
সমস্যা সমযাধযানে কষ্ট হনছে? NYC Well সহযায়তযা 
করনত পযানর
NYC Well হন�যা একটি বিেযামনূ�্র হহল্প�যাইে যযা আপেযানক 
মযােবসক চযাপ, হতযাশযা, উনবেগ এিং ড্যাগ িযা অ্যা�নকযাহন�র 
অপি্িহযানরর মনতযা সমস্যাগুন�যা সমযাধযানের জে্ 
হগযাপেীয় চ�মযাে সহযায়তযায় সংযকু্ত করনত পযানর।

প্রবশবষিত কযাউনসে�রগণ 200 টিরও হিবশ ভযাষযায় বিেরযাত 
24 ঘণ্যা, সপ্যানহ 7 বিে বিেযামনূ�্ সহযায়তযা প্রিযাে কনরে।

কথযা ি�ুে 1-888-NYCWELL (1-888-692-9355)

65173 েম্বনর WELL ব�নে িযাত্যা পযাঠযাে

nyc.gov/nycwell ঠিকযােযায় চ্যাট করুে 

16-20 িছর িয়সীনির জে্ ইয়ুথ হরবসনেবসেয়যা� 
হপ্রযাগ্যাম

অন্তভ্ুক্ত হসিযাসমূহ:
মযােবসক স্যাস্্নসিযা • আিযাসে সম্পবক্ত হরফযানর� 
বশষিযা বিষয়ক হপ্রযাগ্যাম • কম্মেূী প্রবশষিণ 
জি হলেসনমন্ট অ্যাবসস্্যাসে • পযাবরিযাবরক পেুবম্�নে সহযায়তযা

বেম্নব�বেত হপ্রযাগ্যামসমূনহ 
আশ্রয় এিং পবরনষিযা 
পযাওয়যা যযানি।

BRONX
Children’s Village
(718) 583-2380

BROOKLYN
Ali Forney Center
(212) 206-0574
(ড্রপ-ইন সেন্টারেে মটাধ্যরম অ্যটারসেে) 

MANHATTAN
Covenant House
21 এে ননরে 
(এবং নিশু েরেরে এমন মটারেেটা)
(212) 613-0300

Safe Horizon Streetwork Harlem
(917) 507-1562

Sheltering Arms/Safe Space
(917) 410-3791

5 িছর িয়সী বশশু আনছ এমে পবরিযারগুব�র জে্

হয সমস্ত বপতযামযাতযা ও 
হকয়যারবগভযার তযানির সি্ 
জন্যানেযা হথনক 5 িছর িয়সী 
বশশুনির জে্ িরূিততী মযােবসক 
স্যাস্্ সংক্যান্ত বচবকৎসযা েঁুজনছে 
তযারযা আব�্ চযাইল্ডহুে হমন্টযা� 
হহ�থ হেটওয়যানক্ অংশগ্হণ 
কনর বেকটিততী বলিবেনক 
হযযাগযানযযাগ করনত পযানরে।

BRONX
Jewish Board of Family & 
Children’s Services 
(844) ONE-CALL
jewishboard.org

BROOKLYN
Jewish Board of Family & 
Children’s Services 
(844) ONE-CALL
jewishboard.org

OHEL Children’s Home & 
Family Services
(800) 603-OHEL
ohelfamily.org

MANHATTAN
Northside Center For Child 
Development 
(212) 426-3400
northsidecenter.org

QUEENS
The Child Center of New York 
(718) 530-6892
childcenterny.org

STATEN ISLAND
Staten Island Mental Health Society 
657 Castleton Avenue, Bldg A 
(718) 448-9775, ext. 551

14-24 িছর িয়সীনির জে্ ইয়ুথ ড্প-ইে হসন্টযাস্

ড্প-ইে হসন্টযারগুব� স্্যাকস, 
হপযাশযাক, ঝে্যা, �ব্রি, 
কযাউনসেব�ং, আিযাসে সম্পবক্ত 
হরফযানর� এিং অে্যাে্ 
পবরনষিযা সরিরযাহ কনর।
BRONX
Cardinal McCloskey Services*
333 East 149th Street 
(718) 993-5495

BROOKLYN
SCO Family of Services*
774 Rockaway Avenue 
(718) 277-6403

MANHATTAN
Ali Forney Center*
321 West 125th Street 
(212) 206-0574

The Door
555 Broome Street
(212) 941-9090
সেটাম-শুক্র: েকটাল 11টটা - েটাত 8টটা
বধু: েকটাল 11টটা - েটাত 10টটা; 
িনন: েকটাল 11টটা - েন্্যটা 7টটা

Safe Horizon Streetwork Harlem
সেটাম-মঙ্গল এবং বহৃস্পনত-েনব: েকটাল 10টটা - েন্্যটা 6 
209 West 125th Street
(212) 695-2220

QUEENS
Sheltering Arms/Safe Space 
(Jamaica site)*
89-74 162nd Street, 3rd Floor 
(718) 526-2400 ext. 2077

Sheltering Arms 
(Far Rockaway site)
1600 Central Avenue
(718) 471-6818 x2123 
সেটাম-বহৃস্পনত: েকটাল 10টটা - েটাত 8টটা 
শুক্র: েকটাল 10টটা - েন্্যটা 7টটা; 
িনন: দপুুে 12টটা - েটাত 8টটা 

STATEN ISLAND
Project Hospitality*
27 Port Richmond Avenue 
(718) 876-4752

* = নদনেটাত 24 ঘণ্টা, েপ্টারহ 7 নদন স�টালটা থটারক

এই বেনি্বশকযাটিনত সি্ জন্যানেযা 
বশশু হথনক 24 িছর িয়সী 
মযােনুষর জে্ COVID-19 
মহযামযারীর সময় মযােবসক স্যাস্্ 
সংক্যান্ত তথ্ রনয়নছ।



সু্ন� সহযায়তযা যবি সমস্যা হথনক মবুক্ত 

হপনত সমযাধযাে েঁুনজ 

হপনত অসবুিধযা হয় 

তনি আপবে সহযায়তযা 
হপনত পযানরে।

সহযায়তযা প্রযাবপ্ 
আপেযানক পেুরযায় স্বস্ত 
প্রিযাে করনত পযানর।

যিুকনির জে্ 
COVID-19 সংক্যান্ত 

মযােবসক স্যাস্্ হসিযা

COVID-19 মহটামটােী েলটাকটালীন েকল নিক্টাথথী ও 
পনেবটােবর্গ মটাননেক স্টাস্্য েংক্রটান্ত েহটােতটা ও নেরেটাে্গ 
পটারবন। 

আরেটা তরথ্যে জন্য আপনটাে প্যটারেন্ সকটাঅন ্্গ রনটে, 
সু্ল সেটাি্যটাল ওেটাক্গ টাে বটা রটাইর্ন্স কটাউরন্সলেরক 
নজজ্টােটা করুন বটা সটনল-সমন্টাল সহলথ েটান ্্গ রে 
এবং মটাননেক স্টাস্্য েংক্রটান্ত অন্যটান্য দেূবতথী 
েহটােতটাে নক্টারব অ্যটারসেে পটাওেটা যটাে তটা জটানরত 
nyc. gov/ schoolmentalhealth ঠিকটানটাে ন্নজট 
করুন

অপরযানধর বশকযার হওয়যা ভুক্তনভযাগীনির জে্ 
সহযায়তযা

আপেযার অিস্যাে বেবচিত করুে:
nyc.gov/cvap

আমেটা জটানন েকল বটানিই ননেটাপদ নে। আপনটাে যনদ েহটােতটাে 
প্ররেটাজন হে তরব আপনন Safe Horizon-এ নদনেটাত 24 ঘণ্টাই 
হটলটাইরন 1‑800‑621‑4673 নম্বরে কল কেরত পটারেন। এেটািটাও 
আপনন Safe Horizon এে একজন প্রনতনননধে েটারথ ে্যটাট কেরত 
পটারেন নযনন SafeChat এে মটাধ্যরম তথ্য, প্রনতনননধত্ব ও েহটােতটা 
প্রদটান কেরত পটারেন এই ঠিকটানটাে safehorizon. org/ safechat। 

সবিটারত নররে, পটানেবটানেক বটা নলঙ্গ-ন্নতিক েনহংেতটাে কটােরে ননরজে 
বটা নপ্রেজরনে কটারেটা েহটােতটা প্ররেটাজন হরল Love is Respect 
ন্নজট করুন loveisrespect. org বটা Day One এই ঠিকটানটাে 
ন্নজট কেরত পটারেন dayoneny. org।

JED ফযাউনডেশনের সযানথ অংশীিযাবরনবের বভবতিনত 
NYC ইয়ুথ কভযার ও বপছনের ছবি প্রস্তুত কনরনছ।


