
অনেক তরুণ নেউ ইয়ক্ক বাসী নবপর্কস্ত, নবষন্ন, উনবিগ্ন ও ভীত ববাধ 

করনেে। এই নেন ্্ক নিকাটিনত উচ্চ মাে সম্পন্ন মােনসক স্াস্থ্য 

নবষয়ক তথথ্য এবং বসবা অন্তভ্্ক ক্ত রনয়নে রা সহায়তা করনত পানর। 

এই নেন ্্ক নিকার সকল সংস্াে নবোমনূলথ্য এবং ব�াে, বেক্সে বা 

অেলাইনে অথ্যানক্সস করা রানব। 

এই নেন ্্ক নিকাটি কান্র জেথ্য:
• শিশু, শিশিোর ও তরুণ
• অশিিোবি ও কিয়োরশেিোর
• তরুণশের শিশয় িোজ িশরি এমি কেিোজীবী

নকনিার ও তরুণন্র জেথ্য সংস্ােসমহূ (13-24)

নিখ্ে

আপনে বকমে ববাধ করনেে তা ব্ঝনত পারনল এবং মােনসক স্াস্থ্য সম্পনক্ক  
নিখনত পারনল তা সংনব্েিীলতা সংক্ান্ত মন্ক্তর বথ্যাপানর সহায়ক হনত 
পানর।

• নকডসনহলনথর একটি সংনষিপ্ত নভনডও রা তরুণন্র মনধথ্য নবষন্ন 
অেভূ্নতগুনলনক নবনলেষণ ও স্াভানবক কনর এবং মানেনয় বেওয়ার 
বকৌিলগুনল ভাগাভানগ কনর।

• তরুণন্র স্াস্থ্য তরুণশের সংশবেিিীলতো সংক্োন্ত স্োশথ্যের উের এিটি 
শিক্োমলূি সংথ্োি।

• বরেস পনজজ মনোনরানগতার উপর 10টি অথ্যানেনমনেড নভনডও যো 
শিশিোরশেরশি শবেয্যস্ত িশর কতোলো সোধোরণ মোিশসি চোেগুশল কমোিোশবলো িরশত 
সোহোযযে িশর।

• UNICEF এর তরুণন্র জেথ্য 6টি মােনসক স্াস্থ্য নবষয়ক বকৌিল 
COVID-19 এর সময় তান্র মােনসক স্াস্থ্য স্রষিার জেথ্য।

কথা বল্ে এবং সংরক্্ত বহাে

পনরবার ও বন্্বান্নবর সানথ বরাগানরাগ রাখনল তা আপোনক উনবিনগর সানথ 
মানেনয় চলনত, মােনসক চাপ কমানত এবং ইনতবাচক থাকনত সহায়তা করনত 
পানর।

• OK2TALK হশলো মোিশসি স্োথ্যে সমসযেোয় কিোগো শিশিোর ও তরুণশের জিযে এিটি 
অিলোইি িশমউশিটি কযখোশি তোরো তোশের সুথ্তো, ট্যেোশজশি, সংগ্োম বো আিো 
সম্পশি্য ত বযেশতিগত গল্পগুশল িোগোিোশগ িরোর সুশযোগ েোয়।

• টিে েক মোিশসি চোে ও মোিশসি অসুথ্তো সম্পশি্য ত তথযে িোগোিোশগ িশর, 
প্োয়িই শজজ্োশসত প্শ্নগুশলর উত্তর কেয় এবং বনু্শের সহোয়তোয় েরোমি্য প্েোি 
িশর।

• সীজ ্থ্য অকওয়াড্ক  কজি ফোউশডেিি ও অযেোি িোউশসিল কথশি, েশরবোর ও 
বনু্‑বোন্শবর সোশথ সংযুতি হওয়োর এবং মোিশসি স্োথ্যে সহোয়তোর কিৌিলগুশল 
উেথ্োেি িশর।

• টিে লাইে অেলাইে রোত 8:30 েো‑12:30েো েয্যন্ত িথো শুিশত, উশবেগসমহূ 
স্পষ্ট িরশত এবং শবিল্পসমহূ অিসুন্োি িরশত প্শিক্ণপ্োপ্ত শিশিোরশের মোধযেশম 
সহোয়তো প্েোি িশর।

সহায়তা চাে

রন্ আপোর মােনসক চানপর লষিণগুনল অনতমাত্ায় ববনে রায়, তাহনল 
মােনসক স্াস্থ্য বপিা্ারন্র সানথ বরাগানরাগ করার অনেকগুনল নবোমনূলথ্য, 
বগাপেীয় উপায় রনয়নে রারা সাহারথ্য করনত পানরে। নেনচর একটি বসবার 
সানথ বরাগানরাগ করুে। 

• NYC Well অশিবোসি অবথ্ো শিশব্যশিশে 200টিরও কবশি িোেোয়, সপ্তোশহ 7 শেি 
24 ঘণ্ো শবিোমশূলযে ও কগোেশি মোিশসি স্োথ্যে ও মোেিোসশতি শিরোময় কসবো প্েোি 
িশর। 1‑888‑NYC‑WELL (692‑9355) িম্বশর িল িরুি অথবো “Well” 
শলশখ 65173 িম্বশর কেক্সে িরুি। আেশি অিলোইশি nyc.gov/nycwell এ 
চযেোেও িরশত েোশরি।

• ক্াইনসস বেক্সে লাইে সপ্তোশহ 7 শেি 24 ঘণ্ো শবিোমশূলযে সংশবেিিীলতো সংক্োন্ত 
সহোয়তো ও তথযে প্েোি িশর। সঙ্কে সংক্োন্ত েরোমশি্যর জিযে “HOME” শলশখ 
741741 িম্বশর সপ্তোশহ 7 শেি 24 ঘণ্ো শবিোমশূলযে কেক্সে িরুি।

• ULifeline িশলজ শিক্োথথীশের জিযে মোিশসি স্োথ্যে সংথ্োি প্েোি িশর। দ্রুত 
সহোয়তো্র জিযে “START” শলশখ 741‑741 িম্বশর কেক্সে িরুি অথবো 
1‑800‑273‑TALK (8255) িম্বশর িল িরুি। 

• নসটি ইউনেভানস্কটি অভ নেউ ইয়নক্ক র (CUNY) নিষিাথথীন্র জেথ্য 
ভাচ্্ক য়াল পরামনি্কর অথ্যাপনয়ন্টনমন্ট। 

• ্থ্য বরেভর বরোনজক্ট এশত LGBTQ তরুণ এবং তোশের শপ্য়জশির জিযে 
এিটি 24/7/365 আত্মহতযেো প্শতশরোধ এবং সঙ্কে হস্তশক্ে হেলোইি রশয়শে। 
1‑866‑488‑7386 িম্বশর িল িরুি।

• ্থ্য েথ্যািোল সই্সাইড নরেনভেিে লাই�লাইে সপ্তোশহ 7 শেি 24 ঘণ্ো েেু্যিোয় 
থোিো মোিেুশেরশি শবিোমশূলযে কগোেি সহোয়তো, আেিোশি বো আেিোর শপ্য়জিশি 
প্শতশরোধ ও সঙ্কে সংক্োন্ত সংথ্োিs এবং কেিোেোরশের জিযে করেষ্ঠ চচ্য োর সুশযোগ কেয়। 
1‑800‑273‑8255 িম্বশর িল িরুি।

অনভভাবক, বকয়ারনগভার এবং তরুণ নেউ ইয়ক্ক বাসীন্র 
নেনয় কাজ করা মােষ্ন্র জেথ্য সংস্ােসমহূ

আপোর জীবনে তরুণন্র সানথ সহায়তামূলক কনথাপকথনের পরামি্ক

1. আেিোর জীবশির শিশু, শিশিোর বো তরুণশি শিশয় নেয়নমত বচক ইে করনত 
বচষ্া করুে যোশত িশর তোরো কিমি অিিুব িশর, িী জোশি এবং িী শিশয় তোরো 
িীত থোশি তো আেশি জোিশত েোশরি। আলোেচোশরতোমলূি ও কিৌতুহলী িশঠে িথো 
বলিু। 

2. “আশম বঝুশত েোরশে…” বো “এমিেো অিিুব িরো স্োিোশবি” –এ ধরশির 
ইশতবোচি িোেোয় তান্র অেভূ্নত ও উশবেগসমহূশি সমথ্কে করুে।

3. তান্রনক অেস্রণ করুে এবং তান্রনকই কথনপাকথেটি চানলনয় বরনত 
ন্ে। িতুি আক্োন্ত বো মশৃতর সংখযেোর মশতো COVID‑19 সংক্োন্ত শবস্তোশরত তথযে 
"অশতমোত্োয় িোগোিোশগ" িরো এশিশয় চলিু িোরণ তো িীশত সৃশষ্ট িরশত েোশর।

4. সৃজিিীল ধোরণোগুশলর মোধযেশম সহনরানগতা করার জেথ্য তারা কী করনত 
পানর তার রেনত মনোনরাগ ন্ে যোশত তোশের উদ্ীেিো তোশেরশিই শফশরশয় 
শেশত েোশরি অথবো কসটি আশরো বোশিশয় তুলশত েোশরি। 

5. সহনরানগতা চাওয়ার বথ্যাপানর তান্রনক উৎসানহত করুে তোশের সোশথ 
যথোযথ সংথ্োি িোগোিোশগ িরুি। 

TeenMentalHealth.org এ সহোয়তোমলূি িশথোেিথশির আশরো েরোমি্য সম্পশি্য  
জোিিু । 

অনভভাবক ও বকয়ারনগভার 

নিখ্ে 

COVID-19 নকভানব তরুণন্র মােনসক স্ানস্থ্যর উপর রেভাব ব�লনে 
তা ব্ঝনত পারনল তা আপোর জীবনে নিশু, নকনিার এবং তরুণন্র আনরা 
ভানলাভানব সহায়তা করার বথ্যাপানর উপকারী হনত পানর।

• সংক্ামক বরানগর রো্ভ্্ক াব কীভানব আপোর পনরবারনক 
সংনব্েিীলভানব রেভানবত করনত পানর বস সম্পনক্ক  পথনেন ্্ক িো, শবশিন্ন 
বয়সীশের সোধোরণ প্শতশক্য়ো এবং আেিোর েশরবোরশি মোশিশয় শিশত সহশযোশগতো 
িরোর িোয্যিলোে, িযেোিিোল চোইল্ড ট্মোটিি ক্রেস কিেওয়োি্য  হশত।

• চোইল্ড কট্ডেস হশত COVID-19 মহামারীনত নিশুন্র নস্নতস্াপকতার 
রেসানরর 5টি উপায়। 

• চোইল্ড মোইডে ইসিটিটিউে অথ্যা নসম্পেম বচকার সম্োবযে মোিশসি স্োথ্যে চযেোশলঞ্জ 
এবং সোধোরণ লক্ণগুশল সম্পশি্য  তথযে প্েোি িশর।

• জরুনর স্াস্থ্য পনরনস্নতনত আপোর সন্তানের সস্্তা রষিা করা নবষয়ক 
নেবন্গুনলর একটি বমে,্ কসসোশম শ্রেে ইি িশমউশিটিজ হশত।

• ্থ্যা নক্নয়টিভ কানরকুলাম বরনডনরাজ বরোগ্াম সংশবেিিীল স্োথ্যে এবং 
COVID‑19 প্সশগে কিয়োরশগিোরশের প্োয়ি শজজ্োশসত প্শশ্নর উত্তর কেওয়োর জিযে 
শবশিন্ন শবেশয়র উের সংশক্প্ত, গশবেণো‑চোশলত শিশিও। 

• পথ্যানরনন্টং এর উপনর একটি COVID-19 ব�সব্ক লাইভ চথ্যাে এ অংিগ্হণ 
করুে, চোইল্ড মোইডে ইসিটিটিউে হশত।

• NYC Well অথ্যাপ লাইনরেনর অেস্ন্াে করুে, যো আেিোর শিশজর স্োথ্যে ও 
সংশবেিিীল সুথ্তোয় সহোয়তো িরশত সঠিি অযেোে বো অিলোইি েুলটি খুশঁজ কেশত 
সোহোযযে িরশত েোশর।

কথা বল্ে এবং সংরক্্ত বহাে

নেয়নমত সহায়তামূলক কনথাপকথে তরুণন্র জীবনে সান্ত্বোর একটি 
গুরুত্বপণূ্ক উৎস হনত পানর। 

• অনভভাবকন্র জেথ্য একটি পরামি্ক পত্ যোশত তোরো তোশের সন্তোিশের সোশথ 
িশরোিোিোইরোস শিশয় আশলোচিো িরশত েোশরি, িযেোিিোল চোইল্ড ট্মোটিি ক্রেস 
কিেওয়োি্য  হশত।

• নিশু ও তরুণন্র ভয় নেনয় তান্র সানথ কথা বলার জেথ্য 
বকয়ারনগভারন্র সহায়তায় একটি পরামি্ক পত্, এবং উশবেগ িমোশিোর 
জিযে এিটি আেি্য ইশতবোচি েেশক্ে, িযেোিিোল অযেোশসোশসশয়িি অি সু্ল 
সোইশিোলশজস্টস এবং িযেোিিোল অযেোশসোশসশয়িি অি সু্ল িোশস্যস হশত। 

• বোট্ট নিশুরা সঙ্কনের সময় নকভানব রেনতনক্য়া ব্খানত পানর এবং 
তান্রনক বসনর উঠনত সাহারথ্য করার উপায়সমনূহর একটি সংনষিপ্ত 
নববরণ, িযেোিিোল চোইল্ড ট্মোটিি ক্রেস কিেওয়োি্য  হশত।

• কিয়োরশগিোররো শিিোশব শিশুশেরশি সহোয়তো শেশত েোশরি কস শবেশয় একটি 
অথ্যানমনরকাে সাইে লথ্যাঙ্ন্য়জ (ASL) ইউটিউব নভনডও।

করুে

বয়স-উপনরাগী কাজগুনল সহায়তা রে্াে করনত পানর, নস্নতস্াপকতা 
নবকানি সহায়তা করনত পানর এবং তরুণন্র মনধথ্য ববাধিনক্ত উন্নীত করনত 
পানর।

• শিশুশেরশি বযেস্ত রোখশত এবং জরুশর স্োথ্যে েশরশথ্শতশত তোশের শথ্শতথ্োেিতো গঠি 
িরশত সাধারণ কার্ককলাপ কসসোশম শ্রেে ইি িশমউশিটিজ হশত।

• #COVIBOOK: সানপাটি্ক ং অথ্যান্ড নরঅথ্যাশুয়ানরং নচলনরেে অথ্যারাউন্ড ্থ্য 
ওয়ার্্ক  িশরোিোিোইরোস সম্পশি্য ত এিটি শিশু‑বোন্ব বযেোখযেো প্েোি িশর এবং এটি 
25টিরও কবশি িোেোয় অিশুেত হশয়শে।

• “মাই নহনরা ইজ ইউ” COVID‑19 আক্োন্ত এিোশধি কেশি গশল্পর মোধযেশম 
শবিশিত এিটি সশচত্ শিশুশতোে বই।

• ্থ্য “লাে্ক অথ্যাবাউে কনরাোভাইরাস কালানরং ব্ক” 5 বের বয়স েয্যন্ত 
শিশুশের জিযে, কসসোশম শ্রেে এবং েোবশলি ব্রিিোশস্টং সোশি্য স হশত।

• বহল্প নকডস বকাপ বহায়াইল বিল্ানরং ইে বলেস এর মশধযে অযেোশমশরিোি 
অযেোিোশিশম অি চোইল্ড এবং অযেোিলশসন্ট সোইশিয়োশট্ হশত প্স্তোশবত িোয্যিলোেগুশল 
অন্তিু্য তি। 

সহায়তা চাে

আপোর জীবনের তরুণন্র - বা অনভভাবক বা বকয়ারনগভার নহনসনব রন্ 
আপোর - মােনসক চাপ বা নবষন্নতা খ্ব ববনি ববনে রায় তাহনল সাহানরথ্যর 
জেথ্য বরাগানরাগ করুে। নবোমনূলথ্য, বগাপেীয় মােনসক স্াস্থ্য বসবা উপলভথ্য।

• COVID‑19 এর সময় শিক্োথথী ও তোশের েশরবোশরর জিযে বেনল-মােনসক স্াস্থ্য 
বসবা উেলিযে: নিষিা নবভানগর বেনল-মােনসক স্াস্থ্য ইেনডনক্স নভনজে 
করুে.

• NYC Well কগোেিীয় মোিশসি স্োথ্যে ও মোেিোসশতি শিরোময় কসবো প্েোি 
িশর। প্শিশক্ত েরোমি্যেোতোরো অশিবোসি অবথ্ো শিশব্যশিশে আেিোশি 
200টিরও কবশি িোেোয় সপ্তোশহ 7 শেি 24 ঘণ্ো সহোয়তো প্েোি িরশত েোশরি। 
1‑888‑NYC‑WELL (692‑9355) িম্বশর িল িরুি অথবো “Well” শলশখ 
65173 িম্বশর কেক্সে িরুি অথবো অিলোইশি nyc.gov/nycwell এ চযেোে িরুি। 

• নেউ ইয়ক্ক  বটেনের COVID-19 ইনমািোল সানপাে্ক  বহল্পলাইে 
িশরোিোিোইরোস জরুশর অবথ্োর িোরশণ ক্মবধ্যমোি উশবেশগর মশুখোমশুখ মোিেুশের 
সহোয়তো প্েোি িশর। কহল্পলোইশি কেিোেোর মোিশসি স্োথ্যে িমথীসহ কস্চ্োশসবিরো 
িম্যরত আশেি যোরো সঙ্কেিোলীি েরোমশি্যর জিযে প্শিক্ণপ্োপ্ত। 844‑863‑9314 
িম্বশর িল িরুি।

• নসটি-পনরচানলত, অলাভজেক এবং বথ্যনক্তমানলকাোধীে নলিনেকাল 
মােনসক স্াস্থ্য বসবা অবথ্োি অিসুোশর: NYC Well সানভ্ক স �াইন্ডার 
ওনয়বসাইনে নভনজে করুে।

• নিশু ও নকনিারন্র জেথ্য নবোমূনলথ্য ও স্ল্প খরনচ মােনসক স্াস্থ্য বসবা: 
NYC নডপাে্ক নমন্ট অভ বহলথ অথ্যান্ড বমন্টাল হাইনজে সানভ্ক নসস বপনজ 
নভনজে করুে। 

• নেউ ইয়ক্ক  নসটিনত স্ল্প-আনয়র, নবমানবহীে এবং স্ল্প বীমাধারী বথ্যনক্তন্র 
জেথ্য উেলিযে মোিশসি স্োথ্যে এবং অিযেোিযে সোমোশজি কসবো: বহলথ ইে�রমথ্যািে 
ে্ল �র এমপাওয়ারনমন্ট (HITE) ওনয়বসাইনে নভনজে করুে।

• গুরুতর মােনসক অনস্রতার নিকার নিশু ও তরুণন্র জেথ্য সহায়তা 
যোশের শিশবি শচশিৎসো প্শয়োজি হশত েোশর: নচলনরেে'স নসনঙ্ল পনয়ন্ট 
অথ্যানক্সনস নভনজে করুে।

বর সকল মােষ্ তরুণন্র নেনয় কাজ কনরে 

নিখ্ে 

COVID-19 মহামারী নকভানব তরুণন্র মােনসক স্ানস্থ্যর উপর রেভাব 
ব�লনে তা গভীরভানব ব্ঝনত পারনল বসটি আপোনক নিশু, নকনিার এবং 
তরুণন্র আনরা ভানলাভানব সহায়তা করার বথ্যাপানর সাহারথ্য করনত পানর।

• ওয়াইড ওনপে স্্নলর অেলাইে বপাে্ক াল প্শিক্িশের জিযে চোে‑হ্োস, 
সোমোশজি‑সংশবেিিীল শিক্ো এবং ধযেোি সংক্োন্ত সংথ্োি িোগোিোশগ িশর। 

• ষিনতর উপর নিশুন্র বইনয়র একটি তানলকা জন্ম কথশি 8 বের বয়সী 
শিশুশের জিযে যোরো বোবো বো মো অথবো কিোশিো শপ্য়জশির মতুৃযে কেশখশে, িযেোিিোল 
অযেোশসোশসশয়িি ফর েযে এিুশিিি অি ইয়োং শচলশরেি হশত।

• ঘশর বো িশমউশিটিশত, জন্ম বথনক 8 বের বয়সী নিশুন্রনক মােনসক 
চাপ ও সনহংসতার সানথ মানেনয় নেনত সাহারথ্য করার জেথ্য সংস্ােসমহূ 
িযেোিিোল অযেোশসোশসশয়িি ফর শে এিুশিিি অি ইয়োং শচলশরেি হশত।

মানেনয় নেে ও সহায়তা করুে

নবনিষনঞের পরামি্ক এবং COVID-19-নেন ্্ক ষ্ রন্ত্র তরুণন্র পনষি আপোর 
কাজনক িনক্তিালী করনত সহায়তা করনত পানর 

• ্থ্যা ে্লনকে “COVID-19 অথ্যান্ড ইে�থ্যান্ট অথ্যান্ড আনল্ক চাইর্হুড বমন্টাল 
বহলথ কেসালনেিে: হাউ ে্ বরোভাইড সানভ্ক নসস বহানয়ে এভনরনথং ইজ 
নড�নরন্ট” COVID‑19 সংিশের জিযে শিিবিোলীি মোিশসি স্োথ্যে েরোমশি্যর 
সোশথ কপ্োিোইিোরশের মোশিশয় শিশত সহোয়তো িশর, জজ্য েোউি ইউশিিোশস্যটির 
কসন্টোর অি এশক্সশলসি ফর ইিফযেোন্ট অযেোডে আশল্য চোইল্ডহুি কমন্টোল কহলথ 
িিসোলশেিি হশত।

• ্থ্য ওনয়নবোর “বজলাস অথ্যাডনভানকনস নডউনরং COVID-19: রেথ্যানক্টকাল 
টিপস অথ্যান্ড ববটে রেথ্যানক্টনসস” কেোে শিশু এবং তোশের েশরবোশরর প্শতশিশধত্ব 
িশর শিিোশব েশরচোলিো িরো যোয় কস সম্পশি্য ত ধোরণো অন্তিু্য তি িশর।

• “ওনয়নবোর নসনরজ: অথ্যানরেনসং অথ্যানবউজ অথ্যান্ড বেনলেক্ট নডউনরং 
COVID-19” COVID এর সময় গোলোগোশল এবং অবশহলোর সম্োবিো িিোর িশর 
এবং শলিশিশিয়োি, কহোম শিশজে, শিিবিোলীি শিক্ি এবং শিশু িলযেোণ িম্যিত্য োশের 
িূশমিো শচশনিত িশর, শজশরো েু শরি হশত। 

• ্থ্য েথ্যািোল সই্সাইড নরেনভেিে লাই�লাইে সপ্তোশহ 7 শেি 24 ঘণ্ো েেু্যিোয় 
থোিো মোিেুশেরশি শবিোমশূলযে কগোেি সহোয়তো, আেিোশি বো আেিোর শপ্য়জিশি 
প্শতশরোধ ও সঙ্কে সংক্োন্ত সংথ্োি, এবং কেিোেোরশের জিযে করেষ্ঠ চচ্য োর সুশযোগ কেয়। 
1‑800‑273‑8255 িম্বশর িল িরুি।

COVID-19 এ নিশু, নকনিার ও 
তরুণন্র মােনসক স্াস্থ্য সংস্াে 
নবষয়ক নেন ্্ক নিকা
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