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আমরা জানি যে সকলের গৃহ নিরাপদ িয়। কলরািা ভাইরাস সংকলের কারলে মািনসক চাপ, উলবেগ এবং 
সামানজকভালব নবনছিন্ন হলয় পডার মল�া পনরনথিন� যদখা নদলয়লে, ো একটি পনরবার বা গৃহথিানের সদস্য বা 
সম্পলককে র মল্্য অবমািিাকর আচরে বনৃধি করল� পালর। অপব্যবহালরর মল্্য হুমনক অথবা প্রকৃ� অলথকে শারীনরক, 
যেৌি, আলবগপূেকে, যমৌনখক, মািনসক অথবা অথকেনিন�ক অপব্যবহার অন্তভ্কে ক্ত হল� পালর।

বানডল� থাকুি িীন�মাো এবং সামানজক দরূত্ব ত�নর করার ফলে মািষ্ ক্ষম�াহীি এবং �ালদর জীবলির উপর 
যকালিা নিয়ন্ত্রে যিই বলে অিভ্ব করল� পালরি। মািষ্ পনরনথিন�র সালথ মানিলয় যিওয়ার জি্য মদ বা মাদলকর 
মল�া নজনিসপত্র যসবি শুরু করল� পালরি, োর ফলে সনহংস�া এবং অপব্যবহারমেূক আচরলের সম্াবিা বনৃধি 
যপল� পালর। অিোইলির মা্্যলমও অপব্যবহার সংঘটি� হল� পালর, যেমি- সাইবার বন্েং।

সাইবার বন্েংলয়র মল্্য ক্ষন�কারক বা�কে া পাঠালিা বা যপান্টং বা সা্ারে� যকালিা ব্যনক্তলক েক্ষ্য কলর হুমনক 
প্রদশকেি অন্তভ্কে ক্ত।

আপনি একা িি:

সমগ্র নিউ ইয়ক্ক  শহর  
আপিার সাথে আথে।

আপিার ক্ষনি করথে এমি ককাথিা ব্যনতির সাথে যনি আপিাথক একই গথৃহ অবস্াি 
করথি হয় বা আপনি যনি অিলাইথির মাধ্যথম অপব্যবহাথরর নশকার হি িাহথল 
আপনি কী করথবি এখাথি কস সম্পথক্ক  নকেু পরামশ্ক প্রিাি করা হথলা: 

1    আপনি বা আপিার পনরনিি ককাথিা ব্যনতি যনি িাৎক্ষনিক নবপথির মথধ্য 
োথকি িাহথল 911 িম্বথর কোি করুি

2    যনি আপিার সাহাথয্যর প্রথয়াজি হয় অেবা আপিার সু্থলর বাইথর কাথরা 
সাথে কো বলথি িাি, িাহথল NYC Well হথলা একটি নরি হটলাইি কযটি 
নবমার কভাথরজ এবং অনভবাসি স্্যাটাস নিনব্কথশথে 24/7 সহায়িা, সংকথটর 
পনরনস্নিথি কাউথসেনলং এবং মািনসক স্াস্্য ও মািক নবথরাধী কসবা প্রিাি 
কথর। NYC Well-এর ওলয়বসাইলে স্থি�া এবং সংলবদিশীে সহায়�া প্রদািকারী একান্ক 
অ্যানলিলকশি (অ্যাপস) রলয়লে ো আপিালক পনরনথিন� যমাকানবোয় সাহাে্য করল� পালর। 
আপিার মািনসক চাপ েনদ অসহ্যকর হলয় ওলঠ, �াহলে সহায়�ার জি্য 1-888-NYC-Well 
(692-9355) িম্বলর যফাি করুি, “Well” নেলখ 65173 িম্বলর বা�কে া পাঠাি বা অিোইলি 
nyc.gov/nycwell ওলয়বসাইলে চ্যাে করুি।

3    একটি সরুক্ষা পনরকল্পিা প্রস্তুি করুি কযটি এই কথরািা ভাইরাথসর সংকটময় 
মহূুথি্ক  কাথজ আসথি পাথর। স্রক্ষা পনরকল্পিা হলো ব্যনক্তগ�, বাস্তব পদলক্ষপসমলূহর একটি 
�ানেকা ো আপনি আপিার ব্যনক্তগ� নিরাপত্া বনৃধির জি্য কালজ োগাল� পালরি। উদাহরে নহলসলব বো 
োয়, আপিার যসাশ্যাে অথবা যোলকশলির �থ্য হা�ালিার মা্্যলম যকউ েনদ আপিার ক্ষন� করল� চায়, �া 
প্রন�লরা্ করল� আপিার পাসওয়ারকে  এবং নরভাইলসর যসটিং বদোি, একটি ব্যালগ প্রলয়াজিীয় নজনিসপত্রসহ 
পনরচলয়র প্রমাে রাখ্ি, সবকেদা নিলজর কালে একটি যসেলফাি রাখার যচষ্া করুি। আপৎকােীি পনরনথিন�ল� 
আশ্রয় যিওয়ার জি্য নিকেব�তী নিরাপদ যকালিা থিালি নচননি� করুি। এখালি একো স্রক্ষা পনরকল্পিার 
নিলদকেশিা প্রদাি করা হলো। স্রক্ষা পনরকল্পিার সহায়�ার জি্য আপিার নবশ্বস্ত কালরা সালথ যোগালোগ 
করুি অথবা নিল্াক্ত নরলসাসকেগুনের মল্্য যকালিা একটির সালথ সংলোগ থিাপি করুি।

4    আপিার নবশ্বস্ত কলাথকর সংস্পথশ্ক োকুি। বা�কে া পাঠালিা, যফাি কে, নভনরও চ্যাে এবং 
সামানজক মা্্যমগুলো আপিালক সবকেদা যোগালোগ বজায় রাখল� সহায়�া করলব। এোডা আপনি 
নিনদকেষ্ভালব নকে্ মািষ্- বন্্বান্ব, প্রন�লবশী, পনরবালরর সদস্যলদর বলে রাখল� পালরি যে প্রল�্যক নদি 
একো নিনদকেষ্ সমলয়র পর �ারা েনদ আপিার যথলক যকালিা সাডা িা পাি �াহলে �ারা যেি আপিার 
যখাঁজখবর যিি।

• জরুনর পনরনথিন�ল� 911 িম্বলর যফাি করুি। আপনি নবপদ সংলক� ত�নর করল� পালরি (যেমি- 
যমলেল� আঘা� করা, জািাোয় নমেনমলে আলো প্রন�ফেি করালিা বা যেনেলফালি যকার ওয়ারকে  ব্যবহার 
করল� পালরি)।

• আপিার যকালিা বন্্লক এমি যকালিা থিালির ব্যবথিা করল� বেল� পালরি োল� সংকেময় মহূ্ল�কে  আপনি 
যসখালি আশ্রয় নিল� পালরি।

• Peer Health Exchange এ আপনি অি্যাি্য স্বল্প বয়সীলদর সালথ যোগালোগ করল� পালরি এবং স্থি ও 
নিরাপদ থাকার জি্য নবশ্বাসলোগ্য �থ্য যপল� পালরি।

5    িে্য, নিরাপত্া পনরকল্পিা এবং সহায়িা প্রানতির জি্য নবিামূথল্য প্রাতি 
নরথসাস্কগুথলার সাথে সম্পতৃি োকুি:
• আপনি েনদ স্্লের কালরা সালথ কথা বেল� চাি �াহলে আপিার নশক্ষক বা পরামশকেলকর নিকে োি।

• অপব্যবহারমেূক সম্পলককে র স�ককে �া সংলক� সম্পলককে  আরও জািল� নভনজে করুি LoveisRespect. org
• প্রথম নদলি যগাপিীয় পরামশকে এবং যফালি আইনি সহায়�া প্রদাি করা হয়। একজি কাউলসেেলরর 
সলগে যোগালোগ করল� এই ওলয়বসাইলে প্রদত্ ফরমটি পূরে করুি অথবা কমকেঘণ্ার সমলয় 
1‑800‑214‑4150 িম্বলর �ালদর যহল্পোইলি কে করল� পালরি অথবা 646‑535‑3291 িম্বলর 
বা�কে া পাঠাি।

• Trevor প্রকল্প LGBTQ ে্বলদরলক সহায়�া কলর থালক। আপনি �ালদর োইফ োইি 
1‑866‑488‑7386 িম্বলর যফাি করল� পালরি, অিোইলি TrevorChat পরামশকেলকর সালথ চ্যাে 
করল� পালরি বা “START” নেলখ 678678 িম্বলর বা�কে া পাঠাল� পালরি

• The Crisis Text Line হলছি দ্রু� পরামশকেলকর সালথ যোগালোলগর একো মা্্যম; “HOME” নেলখ 
741741 িম্বলর পাঠাি

• NYC Hope Resource Directory নভনজে করুি nyc. gov/ NYCHOPE
• আপনি যনি বানিথি নিরাপত্াহীিিায় কভাথগি এবং আপিার অি্য ককাোও যাবার 

িরকার হয়:

 ◦ বানড যথলক পানেলয় োওয়া এবং গৃহহীি ে্ব আবাস ও ড্রপ-ইি যকন্দ্রগুনের �রুেলদর 
জি্য NYC নরপােকে লমলটের ে্ব এবং কনমউনিটি উন্নয়ি নবভাগ যসবা অব্যাহ� যরলখলে। 
1-800-246-4646 বা 1-646-343-6800 িম্বলর DYCD Youth Connect-এ যফাি করুি বা 
DYCDCOVID19@ dycd.nyc.gov ঠিকািায় ইলমইে করুি।

 ◦ স্্েগুলো বন্ নকন্তু Regional Enrichment Centers প্রন� যসামবার যথলক শুক্রবার সকাে 
7:30 ো যথলক সন্্যা 6:00 ো পেকেন্ত যখাো রলয়লে। এগুনে নিরাপদ এবং সহায়�ামেূক থিাি 
যেখালি এমি ্রলির কমতী রলয়লেি োরা আপিার প্রলয়াজি পূরলের জি্য পদলক্ষপ গ্রহে প্রস্তু�। 
যোলকশিগুনের একটি মািনচত্র পালবি এখালি।

6    COVID-19 সংকথটর মহূুথি্ক  পিুয়াথির সহায়িা প্রিাথির জি্য উপলভ্য 
নরথমাট মািনসক স্াস্্য কসবা অ্যাথসেস করুি।
• যেনে যহেথ যসবা প্রদাি করলে School Mental Health Program, যেটি স্বাথি্য নবমা, Medicaid 
গ্রহে কলর অথবা নবনেংলয়র জি্য স্াইনরং যস্ে অফার কলর। যসবা প্রদািকারী সম্পলককে  আরও �থ্য 
জািল� এই নেঙ্ক নভনজে করুি।

• সবকেলশষ আপলরলের জি্য ThriveNYC Guide to Mental Health Services New Yorkers Can 
Access While Staying Home।Follow @MentalHealthNYC, নভনজে করুি।

কথরািা ভাইরাস সংকথটর সমথয় 
নকথশার-নকথশারী এবং অপব্যবহার

Bengali

http://nyc.gov/nycwell
https://www.thehotline.org/2020/03/13/staying-safe-during-covid-19/
https://www.loveisrespect.org/for-yourself/safety-planning/
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https://www.peerhealthexchange.org/letstalk/
http://LoveisRespect.org
https://www.dayoneny.org/contact
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https://www.dayoneny.org/contact
https://www.dayoneny.org/contact
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https://www.crisistextline.org/text-us/
http://nyc.gov/NYCHOPE
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https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14Z4hyE9N5f8OCsa0EwwC_Ap10wuV1b4z&ll=40.71918547535368%252C-73.96362484999997&z=10
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/mental-health-telehealth-contacts-for-covid-19.pdf
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
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