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এই নির দ্ে নিকায় মািনিক স্াস্থ্য িংস্াি এবং তথথ্য অন্তর্দে ক্ত ররয়রে 
যার িাহারযথ্য নবচাররর িারথ জনিত বথ্যনক্ত, এমি ল�ারকরা 
যার্র নরিয়জরিরা বতদে মারি কারাবন্দী আরেি বা িম্প্রনত 
কারাবন্দী নের�ি এবং কারাবন্দী বাবা-মারয়র িন্তাির্র 
লকয়ারনিরাররা নবশ্ববথ্যাপদী COVID-19 নবশ্ববথ্যাপদী মহামারদীর 
িময় মািনিক স্াস্থ্য িহায়তা লপরত পাররি। এই নির দ্ে নিকার িক� 
িংস্াি নবিামরূ�থ্য, লিাপিদীয় এবং ল�াি, লেক্সে বা অি�াইরি 
অথ্যারক্সিরযািথ্য।

বিচার-সম্পৃক্ত ল�াকের জন্য সংস্ান 

বনকচর প্রবিষ্ানগুক�ার মাধ্যকম বিনামকূ�্য, 
ল�াপনীয় স্াস্্য সংস্ান এিং মাদোসবক্ত 
বনরাময় লসিা উপ�ভ্য:

• 13 এবং এর লবনি বয়িদী িত্ি ও নব্থ্যমাি ক্ারয়ন্টর্র 
জিথ্য লসন্টা� হারক�কম CASES নাথাবনকয়� 
বলিবনকে (Nathaniel Clinic) লেব�-মানবসে স্াস্্য 
লসিা উপ�রথ্য। আররা তথথ্য বা একটি লর�াররর�র জিথ্য, 
তার্র ওরয়বিাইে নরনজে করুি অথবা ক� করুি 
212-553-6708 িম্বরর।

• দ্যা ফরচুন লসাসাইটির (The Fortune Society) 
মানবসে স্াস্্য ও মাদোসবক্ত বচবেৎসা প্রেল্পগুক�া 
িত্ি লর�ারর� গ্রহণ কররে এবং লেন�র�াি বা নরনিওর 
মাধথ্যরম লিিরির আরয়াজি কররে:

◦	মািনিক স্াস্থ্য কমদেিূচদী রিাথনমক ম�ূথ্যায়ি, িাইনকয়ানরিক 
(মািনিক) ম�ূথ্যায়ি, পৃথক লথরানপ, িঙ্করে হস্তরষেপ 
এবং ওষ্ধ বথ্যবস্াপিার �র�া-আপ লিিি রি্াি 
করর। আররা তরথথ্যর জিথ্য লযািারযাি করুি- 
Andrew Tate 929-487-9916 িম্বরর অথবা 
atate@ fortunesociety. org।

◦	মা্কািনক্ত নচনকৎিা (The Substance Use 
Treatment) কমদেিূচদী রিাথনমক ম�ূথ্যায়ি, 
পৃথক কাউরসেন�ং এবং গ্রুপ লিিি রি্াি 
করর। আররা তরথথ্যর জিথ্য লযািারযাি করুি - 
Jasmine Lastra 929-487-9495 িম্বরর অথবা 
jlastra@ fortunesociety. org।

• ট্ান্স ও বসস মবহ�া, পাশাপাবশ সে� নন-িাইনাবর 
এিং লজন্ার-ননেনফবমমং ি্যবক্তসহ বিচাকর জবিি 
মবহ�াকদর জন্য উইকমন্স বপ্রজন অ্যাকসাবসকয়শন 
(Women’s Prison Association) (WPA), হকি 
ট্মা-লেব্রিে লথরাব� উপ�ভ্য। স্থ্যানিি রাষায় লিবা 
লপরত 347-803-3535 বা 347-820-0658 িম্বরর ক� 
করুি।

• এক্সরপারিন্টি (EXPONENTS) হরত HIV/AIDS আক্ান্ত, 
োরািন্ী, মাদোসক্ত এিং আচরণ�ি স্াস্্য চ্যাক�কজের 
মকু�ামবু� সে� ব�ঙ্গ, ল�ৌন দপৃবটিভবঙ্গ, জাবি এিং 
িয়কসর ল�াকের জন্য মানবসে স্াস্্য লসিা, মাদকের 
বচবেৎসা, সসু্িায় সহায়িা এিং অন্যান্য লসিাসমূহ 
উপ�ভ্য। তারা LGBT-নিন দ্েষ্ট লরিাগ্রানমংও রি্াি করর। 
আররা তরথথ্যর জিথ্য বা একজি পরামিদেরকর িারথ অথ্যাপরয়ন্টরমন্ট 
নিধদোররণর জিথ্য ক� করুি 212-243-3434 িম্বরর। আররা 
িংরব্িিদী� িহায়তার জিথ্য আপনি 917-681-8531 
িম্বরর তার্র 24/7 িংকে িারপােদে  �াইরিও ক� কররত 
পাররি।

উপ�ভ্য বর-এবন্ট লসিাগুক�া অ্যাকসেস েরক� 
িা আপনাকে িা আপনার বপ্রয়জনকদর িাবি 
স্ানান্তকর সহায়িা েরকি পাকর, �ার মকধ্য 
থােকি পাকর:

• ভাচুম য়া� গ্রুপ ও পপৃথে লসিাসমূহসহ পণূম বর-এবন্ট 
লসিা, বদ অসিনম অ্যাকসাবসকয়শন (the Osborne 
Association) হকি উপ�ভ্য, প্রাে-মবুক্ত ছাি 
পবরেল্পনা এিং বর-এবন্ট লেস ি্যিস্াপনা সহ। 
মািনিক স্াস্থ্য লিবািহ লযরকারিা নর-এন্রির রিরয়াজরি 
লর�াররর�র তরথথ্যর জিথ্য লযরকারিা ন্ি িকা� 8 ো 
হরত রাত 8 োর মরধথ্য NYC নর-এন্রি হে�াইরি করুি 
(1-833-672-3733 িম্বরর)।

• লপােম �াইন (PORTline) হকছে োকরেশনা� 
লহ�থ সাবভম কসস উইথ NYC লহ�থ (Correctional 
Health Serviceswith NYC Health ) + হাসপািা� 
সহক�া�ীকদর এেটি উকদ্যা� �া বিকশষ েকর বর-
এবন্ট ও োরা�ার লথকে স্ানান্তকরর ি্যাপাকর সহায়িা 
েরার জন্য তিবর এেটি লহল্প�াইন। পরয়ন্ট অর নর-
এন্রি অথ্যান্ড রিািনজিি (PORT) নচনকৎিা, মািনিক স্াস্থ্য ও 
মা্কািনক্ত নচনকৎিার রিরয়াজি, লবনিন�ে িম্পরকদে  নজজ্ািা, 
এবং অিথ্যািথ্য লিবায় লর�াররর�র বথ্যাপারর িহায়তা কররত 
পারর। 646-614-1000 িম্বরর ক� করুি অথবা ইরম� 
করুি chsportline@nychhc.org।

• আপনার স্াস্্য গুরুত্বপণূম: বিচার-সম্পৃক্তিা বেভাকি 
আপনার স্াস্্যকে প্রভাবিি েরকি পাকর (How 
Criminal Justice Involvement May Affect Your 
Health) হরছে NYC স্াস্থ্য ও মািনিক স্াস্থ্যনবনধ নবরারির 
(DOHMH) একটি নির দ্ে নিকা যারত নর-এন্রি করা 
ল�ারকরা নকরারব তার্র স্াস্থ্য বথ্যবস্াপিা কররত পাররব এবং 
রিরয়াজিদীয় িহায়তা পারব লি িম্পনকদে ত তথথ্য ররয়রে।

এেটি ভাচুম য়া� বপয়ার গ্রুকপ এেই অবভজ্ঞিার 
সম্�ুীন হওয়া ল�ােকদর সাকথ �কু্ত হক� িা 
আপনাকে মাবনকয় বনকি ও সং�কু্ত হকি সাহা�্য 
েরকি পাকর:

• মািনিক স্াস্থ্য নিরয় উনবিগ্ন নবচার-িমৃ্পক্ত বথ্যনক্তর্র 
জিথ্য ভাচুম য়া� েবমউবনটি, ওয়ান-অন-ওয়ান 
বপয়ার সহায়িা এিং দ্রুি মানবসে বচবেৎসার 
অ্যাপকয়ন্টকমন্ট �াউরন্টইি হাউজ (Fountain House) এর 
OnRamp (অি যদোম্প) কমদেিূচদীর মাধথ্যরম উপ�রথ্য। আররা 
তরথথ্যর জিথ্য ইরম� করুি onramp@ fountainhouse. org 
অথবা ক� করুি 917-676-5157 িম্বরর।

�াকদর বপ্রয়জকনরা িিম মাকন োরািন্ী আকছন 
িা সম্প্রবি োরািন্ী বছক�ন িাকদর জন্য 
সংস্ানসমূহ

পিা ও বশক্াম�ূে বভবিও লদ�ার মকিা 
িয়স-উপ�কু্ত ো�মে�াপ বশশুকদরকে 
মানবসে চাপ েমাকি ও বস্বিস্াপেিা িপৃবধিকি 
সহায়িা েরকি পাকর। উপ�ভ্য ো�মে�াপ:

• বস্বিস্াপেিা সংস্ানসমূহ সীকসম ব্রিে ওয়ােম শপ 
হকি ছয় িছর িা িার েম িয়সী বশশু �ারা 
বপিামািার োরািাকসর সাকথ মাবনকয় লনওয়ার লচটিা 
েরকছ িাকদর জন্য প্রস্তুি েরা হকয়কছ। এর মরধথ্য একটি 
নিশুর্র িরপের বই, নরনিও, কাযদেক�াপ এবং নপতামাতা ও 
লকয়ারনিরারর্র জিথ্য টিপ িদীেিহ নবিামরূ�থ্যর নিষোম�ূক 
িংস্ািিমহূ ররয়রে।

• োরািন্ী বপিামািার সন্তানকদর দ্ারা �ঠিি ও 
পবরচাব�ি এেটি প্রবিষ্ান হকি োরািন্ী বপিামািার 
সন্তানকদর বিষকয় ও িাকদর জন্য িইকয়র পরামশম এবং 
অ�ারিমহূ উই �ে আস নাও (We Got Us Now) িারম 
পনরনচত।

• সপুাবরশেপৃ ি োরািন্ী বপিামািার সন্তানকদর 
বিষকয় ও িাকদর জন্য িই, পািাপানি একটি নিরাপ্ 
জায়িা ততনর কররত নকে্ নির দ্েিিাম�ূক টিপি লযখারি 
নিশু ও পনরবারগুর�া তার্র আরবি-অিরূ্নত রিকাি করার 
�র� তার্ররক ল্াষদী, পৃথক বা নবচার করা হরছে এমি মরি 
কররব িা নিউ ইয়কদে  ইনিনিরয়টির �র নচ�ররেি অর 
ইিকারিারররেি পথ্যাররন্টি (New York Initiative for 
Children of Incarcerated Parents) হরত।

COVID-19 বেভাকি িরুণকদর মানবসে 
স্াস্্যকে প্রভাবিি েকর িা জানক� আপবন 
িাকদরকে আকরা ভাক�া সহক�াব�িা েরকি 
পারকিন। উপ�ভ্য সংস্ানসমূহ:

• অবভভািে নয় এমন লেয়ারব�ভারকদর জন্য 
সহায়িা, একটি COVID‑19 িংস্াি লপজ িহ, িরর� 
কররািারাইরাি নিরয় নিশুর্র িারথ কথা ব�া নবষরয় একটি 
ওরয়নবিার, অি�াইি নিষোম�ূক নরনিও, নিউ ইয়কদে  
লটেে কদীিনিপ িথ্যানররিের (New York State Kinship 
Navigator) হরত।

• লেয়ারব�ভারকদর জন্য লেয়ারব�ভারকদর টিপস 
সাধারণ মানবসে চাকপর পকয়ন্ট এর বিষকয়, বিচাকর 
জবিি বপিামািার সন্তানকদর জন্য, িথ্যািিা� নররিািদে 
লিন্টার �র নচ�ররেি অথ্যান্ড �থ্যানমন�জ অর ন্ 
ইিকারিারররেি অথ্যাে রােিািদে ইউনিরানিদেটি (National 
Resource Center for Children and Families of the 
Incarcerated at Rutgers University) এর অি�াইি 
�াইররেরদী হরত।

• COVID‑19 বিশ্বি্যাপী মহামারীর সময় োরািন্ী 
বপিামািার সন্তানকদর মানবসে স্াস্্য, সামাবজে 
আচরণ এিং বশক্ার বিষকয় সহায়িা েরকি 
সংস্ানসমহূ, Youth.gov হরত।

োরািাকসর ফক� প্রভাবিি অন্যান্য 
লেয়ারব�ভার িা পবরিারগুক�ার সাকথ �কু্ত 
হক� িা আপনার উকদ্� হ্াস েরকি এিং 
আপবন সহায়িা পাকছেন এমন অনভুি েরকি 
সাহা�্য েরকি। উপ�ভ্য সহায়িাসমূহ:

• লেয়ারব�ভার ও প্রাপ্তিয়স্ক, �াকদর বপ্রয়জকনরা 
োরািন্ী রকয়কছন, িাকদর জন্য ভাচুম য়া� সসু্ 
সম্েম  বিষয়ে ওয়ােম শপ ও সহায়িা গ্রুপ, ন্ অিবিদে 
অথ্যারিানিরয়িি (the Osborne Association) হরত। 
একটি লর�াররর�র জিথ্য লযািারযাি করুি Ivan Lucas 
ilucas@ osborneny. org অথবা 929-514-0024 িম্বরর।

বিচার-সম্পৃক্ত ল�াকের জন্য 
মানবসে স্াস্্য সংস্ান সম্বেম ি 
COVID-19 বনকদম বশো
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