিরত সাহায্য হরব যয আপিাি ভশশু ভিিাপি আরে এবং যয ব্যভতি তাি যিখারশািা কিরেি তাি 
আপিাি ভশশুি জি্য সঠিক ভসদ্ান্ যিওয়াি জি্য প্ররয়াজিীয় সমস্ত ক্ষমতা আরে। 

আপভি যভি একজি স্্যান্ডবাই অভিিাবক যবরে ভিরত স্ছিন্দ িা হি, তাহরি অভিবাসি বিবৎকিরেি যক্ষররে 
আপিাি ভশশুি ভিিাপরি োকা সুভিভচিত কিাি জি্য আপভি অি্য আইভি ভবকল্পগুভি ভবরবচিা কিরত পারিি। 
আিও জািরত, একজি ভবশ্বস্ত, িাইরসন্সপ্রাপ্ত অ্যাটভি্ অেবা সব্জিস্ীকৃত প্রভতভিভধি সরগে কো বিিু।

আনম �নদ একজন স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবক যবষে নথা ননই, এবং আমথাষক যরেপ্থাি, আটক কিথা 
হয় বথা যদষশ য�িে পথাঠথাষনথা হয়, েথাহষ্ কী হষব?
সাধািেিারব বিরি, আপিাি ভশশুরক এমি কািও কারে িাখা হরব ভযভি তারক যহ�াজরত িাখরত পারিি, 
পািিকািীি পভিচয্ায় িাখা হরব িা ।

তরব যসই ব্যভতিটি যভি একজি স্্যান্ডবাই অভিিাবক িা হি, তাহরি ভশশুটিি জি্য ভচভকৎসাগত ভসদ্ান্ সরমত, 
গুরুত্বপূে ্ভসদ্ান্ যিওয়াি তাি ক্ষমতা সীভমত হরব।

আমথাি কথাষক একজন স্্যথান্ডবথাই অনিিথাবক নহষসষব যবষে যনওয়থা উনিে?
আপিাি এমি কাউরক যবরে যিওয়া উভচত যারক আপভি আপিাি ভশশুি যত্ন যিওয়াি 
ব্যাপারি ভবশ্বাস করিি। 

স্্যান্ডবাই অভিিাবক হওয়াি জি্য অভিবাসরিি অবস্থাি যকারিা আবশ্যকতা যিই। তরব 
অি্যাি্য সুভিভি্ষ্ট আবশ্যকতাগুভি আরে, তাই তাি সন্ারিি জি্য কারক স্্যান্ডবাই অভিিাবক 
ভহরসরব যবরে যিওয়া উভচত যসই ভবষরয় আরিাচিা কিাি জি্য আগ্হী পভিচয্াকািীি উভচত 
একজি আইিজীবীি সরগে পিামশ্ কিা।

যক আমথাি নশশুি �ত্ন যনষবন েথা যবষে যনওয়থাি জন্য অন্য আইনন নবকল্প আষে নক?
অভিবাসী পভিচয্াকািীরিি িভবষ্যরতি পভিকল্পিা কিরত সাহায্য কিাি জি্য অভতভিতি ভবকল্পগুভি 
োকরত পারি, এবং আিও আরিাচিা কিাি জি্য একজি আইিজীবীি সরগে পিামশ্ কিা উভচত।


