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ননউ ইয়ক্ সসসিজত প্রজতথ্যজকর স্াস্থ্যজসবা 
পাওয়ার ননগচিত অনিকার আজে - যার  
মজিথ্য মানসসক স্াস্থ্যজসবাও অন্তি্ুক্ত। 

নিউ ইয়র্ক  সিসি জড়ুে পাোগুলিড়ে রম খরড়ের 
বা নবিামূি্য পনরড়েবাগুলি অড়ির ভাোয় পাওয়া 
যায় - নবমার আওো, বয়ি, অনভবািড়ির অবস্া, 
বা অর্কপ্রদাড়ির িক্ষমো যাই হ�ার িা হরি। 

মািসির স্াড়স্্যর প্রড়য়াজিগুলি নবনভন্ন রূপ ধারণ 
ররড়ে পাড়র। িনির প্ররাড়রর ি�ায়ো খঁুড়জ 
পাওয়ার জি্য এই নিড়দ্ক শিরাসি ব্যব�ার ররুি। 
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একজন মানসসক স্াস্থ্য পরামর্দাতার সজগে নবনামজূলথ্য 
কো বলনু
সসসির সব্াগেীণ আিরণগত স্াস্থ্য সহল্পলাইন, NYC Well কল, সিক্সি 
বা িথ্যাজির মািথ্যজম 24/7 নবনামলূথ্য ও সগাপনীয় সহায়তা প্রদান কজর। 
পরামি্কদাোরা এগুলি প্রদাি ররড়ে পাড়রি: 

• মািসির োপ, অবিাদ, উড়বেগ, বা মাদর হিবি ও মদ্যপাড়ির  
মে িমি্যাগুলির জি্য োৎক্ষসণর ি�ায়ো, 

• িঙ্কি িংক্ান্ত পরামি্কদাি এবং আত্ম�ে্যা প্রনেড়রাধ িংক্ান্ত 
পরামি্কদাি এবং

• লপয়ার হপেিালিস্টড়দর হরড়র ি�ায়ো, যাড়দর মািসির স্াস্্য বা  
হিিাদ্রব্য ব্যব�ার িংক্ান্ত িমি্যার ব্যসতিগে অনভজ্ঞো আড়ে

নিউ ইয়র্ক বািীরা নিড়জর বা অি্য রারও �ড়য় NYC Well এর িড়গে হযাগাড়যাগ 
ররড়ে পাড়রি। অল্পবয়স্করা োড়দর মা-বাবা বা পনরেয্কারারীড়দর েরফ হরড়র 
হফাি ররড়ে পাড়রি, এবং হয হরউ এরসি শিশুর পক্ষ হরড়র NYC Well এ 
হফাি ররড়ে পাড়রি। িরি বয়ড়ির জি্য ি�ায়ো উপিব্ধ এবং ো 200+ এর 
হবশি ভাোয় প্রদাি ররা যায়।

•  1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) এ হফাি ররুি
•  "Well" লিড়খ 65173 এ হিক্সি পািাি
•  nyc.gov/nycwell এ অিিাইি ে্যাি ররুি
•  বনধর/শুিড়ে িমি্যা �য় এমি মািুেড়দর জি্য নরড়ি িানভ্ক ি: 711 িম্বড়র 

হফাি ররুি
•  Español: 3 সিপুি
•  : 5 সিপুি

এখনই সহায়তা ননন

http://nyc.gov/nycwell
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সকানও জরুনর আিরণগত স্াস্থ্য সঙ্কজির জনথ্য সররীজর 
সহায়তা
আপনি যনদ নিড়জর জি্য, এরজি মা-বাবা বা পনরবাড়রর অি্য িদি্য, 
বনু্ বা ি�ড়যাগীর জি্য উদ্বেগ্ন �ি, নযনি আেরণগে স্াস্্য িঙ্কড়ি ভুগড়েি 
(বা এর ঝঁুনর আড়ে), তাহজল আপনন NYC Well এ কল কজর একসি 
সঙ্কিকালীন ভ্ামথ্যমান দজলর (Mobile Crisis Team) অনজুরাি 
করজত পাজরন। 

পনরেয্কার িাড়র যুতি �ড়ে অক্ষম বা অনিচু্র ব্যসতিড়দর িা�ায্য ররার 
জি্য, িঙ্কিরািীি ভ্াম্যমাি দিগুলি িাধারণেঃ িপ্াড়�র িাে নদিই, 
িরাি 8:00িা হরড়র রাে 8:00িা পয্কন্ত, রড়য়র ঘণ্ার মড়ধ্যই এড়ি যায়। 
িঙ্কিরািীি ভ্াম্যমাি দি: 

•  মািসির স্াস্্য নলিনিসিয়াি ও ি�ড়যাগীড়দর নিড়য় গনিে, 

•  শিশু ও প্রাপ্বয়স্ক উভয়ড়রই োড়দর বাদ্েড়ে হিবা হদয়, এবং

•  িঙ্কড়ি �স্তড়ক্ষপ, িঙ্কি হ্াি ররা, মূি্যায়ি এবং েিনে মািসির 
স্াড়স্্যর িাড়র িংড়যাগ, এবং হিিাদ্রব্য ব্যব�াড়রর দ্েনরৎিা ও 
ি�ায়ো প্রদাি রড়র

িঙ্কিরািীি ভ্াম্যমাি দড়ির পনরড়েবা পাওয়ার জি্য নবমার প্রড়য়াজি হিই, 
নরন্তু হয ব্যসতিড়দর নবমার আওো আড়ে োড়দর জি্য নবমা হরাম্ানিড়র নবি 
ররা �ড়ব।

এখনই সহায়তা ননন
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আপনার মজত গহৃহীন হজত পাজরন, এমন কারও জনথ্য জরুনর 
মানসসক স্াস্থ্য সহায়তা
আপনন যনদ সকাজনা সব্জনীন স্াজন কাউজক সদখজত পান এবং মজন 
কজরন সয সসই বথ্যসক্ত গহৃহীন হজত পাজরন এবং তার জরুনর মজনাজযাগ 
প্রজয়াজন, তাহজল 311 এ স�ান কজর একসি স্ট্রীি আউিনরি দজলর জনথ্য 
অনজুরাি করুন। এই দিগুলি োৎক্ষসণর ি�ায়ো, আশ্রড়য় যাওয়ার জি্য 
পনরব�ি, েিনে হরি পনরোিিা, এবং জরুনর প্রনেসক্য়ার প্রড়য়াজি �ড়ে 
পাড়র এমি দ্েনরৎিাগে ও মািসির স্াস্্য িঙ্কড়ির জি্য মূি্যায়ি প্রদাি রড়র। 

জরুনর মানসসক স্াস্থ্য সহায়তা
সকউ যনদ তার ননজজর বা অনথ্যজদর জনথ্য অননবায্ নবপদ হজয় ওজেন, 
অেবা তার অনবলজবে ভিনকৎসাগত মজনাজযাগ প্রজয়াজন হয়, তাহজল 
911 এ স�ান করুন। হযখাড়ি উপযুতি �ড়ব, পুলিড়ির রম্করে্ক া ও জরুনর 
দ্েনরৎিা পনরড়েবার রম্কীরা িাো হদড়বি এবং রাউড়র অ্যামু্বড়িড়সে 
�ািপাোড়ি নিড়য় হযড়ে পাড়রি। 



আপনন যনদ অনথ্য কারও হজয় পনরজষবাগুললর জনথ্য সযাগাজযাগ কজরন, হিই 
হক্ষত্রে আপনি হরি িা�াড়য্যর প্রড়য়াজি আড়ে বড়ি মড়ি রড়রি হিই নবেড়য় যরািম্ভব 
হবশি নবস্তানরে ের্য প্রদাি ররা ি�ায়র �ড়ব। এগুলি বণ্কিা ররার জি্য প্রস্তুে রারুি: 

•  উপিগ্ক বা উড়বেগজির আেরণগুলি,
•  ব্যসতিসিড়র হরারায় খঁুড়জ পাওয়া হযড়ে পাড়র,
•  োড়দর িড়গে রীভাড়ব হযাগাড়যাগ ররা হযড়ে পাড়র, এবং
•  আপনি রেনদি ধড়র িা�াড়য্যর প্রড়য়াজি িক্ষ্য ররদ্েড়িি

এই ধরড়ির নবিদ ের্য প্রদািরারীড়দর িনির প্ররাড়রর ি�ায়োর িাড়র িাো নদড়ে 
িা�ায্য ররড়ে পাড়র।
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একজন মানসসক স্াস্থ্য পনরজষবা প্রদানকারী খুজঁনু
আপিার নবমার আওো যাই হ�ার িা হরি, NYC Well নিউ ইয়র্ক  সিসিড়ে 
আেরণগে স্াস্্য প্রদািরারীড়দর এরসি ব্যাপর হেিাড়বি ব্যব�ার রড়র িনির 
প্রদািরারী খঁুজড়ে িা�ায্য ররড়ে পাড়র। 

•  nyc.gov/nycwell এ NYC Well এর প্রদািরারীড়দর হেিাড়বিসি 
অড়বেেণ ররুি, হমিুড়ে “Find Services” (পনরজষবা খুজঁনু) এ নলির 
ররুি, বা 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) এ হফাি 
ররুি এবং িনির প্রদািরারী খঁুড়জ পাওয়ার জি্য এরজি পরামি্কদাোর 
রাড়ে িা�ায্য োি 

স্াস্থ্য নবমা আজে এমন ননউ ইয়ক্বাসীজদর জনথ্য, আপিার নবমার আওোয় 
রারা প্রদািরারীড়দর খঁুড়জ হপড়ে, আপনি NYC Well এ হফাি ররার 
অনেনরতি আপিার স্াস্্য নবমা হরাম্ানির িড়গেও হযাগাড়যাগ ররড়ে পাড়রি।

স্াস্থ্য নবমা সনই এমন ননউ ইয়ক্বাসীজদর জনথ্য, NYC Care 
রম্কিূদ্েসি নিউ ইয়র্ক বািীড়দর জি্য রম খরড়ে এবং নবিামূড়ি্য িারীনরর ও 
আেরণগে স্াস্্য পনরড়েবার নিশ্চয়ো হদয়। িমস্ত পনরড়েবা প্রদাি ররা �য় 
NYC Health + Hospitals এর মাধ্যড়ম। 

•  োলিরাভুতি �ড়ে: 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) এ 
হফাি ররুি

একজন মানসসক স্াস্থ্য পনরজষবা প্রদানকারী খুজঁনু

http://nyc.gov/nycwell
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শরক্াে্ী ও পনরবারগুললর জনথ্য সহায়তা ননন
িরি শিক্ষার্কী ও পনরবাড়রর জি্য মািসির স্াস্্য ি�ায়ো ও িংস্ািগুলি উপিব্ধ 
আড়ে। আপিার সু্কড়ির হপড়রন্ট হরাঅদ্ে্ক ড়িির, সু্কড়ির িমাজ রম্কী বা গাইড়েসে 
রাউড়সেির-এর রাড়ে আড়রা ের্য োি, অরবা সিসির িররারী সু্কিগুলিড়ে 
রীভাড়ব মািসির স্াস্্য পনরড়েবার িুড়যাগ পাওয়া যায় হিই নবেড়য় জািড়ে  
nyc.gov/schoolmentalhealth এ যাি।

িলভত সহায়তার সজগে সংযকু্ত সহান
বয়স্ক ননউ ইয়ক্বাসীজদর জনথ্য: এরা রাড়রি এমি বয়স্ক নিউ ইয়র্ক বািীরা 
(60 বের ও োর হবশি বয়ড়ির) Friendly Visiting বা Friendly VOICES 
রম্কিূদ্ের মাধ্যড়ম হস্চ্াড়িবরড়দর ি�ায়োর জি্য অিুড়রাধ ররড়ে পাড়রি। প্রবীণ 
প্রাপ্বয়স্ক ব্যসতিরা োড়দর বয়ড়ির রাোরাদ্ে হরািও হস্চ্াড়িবর িাক্ষাৎপ্রার্কী বা 
ি�ড়যাগীর িড়গে যুতি �ড়ে পাড়রি অরবা এরসি ভােু্ক য়াি গ্রুড়প হযাগ নদড়ে পাড়রি।

•  Aging Connect-সক 1-212-244-6469 এ হফাি রড়র ি�ায়োর  
জি্য হযাগাড়যাগ ররুি

অবসরপ্রাপ্ত সসনা: হয অবিরপ্রাপ্ হিিাড়দর িা�ায্য প্রড়য়াজি �ড়ে পাড়র অরবা 
ররার বিার জি্য রাউড়র প্রড়য়াজি �ড়ে পাড়র, োড়দর হখাঁজখবর হিওয়ার জি্য 
অবিরপ্রাপ্ হিিা িম্প্রদায় হরড়র এরজি হস্চ্াড়িবর এরসি িা�ায্যরারী রি 
ররড়ে পাড়রি Mission: VetCheck এর মাধ্যড়ম।

•  এরজি অবিরপ্রাপ্ হিিার হখাঁজখবর হিওয়ার জি্য অিুড়রাধ ররুি  
nyc.gov/vetcheck এ

http://nyc.gov/schoolmentalhealth
http://nyc.gov/vetcheck
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গুরুতর মানসসক অসসু্তা োকা মানষুজদর জনথ্য নমনীয়, 
সম্প্রদায়-ভিনতিক ভিনকৎসা
ননউ ইয়ক্ সসসির স্াস্থ্য ও মানসসক স্াস্থ্যনবনি নবিাগ (Department 
of Health and Mental Hygiene) গুরুতর মানসসক অসসু্তা 
োকা ননউ ইয়ক্বাসীজদর জনথ্য নবভিন্ন িরজনর পনরজষবা প্রদান কজর, 
যাজদর পনরজষবার উচ্চ িাভহদা আজে এবং যারা সাইজি বা সলিননক-
ভিনতিক ভিনকৎসার সাজে সংযকু্ত হজত বা সংযকু্ত োকজত পাজরন না। 
এই পনরড়েবাগুলিড়ে অন্তভু্ক তি রারড়ে পাড়র এরসি আন্তঃনবভাগীয় ভ্াম্যমাি 
দ্েনরৎিা দড়ির রাে হরড়র পনরেয্কার িমবেয় বা েিনে নলিনির িংক্ান্ত 
ি�ায়ো। 

এই পনরড়েবাগুলির জি্য এরসি হরফারাি প্রড়য়াজি, এবং ব্যসতিসির মািসির 
স্াস্্য প্রদািরারী — আউিড়পড়িন্ট, ইিড়পড়িন্ট োতিার — ব্যসতিসিড়র এই 
পনরড়েবাগুলির জি্য হযাগ্যো প্রদাড়ির প্রসক্য়া শুরু ররড়ে পাড়রি।

•  আরও েড়র্যর জি্য Mental Health: Single Point of Access 
ওড়য়বিাইি হদখুি https://www1.nyc.gov/site/doh/
providers/resources/mental-illness-single-point-
of-access.page-এ

•  এই ওড়য়বিাইড়ি এই পনরড়েবাগুলির এরসি বণ্কিা এবং হরফারাি 
জমা হদওয়ার জি্য আবি্যরোগুলি আড়ে, যার মড়ধ্য এরসি 
িাম্প্রনের মিঃিামানজর মূি্যায়ি এবং লিাড়য়ন্ট িম্মনে ফম্ক রড়য়ড়ে। 
রীভাড়ব আড়বদি ররড়ে �য় হিই নবেড়য় প্রড়নের উত্তড়রর জি্য, 
SPOASupport@health.nyc.gov এ ইড়মি ররুি

সসবার সাজে সংযকু্ত োকজত সমসথ্যা হওয়া 
মানষুজদর জনথ্য সাহাযথ্য

https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
mailto:SPOASupport@health.nyc.gov
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ভিনকৎসার সাজে সংযকু্ত োকজত অসনুবিা হয় এমন মানষু 
এবং যারা ননজজর বা অনথ্যজদর জনথ্য অননবায্ ঝঁুনক হজয় ওজেন 
তাজদর জনথ্য নননবড় সহায়তা
ননউ ইয়ক্ সটেজি, মানসসক অসসু্তা োকা সয সকল বথ্যসক্তর সাহাযথ্য 
োড়া জনসমাজজ ননরাপজদ সবজঁি োকার সম্াবনা কম, তাজদরজক 
সহায়তাপ্রাপ্ত বভহঃজরাগী ভিনকৎসা (Assisted Outpatient 
Treatment, AOT) বা সকনড্া'স আইন নাজমর একসি আইজনর 
অিীজন মানসসক স্াস্থ্য ভিনকৎসায় অংরগ্রহণ করার জনথ্য একসি 
আদালত দ্ারা আজদর সদওয়া হজত পাজর। 

ব্যসতিসির িাড়র ব্যসতিগে বা হপিাদারী হযাগাড়যাগ আড়ে এমি প্রায় িরড়িই 
হরফারাি ররড়ে পাড়রি, যার মড়ধ্য আড়েি পনরবাড়রর িদি্য, এরই ঘড়রর 
বাসিন্া, স্াস্্যড়িবা হপিাদার, দ্েনরৎিা প্রদািরারী, এবং িংড়িাধিাগার, 
প্যাড়রাি বা পপ্রাড়বিড়ির রম্করে্ক ারা।

AOT এর জি্য আইনি হযাগ্যোমাি পূরণ রড়রি এমি হরাড়িা ব্যসতিড়র 
এরজি নবোরর আড়দি হদওয়ার পড়র, হিই ব্যসতিড়র সিসির AOT রম্কিূদ্ের 
িাড়র যুতি ররা �ড়ব, যারা োড়র িফিভাড়ব জিিমাড়জ হবঁড়ে রারড়ে িা�ায্য 
ররার জি্য, োর জি্য বদ্�ঃড়রাগী মািসির স্াস্্য দ্েনরৎিা বরাদ্দ ররড়বি 
এবং োর নিয়ম হমড়ি েিার ওপড়র িজর রাখড়বি। 

•  AOT প্রসক্য়া রীভাড়ব শুরু ররড়ে �য় হিই নবেড়য় আড়রা জািার জি্য, 
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-
topics/assisted-outpatient-treatment.page হদখুি 
অরবা ি�ায়োপ্রাপ্ বদ্�ঃড়রাগী দ্েনরৎিা রম্কিূদ্ের প্রধাি িম্বরগুলির 
হরাড়িা এরসিড়ে হফাি ররুি:

•  Manhattan AOT Team:  
1-347-396-7373

•  Queens AOT Team:  
1-347-396-7004

•  Bronx AOT Team:  
1-347-396-7375

•  Brooklyn/Staten Island 
AOT Team:  
1-347-396-7374

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/assisted-outpatient-treatment.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/assisted-outpatient-treatment.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/assisted-outpatient-treatment.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/assisted-outpatient-treatment.page
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মানসসক অসসু্তার জনথ্য হাসপাতাল-ভিনতিক ভিনকৎসা
হাসপাতাজল িভত্ হওয়া, যা অন্তঃজরাগী মানসসক স্াস্থ্যজসবা ভহজসজবও 
পনরভিত, তীব্র মজনাজরাজগর উপসগ্গুললজত সিাগা মানষুজদর ভস্ভতরীল 
করজত সাহাযথ্য করজত পাজর। অন্তঃড়রাগী দ্�ড়িড়ব রারার িমড়য়, দ্েনরৎির 
ও অি্যাি্য মািসির স্াস্্য হপিাজীবীরা এরসি হরাগনিণ্কয় ররড়বি এবং এরসি 
দ্েনরৎিা পনররল্পিা শুরু ররড়বি। এরজি হরাগী দ্স্নেিীি �ওয়ার িমড়য় 
রড়য়র নদি বা োর হেড়য় দীঘ্ক িমড়য়র জি্য �ািপাোড়ি ভনে্ক  রারড়ে �ড়ে 
পাড়র। অড়ির �ািপাোড়ি, মুসতি হদওয়ার পনররল্পিা তেনর ররার জি্য িমাজ 
রম্কীরা হরাগীর পনরবাড়রর িড়গে হদখা ররড়বি, যাড়ে নিসশ্চে ররা যায় হয 
�ািপাোি হেড়ে যাওয়ার পড়র দ্েনরৎিা অব্যা�ে রাখার জি্য হরাগীড়দর 
এরসি নিরাপদ স্াি আড়ে। 

হাসপাতাজল িভত্ হওয়ার প্রজয়াজন হজত পাজর নকনা তা জানজত, নিউ 
ইয়র্ক বািীরা োৎক্ষসণর মূি্যায়ি, িঙ্কড়ি দ্স্নেিীি ররা, এবং প্রনেসি বড়রায় 
মড়িাড়রাগ িংক্ান্ত ব্যাপর জরুনর পনরড়েবা রম্কিূদ্ে (Comprehensive 
Psychiatric Emergency Services Program, CPEP) িাইিগুলিড়ে 
জরুনর মািসির স্াস্্য ি�ায়ো হপড়ে পাড়রি। 

•  আপিার নিরিবে্ক ী Health + Hospitals মড়িাড়রাগ িংক্ান্ত 
ব্যাপর জরুনর পনরড়েবা রম্কিূদ্ে (CPEP) খঁুড়জ পাওয়ার জি্য 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) এ হফাি 
ররুি অরবা নিউ ইয়র্ক  সিসিড়ে িমস্ত CPEP-গুলি খঁুড়জ হপড়ে 
nyc.gov/nycwell-এ যাি, হমিুড়ে “Find Services” 
(পনরজষবা খুজঁনু) এ নলির ররুি

হাসপাতাল-ভিনতিক ভিনকৎসা খুজঁজ পান

http://nyc.gov/nycwell
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সকাজনা বথ্যসক্ত যনদ উজদ্গজনক উপসজগ্ সিাজগন এবং হাসপাতাজল 
সযজত বা ভিনকৎসায় অংর ননজত অস্ীকার কজরন, সসই সক্ত্রে 
অননসছিক মজনাজরাগ সংক্ান্ত মলূথ্যায়ন একসি নবকল্প হজত পাজর, যার 
পনরণাজম অননসছিকিাজব হাসপাতাজল িভত্ করা হজত পাজর। ব্যসতিসি 
যনদ এমি আেরণ রড়রি যার ফড়ি নিড়জর বা অি্যড়দর গুরুের ক্ষনের 
িম্ভাবিা আড়ে, ো�ড়ি রী পদড়ক্ষপ নিড়ে �ড়ব ো নিধ্কারণ ররার জি্য োড়র 
নবনভন্ন উপাড়য় মূি্যায়ি ররা হযড়ে পাড়র। 

•  হয ব্যসতির নবেড়য় উড়বেগ আড়ে োড়র মূি্যায়ি ররা এবং উপযুতি পরবে্ক ী 
পদড়ক্ষপ নিধ্কারণ ররার জি্য আপনন নননদ্ষ্ট ভিনকৎসা সপরাদাজরর 
সজগে সযাগাজযাগ করজত পাজরন।

•  হয ব্যসতির নবেড়য় উড়বেগ আড়ে োর যনদ এমি হরািও নবদ্যমাি 
মড়িাড়রাগ দ্েনরৎির বা মািসির স্াস্্য প্রদািরারী রাড়রি, নযনি 
আপিার পনরদ্েে, ো�ড়ি োর িড়গে ররা বিুি

•  িঙ্কিরািীি ভ্াম্যমাি দড়ির অিুড়রাধ ররড়ে NYC Well-হর হফাি 
ররুি 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)-এ, বা

•  আপিার নিরিবে্ক ী Health + Hospitals মড়িাড়রাগ িংক্ান্ত 
ব্যাপর জরুনর পনরড়েবা রম্কিূদ্ে (CPEP) খঁুড়জ পাওয়ার জি্য 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) এ হফাি 
ররুি অরবা নিউ ইয়র্ক  সিসিড়ে িমস্ত CPEP-গুলি খঁুড়জ হপড়ে 
nyc.gov/nycwell-এ যাি, হমিুড়ে “Find Services”  
(পনরজষবা খুজঁনু) এ নলির ররুি

http://nyc.gov/nycwell
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•  আপনন আদালত বথ্যবস্ার মািথ্যজম একসি জরুনর মজনাজরাগ 
মলূথ্যায়জনর জনথ্য লপসিরন দাজয়র করজত পাজরন। নিউ ইয়র্ক -এ হয 
হরউ অি্য রাড়রা নবেড়য় লপসিিি দাড়য়র ররড়ে পাড়রি। লপসিিি দাড়য়র 
ররার জি্য আপিার হরাড়িা উনরি প্রড়য়াজি হিই। এরসি লপসিিি 
দাড়য়র ররার পড়র, এরজি নবোরর নিধ্কারণ ররড়বি হয উড়বেড়গর হরড়্রে 
রারা ব্যসতিসি মািসির অিুস্োয় ভুগড়েি নরিা এবং নবিৃঙ্খি আেরণ 
ররড়েি নরিা বা োর আেরড়ণর ফড়ি োর নিড়জর বা অি্যড়দর গুরুের 
ক্ষনের িম্ভাবিা আড়ে নরিা। যনদ এমি �য়, হিই হক্ষত্রে নবোরর এরসি 
িমি জানর ররড়বি, যার ফড়ি হিনরড়ফর অনফি উড়বেড়গর হরড়্রে রারা 
ব্যসতিসিড়র আদািড়ে নিড়য় আিড়ে বাধ্য রারড়বি, হযখাড়ি দ্বেেীয় শুিানি 
িা �ওয়া পয্কন্ত োড়র আিড়র রাখা �ড়ব। 

 এই দ্বেেীয় শুিানির ফিাফড়ির ওপড়র নিভ্ক র রড়র, োরপড়র ব্যসতিসিড়র 
মড়িাড়রাগ মূি্যায়ড়ির জি্য হরািও �ািপাোড়ি নিড়য় যাওয়া �ড়ে পাড়র। 

•  আপিার িবড়েড়য় রাড়ের উপযুতি আদািেসি খঁুড়জ হপড়ে 
1-800-COURTNY (1-800-268-7869) এ হফাি ররুি। 
COVID-19 অনেমারী েিারািীি নিউ ইয়র্ক  হস্টড়ি আদািড়ের 
রম্কপনরোিিার নবেড়য় আড়রা েড়র্যর জি্য nycourts.gov এ 
যাি অরবা 1-833-503-0447 এ রড়রািাভাইরাি �িিাইড়ি 
হফাি ররুি

•  সকউ যনদ তার ননজজর বা অনথ্যজদর জনথ্য অননবায্ নবপদ হজয় ওজেন, 
অেবা তার অনবলজবে ভিনকৎসাগত মজনাজযাগ প্রজয়াজন হয়, তাহজল 
911 এ স�ান করুন। হযখাড়ি উপযুতি �ড়ব, পুলিড়ির রম্করে্ক া ও জরুনর 
দ্েনরৎিা পনরড়েবার রম্কীরা িাো হদড়বি এবং রাউড়র অ্যামু্বড়িড়সে 
�ািপাোড়ি নিড়য় হযড়ে পাড়রি। �ািপাোড়ির দ্েনরৎিা হপিাদাররা 
নিধ্কারণ ররড়বি হয উড়বেড়গর হরড়্রে রারা ব্যসতিসি অনিনচ্রভাড়ব 
�ািপাোড়ি ভনে্ক  ররার হযাগ্যোমাি পূরণ রড়রি নরিা। 

http://nycourts.gov
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সহজযাগীজদর (Peer) কাে সেজক সহায়তা পান
ননউ ইয়ক্ সসসিজত অজনক নবনামলূথ্য লিাবহাউস আজে সযগুলল মানসসক 
অসসু্তা ও সনরাদ্রজবথ্যর অপবথ্যবহাজরর ইভতহাস োকা মানষুজদর জনথ্য 
সহায়ক কনমউননসি প্রদান কজর। মািুেড়র পুিরায় িমাড়জ হযাগদাি ররড়ে 
এবং িমাড়জ োর অবস্াি বজায় রাখড়ে িা�ায্য ররার জি্য পনররশল্পে এই 
লিাব�াউিগুলি অি্যাি্য িদি্যড়দর হরড়র পারপেনরর ি�ায়ো, হপিাদার 
রম্কীড়দর ি�ায়ো, রাড়জর প্রশিক্ষণ, শিক্ষামূির িুড়যাগিুনবধা এবং িামানজর 
িংড়যাগ প্রদাি রড়র।  

•  এরসি লিাব�াউি খঁুড়জ হপড়ে, NYC Well-হর 
1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) এ হফাি ররুি 
বা nyc.gov/nycwell এ যাি, হমিুড়ে “Find Services” 
(পনরজষবা খুজঁনু) এ নলির ররুি এবং “clubhouse” (লিাবহাউস) 
িন্াি ররুি

একজন সহজযাগী হন
মানসসক অসসু্তার বথ্যসক্তগত অভিজ্ঞতা োকা বথ্যসক্তরা ননউ 
ইয়ক্ সহজযাগী নবজরষজ্ঞ প্রতথ্যয়ন পনরষদ (New York Peer 
Specialist Certification Board) এর মািথ্যজম প্রশরক্ণ 
সপজত পাজরন এবং সহজযাগী নবজরষজ্ঞ (peer specialist) ভহজসজব 
সাসি্ন�জকরন সপজত পাজরন। ি�ড়যাগী নবড়িেজ্ঞড়দর হযাগ্যোিম্ন্ন 
হপিাদার দ্�ড়িড়ব স্ীরৃনে হদওয়া �য় এবং োরা অি্যড়দরড়র োড়দর 
আড়রাগ্যিাড়ভর যারোপড়র িা�ায্য ররার জি্য নবনভন্ন অড়িরগুলি হক্ষত্রে 
রাজ ররড়ে পাড়রি। 

•  ি�ড়যাগী �ওয়ার িুনবধাগুলি এবং রীভাড়ব িাসি্ক নফড়রিি পাওয়া যায় 
হিই নবেড়য় আড়রা জািার জি্য, nypeerspecialist.org হদখুি

http://nyc.gov/nycwell
http://nypeerspecialist.org
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সহায়ক সগাষ্ী
যনদ আপিার হরাড়িা লপ্রয়জি মািসির স্াস্্য িংক্ান্ত িমি্যায় হভাড়গি, 
ো�ড়ি আপিার নিড়জর যত্ন হিওয়ার পািাপাশি রীভাড়ব আপিার 
লপ্রয়জিড়র ি�ায়ো ররড়ে �ড়ব ো জািা ি�ায়র �ড়ে পাড়র: 

মানসসক স্াস্থ্য সংক্ান্ত অবস্া োকা সকানও বথ্যসক্তর যত্ন সনওয়ার 
অভিজ্ঞতা আজে এমন মানষুজদর সহায়তায় িাললত সহায়ক সগাষ্ীগুলল, 
গুরুত্বপূণ্ক ের্য ও রনমউনিসি প্রদাি ররড়ে পাড়র।

•  মািসির স্াস্্য িংক্ান্ত অবস্া রারা ব্যসতিড়দর পনরবার ও বনু্ড়দর জি্য  
NAMI NYC অড়িরগুলি নবনভন্ন ি�ায়র হগাষ্ী প্রদাি রড়র। 

•  ি�ায়র হগাষ্ীর এরসি র্যাড়িন্ার খঁুজিু  
naminycmetro.org/support-groups-family-
members-friends

•  আড়রা েড়র্যর জি্য NAMI-র হ�ল্পিাইড়ি 1-212-684-3264 এ  
হফাি ররুি 

মািসির অিুস্ো িম্বড়ন্ এবং মািসির অিুস্োয় হভাগা মািুেড়দর 
পনরেয্কারারী ও লপ্রয়জিড়দর জি্য উপিব্ধ ি�ায়ো িম্বড়ন্ আড়রা জািড়ে, 
nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-
Caregivers হদখুি

http://naminycmetro.org/support-groups-family-members-friends
http://naminycmetro.org/support-groups-family-members-friends
http://nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-Caregivers
http://nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-Caregivers
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পনরবাজরর জনথ্য পরামর্দান
একজন সপরাদার মানসসক স্াস্থ্য প্রদানকারীর সেজক পনরবাজরর 
জনথ্য পরামর্ হযাগাড়যাগ উন্নে ররড়ে, আপিাড়র ও আপিার পনরবাড়রর 
িদি্যড়দর পনরবাড়রর িম্ড়র্ক র আন্তঃসক্য়াগুলি আরও ভািভাড়ব বুঝড়ে 
এবং এড়র অপড়রর িড়গে আরও মজবুে িম্র্ক  গড়ে েুিড়ে িা�ায্য ররড়ে 
পাড়র। 

•  NYC Health + Hospitals ি�রব্যাপী নলিনিরগুলিড়ে ফ্যানমলি 
হররালপ রম্কিূদ্েড়ে দ্বেভানের-দ্বেিাংসৃ্কনের হররালপস্টড়দর বোরা প্রদত্ত 
নবড়িেজ্ঞ পনরেয্কা প্রদাি রড়র।

•  অ্যাপড়য়ণ্ড়মন্ট ররড়ে বা আপিার িবড়েড়য় রাড়ের নলিনিরসি খঁুড়জ 
হপড়ে, 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) এ হফাি 
ররুি

•  NYC Well এর আেরণগে স্াস্্য পনরড়েবাগুলির হেিাড়বড়ি 600সির 
হবশি প্রদািরারী অন্তভু্ক তি আড়ে যারা পনরবাড়রর জি্য পরামি্ক নদড়ে 
পাড়র।

•  nyc.gov/nycwell এ যাি, হমিুড়ে “Find Services” 
(পনরজষবা খুজঁনু) এ নলির ররুি এবং “family counseling” 
(পনরবাজরর জনথ্য পরামর্দান) িন্াি ররুি

•  এই দ্েড়রক্টনরসি আপিাড়র পাো, রর্য ভাো এবং বীমার ধরি অিুযায়ী 
ফিাফিগুলিড়র িংরুদ্েে ররড়ে হদয়  

•  আপনি NYC Well এর িাড়রও হযাগাড়যাগ ররড়ে পাড়রি এবং 
আপিার প্রড়য়াজিগুলি পূরণ রড়রি এমি এরজি পানরবানরর দ্েনরৎিা 
প্রদািরারী খঁুড়জ পাওয়ার জি্য এরজি পরামি্কদাোর রাড়ে িা�ায্য 
োইড়ে পাড়রি।

http://nyc.gov/nycwell


যদি কারও অদিবায্য দবপি থাকক বা অদবলকবে চিদকৎসাগত 
মকিাকযাগ প্রক�াজি হ�, তাহকল 911 এ ফ�াি করুি

NYC-ফত মািসসক স্াস্থ্য পদরকেবাগুলল সবেকধে আরও তকথথ্যর জিথ্য, 
nyc.gov/mentalhealth ফিখিু

ননউ ইয়ক্ সসসিজত, মানসসক 
স্াস্থ্যজসবার সজুযাগ পাওয়ার 
ননচিয়তা আজে। সংযকু্ত হজত  
এই ননজদ্শরকাসি বথ্যবহার করুন
নবনামজূলথ্য, সগাপনীয় 24/7 সহায়তার জনথ্য  
NYC Well-সক স�ান করুন

•  1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) এ  
ফ�াি করুি

•  "Well" ললকখ 65173 এ ফেক্সে পাঠাি
•  nyc.gov/nycwell এ অিলাইি িথ্যাে করুি
•  বদির/শুিকত সমসথ্যা হ� এমি মািুেকির জিথ্য দরকল 

সাদ ্্য স: 711 িবেকর ফ�াি করুি
•  Español: 3 সেপিু
•  : 5 সেপিু

Mayor’s Office of 
Community 
Mental Health

এর সাজে সহজযাগগতায়:

http://nyc.gov/mentalhealth
http://nyc.gov/nycwell

