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LGBTQI+ কমিউনিটিতে নিউ ইয়র্কবাসীদের
জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান
এই নির্দে শিকাটিতে রয়েছে LGBTQI+ কমিউনিটিতে নিউ ইয়র্ক বাসী, তাদের পরিবার ও
তাদের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য উপলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও সংস্থানসমূহ এই
নির্দে শিকার অন্তর্ভু ক্ত সংস্থা এবং প্রোগ্রামগুল�ো সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও এফার্মিং
কেয়ার, পাশাপাশি অন্যান্য সেবা প্রদান করে করে যা LGBTQI + নিউ ইয়র্ক বাসীদেরকে
তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এমন অনন্য কারণগুল�ো ম�োকাবিলা করতে
সহায়তা করে।

বিশ্বব্যাপী COVID-19 মহামারি চলাকালে অনেক সেবা প্রদানকারী অনলাইন
বা ফ�োনের মাধ্যমে তাদের সেবা প্রদান শুরু করেছেন। এই নির্দেশিকায়
মহামারি চলাকালীন সেবাগুল�ো কিভাবে প্রদান করা হচ্ছে সে সম্পর্কিত
তথ্য অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, যেখানে জানা গেছে; তবে আমরা আপনাকে সর্বশেষ
সেবাগুল�োর সময়, খরচ ও প্রদানের পদ্ধতিগুল�ো নিশ্চিত করতে নিচের
সংস্থাগুল�োর সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করতে উৎসাহিত করছি।
পিয়ার ও সহায়তা গ্রুপ →
মানসিক স্বাস্থ্য এবং স্থিতিস্থাপকতায়
সহায়ক অ্যাপ →
পরামর্শ ও থেরাপি →
সংকট পরামর্শ ও আত্মহত্যা
প্রতির�োধ →
জেন্ডার-এফার্মিং কেয়ার →
বয়স্ক LGBTQI+ নিউ ইয়র্কবাসীদের
জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সহায়তা →

গহ
ৃ হীন LGBTQI+ যুবদের জন্য
সহায়তা →
LGBTQI+ অভিবাসী ও আশ্রয়
প্রার্থীদের জন্য সহায়তা →
সহায়তা নিন - সংস্থান,
নির্দেশিকা, ম্যাপ ও সরবরাহকারী
ডিরেক্টরি →
সহয�োগীদের জন্য সহায়তা →

কথা বলুন ও যুক্ত হ�োন

^ উপরে ফিরে যান

পিয়ার ও সহায়তা গ্রুপ:
একই অভিজ্ঞতার মুখ�োমুখি পিয়ারের সাথে যুক্ত হলে তা আপনার নিজের মানসিক স্বাস্থ্য
চ্যালেঞ্জের সাথে মানিয়ে নিতে সহায়তা করবে। আপনার মত�ো একই অভিজ্ঞতার মধ্য
দিয়ে যাচ্ছেন এমন কার�ো সাথে কথা বললে আপনি কিসের মুখ�োমুখি হয়েছেন তা বুঝতে
সহজ হবে এবং আপনি সহায়তা পাচ্ছেন এমনটা ব�োধ করবেন। নিম্নলিখিত সংস্থাগুল�ো
LGBTQI+ নিউ ইয়র্ক বাসীদেরকে পিয়ার ও সহায়তা গ্রুপ সেবা প্রদান করে:
•

জেন্ডার স্পেকট্রাম (Gender Spectrum) হতে শিশু, কিশ�োর, পিতামাতা, কেয়ারগিভার, অন্যান্য পারিবারিক সদস্য এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের
জন্য বিনামূল্যে অনলাইন গ্রুপ। এই গ্রুপগুল�ো অন্যদের সাথে যুক্ত হওয়ার,
অভিজ্ঞতা বিনিময় করার এবং সহায়ক কমিউনিটির স্বস্তি ব�োধ করার সুয�োগ
প্রদান করে।

•

LGBT-এর জাতীয় সহায়তা কেন্দ্র (LGBT’s National Help Center)
দ্বারা প্রদত্ত জাতীয় হটলাইনের মাধ্যমে তরুণ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য
বিনামূল্যে গ�োপনীয় পিয়ার সহায়তা। LGBT ন্যাশনাল ইয়ুথ হটলাইনের
জন্য কল করুন 800-246-7743, LGBT ন্যাশনাল সিনিয়র হটলাইনের জন্য
কল করুন 888-234-7243 অথবা LGBT ন্যাশনাল হটলাইনের জন্য কল
করুন 888‑843‑4564।

•

CAMBA-এর ইয়াং মেন'স হেলথ প্রজেক্ট (CAMBA’s Young Men’s
Health Project) হতে বিনামূল্যে ফ�োনে ও ভার্চু য়ালি পথ
ৃ ক ও গ্রুপ
পিয়ার সহায়তা। আর�ো জানতে CAMBA-এর ইয়াং মেন'স হেলথ প্রজেক্ট
পেজটি দেখুন অথবা (917) 626-8665 নম্বরে কল করুন।

•

টেম্পেস্টস ব্রিজ ক্লাব (Tempest’s Bridge Club) হতে নেশামুক্ত ও
নেশামুক্ত হতে আগ্রহী মহিলা ও জেন্ডার নন-কনফর্মিং ব্যক্তিদের জন্য
বিনামূল্যে অনলাইন আরোগ্য সহায়তা সভা।

•

LGBTQ সংস্থানের একটি বিস্তৃত তালিকা, যা শ্রেণিভুক্ত হয় সংস্থার
ধরন, সেবার পরিধি, কমিউনিটির ধরন ও বর�ো অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটি
নিয়ন্ত্রকের এলজিবিটিকিউ নির্দেশিকা (New York City Comptroller’s
LGBTQ Guide)-এ পাওয়া যেতে পারে। সার্চ ফিল্টারের মধ্যে আপনি মানসিক
স্বাস্থ্য সেবা এবং পিয়ার সহায়তা গ্রুপ সেবাসমূহ পেতে পারেন।

মানসিক স্বাস্থ্য ও স্থিতিস্থাপকতায় সহায়ক অ্যাপসমূহ:
এমন সকল অ্যাপ ডাউনল�োড করাও সহায়ক হতে পারে যা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়ক,
পাশাপাশি মানিয়ে চলার পরামর্শ, স্ব-যত্নের তথ্য এবং অন্যান্য সংস্থানসমূহ প্রদান
করে।
•

স্পেকট্রাম (Spectrum) হল�ো একটি সমকামী কমিউনিটি অ্যাপ যা আইস�োলেশনে
থাকা, আত্মগ�োপনে থাকা, অথবা ঝুঁ কিতে থাকা সমকামী মানুষদেরকে তাদের
মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য, সংস্থান ও তথ্য পাওয়ার জন্য এবং একটি
কমিউনিটির সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সরঞ্জাম প্রদান করতে কাজ করে।

•

লিবারেট (Liberate) হল�ো একটি সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক মেডিটেশন অ্যাপ যা
বিশেষত কৃ ষ্ণাঙ্গ, আদিবাসী এবং ভিন্ন বর্ণের (BIPOC) কমিউনিটির মানুষের
জন্য। এই অ্যাপের মাধ্যমে মেডিটেশন BIPOC মেডিটেশন শিক্ষকরা পরিচালনা
করেন যাদের অনেকেই LGBTQI+ কমিউনিটির সদস্য হিসাবে পরিচিত।

•

এনওয়াইসি ওয়েল ওয়েবসাইট (The NYC Well website) প্রস্তাবিত
অ্যাপসমূহের একটি তালিকা প্রদান করে যা বিশ্বব্যাপী COVID-19 মহামারি
চলাকালে বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করে। আর�ো তথ্যের জন্য
অনুগ্রহ করে এখানে ক্লিক করুন।

সহায়তা নিন

^ উপরে ফিরে যান

যদি আপনার মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা। হতাশা বা দুঃখ অতিরিক্ত হয়ে যায়,
পেশাদার সেবা নিলে তা সহায়তা করতে পারে। নিম্নলিখিত সংস্থাগুল�ো LGBTQI+
কমিউনিটিকে পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে বিশেষজ্ঞ। পাশাপাশি, মানসিক
স্বাস্থ্য আমেরিকা (Mental Health America) হতে এই সংস্থান আপনাকে
LGBTQI+-বান্ধব থেরাপিস্ট খুঁজে পেতে পরামর্শ প্রদান করে।

পরামর্শ ও থেরাপি:
•

পরিবারের জন্য অ্যাকারম্যান ইনস্টিটিউট (The Ackerman Institute
for the Family) হতে সমলিঙ্গ ভিত্তিক পরিবার ও যুগলের জন্য থেরাপি।
বিভিন্ন জাতি, গ�োত্র, সাংস্কৃতিক, য�ৌনমুখীতা এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মানসিক স্বাস্থ্য
পেশাদার ও থেরাপিস্টরা সেবাগুল�ো প্রদান করেন। বিশ্বব্যাপী COVID-19
মহামারি কালে থেরাপি সেবাগুল�ো টেলিথেরাপিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফি
স্লাইডিং স্কেলে রয়েছে (ভিন্ন ভিন্ন)। সেবার জন্য অনুগ্রহ করে তাদের ভর্তি বিভাগে
212‑879‑4900, এক্সটেনশন 122 নম্বরে কল করুন।

•

ক্যারিবীয় সমতা প্রকল্প (Caribbean Equality Project) হতে নিউ ইয়র্ক
সিটিতে ক্যারিবীয় LGBTQ+ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে সাংস্কৃতিকভাবে
উপযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবা। সেবাগুল�ো ভার্চুয়ালি প্রদান করা হচ্ছে।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের জন্য 347-709-3179 নম্বরে কল করুন।

•

ট্রান্সনিউইয়র্ক (TransNewYork) হতে ব্যক্তিদেরকে তাদের লিঙ্গ পরিচয়
আর�ো ভাল�ো করে বুঝতে ও মেনে নিতে সহায়তা করার জন্য পথ
ৃ ক
পরামর্শ ও টেলি-স্বাস্থ্য সেবা। সরাসরি বা টেলি-স্বাস্থ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট
নির্ধারণের জন্য 917-789-7490 নম্বরে কল করুন।

•

নিউ ইয়র্ক সিটি গহ
ৃ হীন সেবা বিভাগের (New York City Department
of Homeless Services) সাথে অংশীদারিত্বে মহিলা কারাগার সমিতি
(Women’s Prison Association) হতে ট্রান্স ও সিস মহিলা, পাশাপাশি
সকল নন-বাইনারি ও জেন্ডার‑ননকনফর্মিং ব্যক্তি সহ বিচারে জড়িত
সকল মহিলাদের জন্য ট্রমা-কেন্দ্রিক থেরাপি।

•

লেসবিয়ান, গে, উভকামী এবং হিজড়া সম্প্রদায় কেন্দ্র (The Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender Community Center) হতে, যা
নিউ ইয়র্ক স্টেট অফিস অভ অ্যালক�োহল অ্যান্ড সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ সার্ভিসেস
(New York State Office of Alcohol and Substance Abuse
Services OASAS) এর একটি অংশ, মাদক সেবন চিকিৎসা ও আর�োগ্য
সহায়তা বিশেষত LGBTQ কমিউনিটির জন্য। আর�ো তথ্যের জন্য
646-556-9300 নম্বরে কল করুন।

সংকট পরামর্শ ও আত্মহত্যা প্রতির�োধ:
•

ট্রেভরলাইফলাইন/চ্যাট/টেক্সট (TrevorLifeline/Chat/Text) এর সাথে
য�োগায�োগের মাধ্যমে আপনি ফ�োনে, টেক্সট করে বা অনলাইনে তাৎক্ষণিক
মেসেজের মাধ্যমে 24/7 সহায়তা পেতে পারেন।

•

ট্রেন্সলাইফলাইন (TransLifeLine) এর মাধ্যমে ট্রান্স ও প্রশ্নকারী
কলারদের জন্য সংকট সহায়তা নিন। 877-565-8860 নম্বরে কল
করুন।

•

এনওয়াইসি ওয়েল (NYC Well) সংক্ষিপ্ত পরামর্শ, পিয়ার সহায়তা, সংকট
পরামর্শ, এবং চলমান মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় রেফারেল সহ বিনামূল্যে, গ�োপনীয়
মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি সেবা প্রদান করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতারা
অভিবাসন অবস্থা নির্বিশেষে দিনে 24 ঘণ্টা, সপ্তাহে 7 দিন, 200টিরও বেশি ভাষায়
সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

কল করুন: 1-888-NYC-Well (692-9355),
টেক্সট করুন: “Well” লিখে 65173 নম্বরে, অথবা
অনলাইনে চ্যাট করুন এখানে nyc.gov/nycwell।

বিশেষায়িত সহায়তা

^ উপরে ফিরে যান

জেন্ডার-এফার্মিং কেয়ার:
নিম্নলিখিত প্রোভাইডাররা ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতা সহায়তায়
ট্রান্সজেন্ডার সেবা প্রদান করে যা উপযুক্ত ট্রান্সজেন্ডার আচরণমূলক স্বাস্থ্যসেবাগুল�োর
সাথে শারীরিক স্বাস্থ্য ও জেন্ডার-এফার্মিং সামাজিক সেবাকে সংযুক্ত করে। এই
সেবাগুল�োর মধ্যে ট্রান্স উপয�োগী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, হরম�োন থেরাপি পর্যবেক্ষণ এবং
জেন্ডার-এফার্মিং চিঠি প্রদান অন্তর্ভু ক্ত।
•

একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশে, যেখানে র�োগীরা তাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য
ও সুস্থতার প্রয়�োজনীয়তা চিহ্নিত করতে একজন প্রাথমিক সেবা
প্রোভাইডার ও একজন মানসিক স্বাস্থ্য প্রোভাইডারের সাথে চলমান
সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, হিজড়া স্বাস্থ্য (Transgender Health) ও
আচরণ স্বাস্থ্য (Behavioral Health) সেবার জন্য Callen-Lorde-এর
সাথে য�োগায�োগ করুন। আর�ো জানতে 212-271-7200 নম্বরে কল করুন।
পাশাপাশি, Callen-Lorde-এর ট্রান্সঅ্যাটলাস (TransAtlas) একটি
অনলাইন ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ ও ডিরেক্টরি প্রদান করে যার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার, ননবাইনারি ও ইন্টারসেক্স অভিজ্ঞতার ল�োকের জন্য স্বাস্থ্য ও সহায়তা সেবা অন্তর্ভু ক্ত।

•

জেরাল্ড জে ফ্রেডম্যান ট্রান্সজেন্ডার ওয়েলেন্স সেন্টার (The Gerald J.
Friedman Transgender Wellness Center) হতে বিস্তৃত ট্রান্স-এফার্মিং
চিকিৎসা ও আচরণমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক সেবা ও হরম�োন
থেরাপি সহ অন্যান্য সেবা। আর�ো তথ্যের জন্য 212-434-3556 নম্বরে কল
করুন।

•

এনওয়াইসি স্বাস্থ্য + হাসপাতালগুলির গর্বিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র (NYC Health
+ Hospitals’ Pride Health Centers) এর মাধ্যমে LGBTQ+ ব্যক্তিদের
জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও জেন্ডার-এফার্মিং সেবা উপলভ্য।
212-925-5000 নম্বরে কল করুন এবং ওপাশ থেকে একজন নার্সের সাথে কথা
বলতে ও সেবাসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইতে বললে 3 চাপুন।

•

মাউন্ট সিনাই এর হিজড়া মেডিসিন ও সার্জারির কেন্দ্র (Mount Sinai’s
The Center for Transgender Medicine and Surgery, CTMS) দ্বারা
প্রদত্ত ট্রান্সজেন্ডার সহায়তা এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ, সহায়তা গ্রুপ,
মনস্তাত্বিক মূল্যায়ন এবং আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য চলমান
সাইক�োথেরাপিউটিক সহায়তা। আর�ো জানতে 212-604-1730 নম্বরে
কল করুন।

বয়স্ক LGBTQI+ নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সামাজিক
বিচ্ছিন্নতা সহায়তা:
অনেক বয়স্ক নিউ ইয়র্ক বাসী একা বাস করেন, এবং COVID-19 চলাকালে তারা
নিজেদেরকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও একাকী আবিষ্কার করেছেন। র�োগ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রতির�োধ কেন্দ্রসমূহ (Centers for Disease Control and Prevention)
অনুসারে, বিষণ্নতা, উদ্বেগ এমনকি আত্মহত্যার ঝুঁ কির একটি কারণ হল�ো একাকীত্ব।
নিম্নের সংস্থানগুল�ো সামাজিক য�োগায�োগ প্রসারিত করে এবং বয়স্ক LGBTQI+ নিউ
ইয়র্ক বাসীদের মধ্যে একাকীত্ব হ্রাস করে।
•

এই সংকটের সময় সেগাকানেক্ট (SAGEConnect) সামাজিক য�োগায�োগ
প্রসারিত করতে কমিউনিটি সদস্য ও সহয�োগীদের হতে LGBTQ+ বয়স্ক নিউ
ইয়র্ক বাসীদের কাছে বিনামূল্যে কল প্রদান করছে। এই সেবাটি গ্রহণ করতে এখানে
ক্লিক করে একটি ফর্ম পূরণ করুন।

•

NYC ডিপার্টমেন্ট ফর দ্য এজিং (NYC Department for the Aging) এর সাথে
অংশীদারিত্বে GRIOT সার্কে ল (GRIOT Circle) দ্বারা প্রদত্ত LGBTQ+ বিভিন্ন
বর্ণের গৃহে আবদ্ধ বয়স্ক নিউ ইয়র্ক বাসীকে সেবা প্রদানে বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের
দ্বারা বিনামূল্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ। বিশ্বব্যাপী COVID-19 মহামারি চলাকালীন
সাক্ষাৎগুল�ো দূর হতে করা হয়। আর�ো জানতে 718-246-2775 এক্সটেনশন.21
নম্বরে কল করুন।

গহ
ৃ হীন LGBTQI+ যুবদের জন্য সহায়তা:
•

রাস্তা ছেড়ে স্বাস্থ্যকর স্বাধীন জীবন শুরু করতে আলি ফ�োর্নি সেন্টার (The
Ali Forney Center) প্রদত্ত 16-24 বছর বয়সী LGBTQ যুবদের জন্য
মানসিক স্বাস্থ্য, আবাসন এবং অন্যান্য প্রয়�োজনীয় সহায়তা। সহায়তার
জন্য আপনি 212-206-0574 নম্বরে কল করতে পারেন।

•

দ্য ড�োর (The Door) প্রদত্ত 12-24 বছর বয়সী LGBTQ যুবদের জন্য
মানসিক স্বাস্থ্য, আবাসন এবং আর�ো অনেক সহায়তা সেবা। বর্তমানে
তাদের পরামর্শ সেবাগুল�ো ভার্চুয়ালি প্রদান করা হয়। পরামর্শের অ্যাপয়েন্টমেন্ট
নির্ধারণের জন্য আপনি 212-941-9090 এক্সটেনশন. 3452 নম্বরে কল করতে
পারেন অথবা MHintakes@door.org ঠিকানায় (হাবলা এস্পানিওল) ইমেল
করতে পারেন।

•

মেট্রোপলিটন কমিউনিটি চার্চ নিউ ইয়র্ক দাতব্য সংস্থা
(The Metropolitan Community Church New York Charities)
হতে LGBTQ+ যুবদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সহায়তা সেবা।
যু্বদের জন্য সেবা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রোগ্রাম সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য
(212) 629-7440 এক্সটেনশন. 226 নম্বরে কল করুন।

LGBTQI+ অভিবাসী ও আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য সহায়তা:
•

NYC হেলথ + হসপিটালস (NYC Health + Hospitals) এর একটি বিশেষ
প্রোগ্রাম নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়াদের জন্য কর্মসূচি (Program
for Survivors of Torture) হতে ট্রমা ও অত্যাচারে ভ�োগা LTBTQ+
অভিবাসী ও আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সহায়তা
সেবা। সেবার জন্য আপনি কল করতে পারেন 212-562-8713 নম্বরে।

•

বেনসনহার্স্টে র ইহুদি কমিউনিটি হাউস (Jewish Community House
(JCH) of Bensonhurst) হতে বৈষম্য ও সহিংসতা এড়াতে রাশিয়া ও ইউক্রেন
থেকে পালিয়ে আসা রুশ-ভাষী সমকামী (লেসবিয়ান ও গে) ব্যক্তি ও
তাদের পরিবারের জন্য বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্য ও পিয়ার সহায়তা
সেবা। সেবার জন্য 718-943-6326 অথবা 718-331-6800 এক্সটেনশন
190 নম্বরে কল করুন।

•

আফ্রিকান সেবা কমিটি (African Services Committee) হতে
আফ্রিকান ডায়াসপ�োরা থেকে সাম্প্রতিক LGBTQ অভিবাসী ও
আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও পিয়ার সহায়তা। তারা
LGBTQ সাম্প্রতিক অভিবাসীরা যে সকল বিশেষ ঝুঁ কির মুখ�োমুখি হন সেগুল�ো
ম�োকাবেলা করতে একটি নিরাপদ ও সহায়ক স্থান প্রদান করে। সেবা গ্রহণের জন্য
212-222-3882 এক্সটেনশন 2148 নম্বরে কল করুন।

সহায়তা নিন

^ উপরে ফিরে যান

•

NYC Well-এর সেবা ডি্রেক্টরিতে LGBTQI+ নিউ ইয়র্কবাসীদেরকে
স্বস্তিদায়ক পরামর্শ ও থেরাপি প্রদানকারী মানসিক স্বাস্থ্য সেবা
প্রোভাইডারদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা উপলভ্য। এই ডিরেক্টরি ও তাদের
অনলাইন ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ আপনাকে এলাকা, বিশেষত্ব ও বিমার ধরন অনুযায়ী
প্রোভাইডার খ�োঁজার সুয�োগ দেয়।

•

LGBTQ যুবকদেরকে সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও সেবা প্রোভাইডারদের
একটি বিস্তৃত তালিকা নিউ ইয়র্ক সিটি ঐক্য প্রকল্প এলজিবিটিকিউ
COVID-19 রিস�োর্স নির্দেশিকা (New York City Unity Project
LGBTQ COVID-19 Resource Guide)-এ পাওয়া যেতে পারে যার মধ্যে
COVID-19 চলাকালে উপলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

•

জেন্ডার-এফার্মিং সেবা, পরামর্শ, প্রাথমিক সেবা, এবং য�ৌন স্বাস্থ্যের
জন্য LGBTQ স্বাস্থ্য সেবার একটি অনলাইন ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ ও ডিরেক্টরি
এনওয়াইসি হেলথ ম্যাপ (NYC Health Map)-এ পাওয়া যেতে পারে।

•

GLMA-এর সরবরাহকারী ডিরেক্টরি (GLMA’s Provider Directory)
ব্যবহার করে আপনি LGBTQI+ কমিউনিটির অন্তর্ভু ক্ত একজন আচরণমূলক
স্বাস্থ্য পেশাদারকে খঁজে
ু পেতে পারেন যিনি উপযক্ত
ু সেবা প্রদান করেন।

সহয�োগীদের জন্য সহায়তা
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গবেষণা নির্দে শ করে যে পরিবারের কাছে গ্রহণয�োগ্যতা LGBTQ+ হিসাবে পরিচিত
তরুণ বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় সহায়ক হতে পারে। পরিবার ও সহয�োগীরা
কিভাবে LGBTQ+ শিশু ও তরুণদেরকে সহায়তা দিতে পারে নিম্নলিখিত সংস্থানগুল�ো সে
সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

• পারিবারিক স্বীকৃতি প্রকল্প (Family Acceptance Project) হতে
LGBT শিশু ও তরুণদের পরিবারের জন্য শিক্ষা উপকরণ ও
সংস্থানসমূহ। এই প্রোগ্রাম পরিবারগুল�োকে তাদের LGBT সন্তানদের সহায়তা
প্রদানে সহয�োগিতা করা বিষয়ক নতুন গবেষণায় অ্যাক্সেসও প্রদান করে।
সংস্থানগুল�ো ইংরেজি, স্প্যানিশ ও চীনা ভাষায় দেওয়া রয়েছে।
• লিঙ্গ বর্ণালী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Gender Spectrum Education and
Training) হতে পিতা-মাতা ও পরিবারগুল�োর জন্য তথ্য, প্রশিক্ষণ ও
সহায়তা। এই সংস্থাটি শিশু ও কিশ�োরদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও বিস্তৃত
স্থান তৈরিতে কাজ করে।
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