মানসিক স্বাস্থ্য িংস্থ্ানিমূ হ
সকল নিউ ইয়কক বাসী ফ াি বা অিলাইনির মাধ্যনম সিনামূ ল্যয সনসদিষ্ট একটি পসিিল্িি এিং গ াপনীয় মানসিক
স্বাস্থ্যল্িিাগুসয অ্যাল্েি কিল্ে পািল্িন। আপিার বা আপিার কানের ফকানিা মািু নের যনি সহায়তার প্রনয়াজি হয়
তাহনল নিননাক্ত ফপ্রাগ্রামগুনলানত ফযাগানযাগ করুি।
NYC Well: এই মুহূনতক মািনসক চানপ থাকা, নবভ্রান্ত, নবেণ্ণ, উনিগ্ন বা ভীত হওয়া সাধ্ারণ নবেয়। নবিামূনলয ফগাপিীয় সহায়তা 200 টিরও ফবনি ভাোয়
24/7 প্রনিনিত পরামিকিাতানির কাে ফথনক পাওয়া যায়।
• কাযককর পরামনিকর জিয NYC Well এর ওনয়বসাইট nycwell.cityofnewyork.us/ এ যাি।
• যনি আপিার মািনসক চাপ বা উনিগ্নতার লিণগুনল অনতনরক্ত হনয় থানক তাহনল আপনি একজি পরামিকিাতার সানথ 24/7 ঘণ্টাই 1-888-NYCWELL (1-888-692-9355) নম্বল্ি কল্যি মাধ্যল্ম অ্থিা “WELL” সযল্ে 65173 নম্বল্ি গেেে পাঠিল্য় কথা িযল্ে পাল্িন
অ্পিাধ্, িসহংিো িা সনর্ি ােল্নি দ্বািা ক্ষসেগ্রস্ত গযাকল্দি িহায়ো:
• জরুনর নিরাপত্তা পনরকল্পিা, আশ্রয় সহায়তা, মািনসক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং অিযািয সংস্থ্ািসমূনহর জিয Safe Horizon এর 1-800-6214673 24 ঘণ্টা হেযাইল্ন কয করুন অথবা Safe Horizon এর ফকানিা আইিজীবীর সানথ safehorizon.org/safechat এ
চযাট করুি
• নিনজনক বা নপ্রয়জিনক ফেটিং, পানরবানরক বা নলঙ্গ-নভনত্তক সনহংসতা ফমাকানবলার ফিনে সহায়তার জিয loveisrespect.org এ যাভ ইজ
গিিল্পক্ট (Love is Respect) অথবা dayoneny.org এ গে ওয়ান (Day One) এ যাি।
নিিাথী ও পনরবারসমূনহর জিয সহায়তা: COVID-19 মহামানরর সময় সকল নিিাথী ও পনরবানরর জিয মািনসক স্বাস্থ্য সহায়তা ও সংস্থ্ািসমূহ উপলভয।
• আনরা নবস্তানরত তনথযর জিয আপিার পযানরন্ট ফকা-অনেকনিটর (অনভভাবক সমন্বয়কারী), স্কুল ফসািযাল ওয়াকক ার বা গাইনেন্স কাউনন্সলরনক
নজজ্ঞাসা করুি অথবা ফটনল-মািনসক স্বাস্থ্য ফসবা এবং অিযািয দূরবতী মািনসক স্বাস্থ্য সহায়তায় অযানেস করা নিখনত
nyc.gov/schoolmentalhealth এ যাি।
িাম্প্রসেক সিচাল্িি িাল্থ িম্পৃ ক্ত িযসক্ত এিং োল্দি পসিিািগুসযি জনয িহায়ো:
• https://tinyurl.com/guideforjusticeinvolved মািনসক স্বাস্থ্য সংস্থ্ািসমূনহ এ যাি ফযটি COVID-19 মহামানরর সময়
নবচানরর সানথ সম্পৃ ক্ত বযনক্তনির, যানির নপ্রয়জি সম্প্রনত কারাগানর বন্দী নেনলি বা আনেি এবং যারা কারাবন্দী বাবা-মানয়নির বাচ্চানির পনরচযকাকারী
তানির সহায়তা নিনত পানর।
বয়স্ক নিউ ইয়কক বাসীনির জিয সহায়তা:
• আপনি যনি একাকী বা নবনিন্ন ফবাধ্ কনরি অথবা NYC নেপাটকনমন্ট র নি এনজং (NYC Department for the Aging) এর মাধ্যনম
গৃ হীত মািনসক স্বাস্থ্য ফসবা সম্পনকক যনি আপিার প্রশ্ন থানক তাহনল 212-AGING-NYC (212-244-6469) এি এসজং কাল্নক্ট
হেযাইল্ন কয করুন। পনরচযকাকারীনির জনিযও এনজং কানিক্ট হটলাইি তথয সরবরাহ কনর।

নিউ ইয়কক বাসীরা কনরািাভাইরাস েনিনয় পিা বন্ধ করার জিয বানিনত থাকাকালীি উপলভয
মািনসক স্বাস্থ্য ফসবার সম্পূ ণক তানলকা সন্ধাি করুি এখানি nyc.gov/thrivenyc
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