মেন্টাল মেলথ সার্ভিস কর্স
ি প্রারর্িক-কেজীবনের
ি
মসাশ্যাল
ওয়াকিার এবং র্ির্েকাল সুর্ারভাইজার র্েনয়াগ করনে
র্েদার্েক তত্ত্বাবধাে এবং প্রোণ-র্ভর্িক অেুশ্ীলনের প্রর্শ্ক্ষণ র্াওয়ার সেয় োোর্বধ আচরণগত স্বাস্থ্য এবং প্রাথর্েক র্র্রচর্াি
বযবস্থ্ার্োর েনধয একজে মসাশ্যাল ওয়াকিার র্েসানব অর্ভজ্ঞতা অজিে করুে।

মেন্টাল মেলথ সার্ভিস কর্স
ি (Mental Health Service Corps, MHSC) কেসূ
ি র্চ এবং চাকর্রর সুনর্াগ
সম্পনকি জাোর জেয https://www.nychealthandhospitals.org/MHSC
র্শ্ক্ষা এবং মর্াগযতা:
মসাশ্যাল ওয়াকিার
• ববধ NYS LMSW লাইনসন্স থাকা প্রনয়াজে
• আচরণগত স্বাস্থ্য এবং প্রাথর্েক র্র্রচর্াি সংক্রা) র্দগুর্লনত আগ্রেী
• র্দ্বভার্ষক, স্প্যার্েশ্-ভাষীনক অগ্রার্ধকার মদওয়া েনব
MHSC মসাশ্যাল ওয়াকি সুর্ারভাইজার ববধ
• NYS LCSW লাইনসন্স
• আচরণগত স্বাস্থ্য বা প্রাথর্েক র্র্রচর্াি বযবস্থ্ার্োগুর্লনত র্ূনব িকানজর অর্ভজ্ঞতা থাকা
• র্ূনব ির্েদার্েক তত্ত্বাবধােেূলক কানজর অর্ভজ্ঞতা থাকা বা SIFI সাটিি র্িনকি থাকা

র্বনবচোর জেয অেুগ্রে কনর আর্োর র্রজজউে জ জীবেবত্তিা) র্াঠাে:

SocialWorkers4NYC@nychhc.org | র্বষনয়র লাইে: MHSC Opportunities
অেুগ্রে কনর অবর্েত মোে মর্ র্েনয়ানগর আনগ COVID-19 টিকাকরনণর প্রোণ প্রনয়াজে।
N Y C H E A L T H + H O S P I T A L S / M H S C সম্পনকি
মেন্টাল মেলথ সার্ভিস কর্স
ি (Mental Health Service Corps, MHSC) েল একটি কেীবল উন্নয়ে কেসূ
ি র্চ র্া োের্সক স্বাস্থ্য র্ির্ের্সয়ােনদর
একটি ববর্চত্র্যেয় প্রজন্ম গন়ে মতালার লক্ষয র্েনয়, আচরণগত স্বাস্থ্যনক োোর্বধ বযবস্থ্ার্োর েনধয একীভূ ত করনত প্রস্তুত। প্রারর্িককেজীবনের
ি
র্ির্ের্সয়ােনদর প্রোণ-র্ভর্িক অেুশ্ীলনের প্রর্শ্ক্ষণ মদওয়া েয় এবং র্তে বেনরর কেসূ
ি র্চ মথনক অর্ভজ্ঞ এবং র্ারদশ্ী
র্ির্ের্সয়ােনদর বর্েিঃপ্রকাশ্ ঘিানোর লক্ষয র্েনয় সেগ্র NYC Health + Hospitals বযবস্থ্া জুন়ে তানদর স্থ্াে মদওয়া েয়। লাইনসন্সপ্রাপ্ত
র্ির্ের্সয়ােনদর তত্ত্বাবধানের অধীনে, কর্স
ি সদসযরা সংস্কত্তর্তগতভানব মর্াগয উর্ানয় মরাগীনদর বাোই, েূলযায়ে এবং র্চর্কৎসা করার জেয প্রস্তুত
েনবে। কেসূ
ি র্চটি NYC Health + Hospitals দ্বারা র্র্রচার্লত এবং কর্েউর্েটি োের্সক স্বাস্থ্য সংক্রা) মেয়নরর অর্িস (Mayor's Office of
Community Mental Health) দ্বারা সোয়তাপ্রাপ্ত।
মর্খানে মর্াগয মসখানে আেরা একটি প্রর্তনর্ার্গতােূলক মবর্ের্িি র্যানকজ অিার কর্র। NYC Health + Hospitals েল একটি সোে সুনর্াগ
প্রদােকারী র্েনয়াগকতিা। সংখযালঘু/ের্েলা/অক্ষে/বসেযবার্েেীর অবসরপ্রাপ্ত কেী

