
 

ঘর োযো সহ িংসতো পহ রসবো (Domestic Violence 

Services, DV) 

OCFS DV তে আক্রান্তদের জন্য আবাসিক কর্মিূসি সন্য়ন্ত্রণ কদর, 

DV কার্মক্রদর্র তেদে প্ররু্সিগে িহায়ো প্রোন্ কদর এবং স্থান্ীয় 

তজলায় সিশু কলযাণ এবং CPS কর্ীদের DV প্রসিেণ প্রোদন্র জন্য 
ঘদরায়া িসহংিো প্রসেদরাধ কার্মালদয়র (Office for the Prevention 

of Domestic Violence, OPDV) িাদে িুসি কদর। 
র্সে আপসন্ বা আপন্ার পসরসিে তকউ ঘদরায়া িসহংিোর 

সিকার হন্ এবং আপন্ার িহায়োর প্রদয়াজন্ হয়, োহদল জরুরী 
আশ্রদয়র িাদে তর্াগাদর্াগ করুন্, অেবা আরও েদেযর জন্য, অনু্গ্রহ 
কদর এখাদন্ ত ান্ করুন্: 

সন্উ ইয়কম  তেট ঘদরায়া এবং তর্ৌন্ সন্র্মােন্ হটলাইন্ ন্ম্বর 

1.800.942.6906 (ইংদরসজ ও বহুভাসিক) এ তর্াগাদর্াগ করুন্ 

বসধর/কাদন্ কর্ শুন্দল 711 ন্ম্বদর ত ান্ করুন্। 

তন্টিভ আদর্সরকান্ িাসভম দিি (Native American 

Services, NAS) - 

তেট সিো ও স্বাস্থয সবভাদগর িাদে OCFS, সন্উইয়দকম র ন্য়টি 

উপজােীয় জাসে এবং উপজােীয় জন্দগাষ্ঠীর প্রসে রাষ্ট্রীয় 

বাধযবাধকো পূরণ কদর এবং িার্াসজক পসরদিবা এবং পরার্দিমর 

র্াধযদর্ ভূখদে এবং বাইদর। 
NAS রাষ্ট্রীয় িংস্থা এবং উপজাসে তগাষ্ঠীর র্দধয তর্াগাদর্াদগর 

কাজ কদর। NAS িার্াসজক পসরদিবার স্থান্ীয় সবভাগ এবং ইসিয়ান্ 

সিশু কলযাণ আইন্ প্রসেপালন্ িম্পসকম ে তিন্ট তরসজি তর্াহাক (St. 

Regis Mohawk) উপজাসেদক েত্ত্বাবধান্ কদর। 

রু্ব উন্নয়ন্ এবং িা দলযর জন্য অংিীোসরত্ব সবভাগ 

(Division of Youth Development and Partnerships 
for Success, YDAPS) - 

তপৌর রু্ব সবভাগ এবং পসরদিবার র্াধযদর্ সবপদের রু্দখ রদয়দে বা 
তোিী িাবযস্ত হদয়দে এর্ন্ রু্বকদের জন্য রাজযবযাপী সন্উইয়কম  তেদটর 

সিশু এবং রু্ব ির্াদজর ইসেবািক রু্ব উন্নয়দন্র েহসবল েোরসক কদর। 
YDAPS সন্উ ইয়কম  সিটিদে বাসির কাোকাসে োকা তকদে এবং 
স্থান্ীয় সকদিার আটক কদর রাখার তকদে ির্স্ত পলােক এবং গৃহহীন্ 

রু্বকদের আবাসিক পসরদিবার লাইদিন্স প্রোন্ কদর এবং ো সন্য়ন্ত্রণ 
কদর। র্ান্বপািাদরর ঝুুঁ সকদে রদয়দে বা এর তেদক তবুঁদি তগদে এর্ন্ 

রু্বকদের িহ   োর তকয়াদরর বয়স্ক রু্বকদের েহসবল এবং 
পসরদিবার েত্ত্বাবধান্ কদর, র্ার র্দধয রদয়দে সিোরূ্লক িহায়ো। 
অসধক েদেযর জন্য https://ocfs.ny.gov/programs/youth/ 

তেখুন্ বা 518.474.9897 এ ত ান্ করুন্। 
িম্ভাবয পািারকৃে রু্বকদের জন্য অনু্গ্রহ কদর ইদর্ল করুন্ এখাদন্ 

humantrafficking@ocfs.ny.gov 

মোনব পহ রেবো প্রহিক্ষণ কেন্দ্র (Human Services 

Training Center, HSTC) - 

OCFS এর HSTC তেটজদুি র্ান্ব তিবা তপিাজীবীদের জন্য 
একটি তকেীভূে 97,000 বগম ুট প্রসিেণ তকদে পসরিালন্া কদর। 
কাউসন্টর তকি কর্ী, সিশু কলযাণ েত্ত্বাবধায়ক, তস্বচ্ছাদিবী িংস্থার 

কর্ী, সকদিারদের সবিারকারী তপিাোর, সিশু পসরির্মার লাইদিন্সধারী 
এবং অন্যান্য কর্ীরা তিখাদন্ প্রসিেণ গ্রহণ কদর। 

OCFS HSTC তেদি অবসস্থে এটির র্ে সিেীয় িংস্থা এবং 
প্রসিেদণর িাদে প্ররু্সি িংহেকরদণর র্ান্দক সন্ধমারণ কদর। প্রসিেণ 

তপিাোরদের োদের তেেগুসলদে কাজ করার জন্য আরও ভালভাদব 

প্রস্তুে কদর। 
তলাকজদন্রা এর্ন্ িব প্রসিেণ লাভ করদবন্ র্া ইিাসির 

িদবমাত্তর্ অনু্িীলন্গুসলদক প্রদয়াগ কদর র্া োদের আত্মসবশ্বািদক বৃসি 

করদে পাদর, োদের িা লযদক প্রভাসবে করদে পাদর, কর্মজীবদন্র 

িন্তুসি বৃসি করদে পাদর এবং কাউসন্ট, অলাভজন্ক িংস্থাদে এবং 
অন্যান্য সন্দয়াগকেম াদের কর্মিারী সন্দয়াগদক ইসেবািকভাদব প্রভাসবে 

করদে পাদর। 
HSTC-তে ক্লািরুর্ প্রসিেণ, কসম্পউটার লযাবদরটসর, েূর 

তেদক সিো এবং পাুঁিটি অেযাধুসন্ক অনু্করণ করার রুর্ রদয়দে। 
2,500 এরও তবসি প্রসিেণােী 170 টি সভন্ন তকাদিমর 487 টি 

তেসলভাসরদে অংি সন্দয়সেল, র্ার র্দধয অদন্কগুসল একাসধক সেদন্র 

সেল, র্ার  দল 2019 িাদল 26,000 এরও তবসি প্রসিেদণর সেন্ 

সেল। ভসবিযদে বেরগুদলাদে অসধক প্রসিেদণর সেন্ প্রেযািা করা 
হদচ্ছ। 

দহৃি ীনরদ  জনয NYS েহমিন (NYSCB) –  

NYSCB সন্উ ইয়দকম র িব বয়দির আইন্ে অন্ধ বযসিদের 

োদের কর্মিংস্থান্ খুুঁদজ তপদে, পুদরাপুসরভাদব ির্াদজর অংি হদে এবং 
বযসিগে স্বাধীন্ো অজম দন্ িহায়ো করদে পুন্বমািন্ পসরদিবা প্রোন্ 

কদর। 
এই পসরদিবাগুসলর র্দধয অন্তভুম ি রদয়দে কাউদন্সসলং, বৃসত্তরূ্লক 

েেো, প্রসিেণ এবং সন্দয়াগ, িসক্রয়োর প্রসিেণ, অসভদর্াসজে 

িরঞ্জার্, স্বাধীন্ জীবন্র্াপদন্র েেো এবং আরও অদন্ক সকেু। 
অসধক েদেযর জন্য আর্াদেরদক ত ান্ করুন্: 

1.866.871.3000 

 
 

 
 

 

 

 

Capital View Office Park 
52 Washington Street 
Rensselaer, New York 12144 

আর্াদের ওদয়বিাইট তেখুন্: 

ocfs.ny.gov 

র্সে আপন্ার সিশু পসরির্মা প্রোন্কারীর সবিদয় তকান্ও 

উদিগ োদক, োহদল সিশু পসরির্মা অসভদর্াগ লাইদন্ এই 
ন্ম্বদর কল করুন্: 1.800.732.5207 

লালন্পালন্ এবং েত্তক তন্ওয়া িম্পসকম ে েদেযর জন্য এই 
ন্ম্বদর ত ান্ করুন্: 1.800.345.KIDS (5437) 

সিশু সন্গ্রহ এবং ভুল আিরদণর কো জান্াদে এখাদন্ কল 

করুন্: 1.800.342.3720 

পসরেযি সিশু িুরো আইন্ িম্পদকম  আরও েদেযর জন্য 
ত ান্ করুন্: 

1.866.505.SAFE (7233) 

প্রাপ্তবয়স্কদের পসরদিবা তহল্পলাইদন্র ত ান্ ন্ম্বদরর জন্য, 
ত ান্ করুন্: 

1.844.697.3505 

 
 

সিংস্থো  সিংহক্ষপ্ত 

হবব ণ 

প্রকল্প এবং পসরদিবা 

  
 
 
আপসন্ র্সে বসধর বা কাদন্ কর্ তিাদন্ন্ োহদল আপন্ার 

সভসেও সরদল সিদের্ প্রোন্কারীদক ত ান্ করুন্ এবং তর্ 

তটসলদ ান্ ন্ম্বদর আপসন্ ত ান্ করদে িান্ তিটিদে িংদর্াগ 

কদর সেদে বলুন্। 
 
 
 
 
 
 
 
প্রসেবন্ধী আদর্সরকান্দের আইন্ অন্ুর্ায়ী, সন্উ ইয়কম  তেদটর 

সিশু এবং পসরবার পসরদিবা অস ি অন্দুরাধ িাদপদে এই 
পুসস্তকাটি র্োর্ে  রর্যাদট উপলব্ধ করদব। 

 
 

 
Pub. 4601-BN (Rev. 09/2021) 

“...আর্াদের িন্তান্, পসরবার, এবং কসর্উসন্টির 

িুরো, স্থাসয়ত্ব, এবং ভাদলা োকাদক উন্নে করা...” 
 

 
 
 

 
 
 

 

আমোরদ  ওরযবসোইট 

কদখুন: ocfs.ny.gov 

  

https://ocfs.ny.gov/programs/youth/
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হিশু ও পহ বো  পহ রেবো  অহিস (Office of  

Children  and Family Services, OCFS) - OCFS েুবমল 

সিশু, পসরবার এবং প্রাপ্তবয়স্ক; জন্মগে আদর্সরকান্; আইন্ে অন্ধ; 

এবং পাসরবাসরক িসহংিোর সিকার হওয়া বযসিদের সন্রাপত্তা 
পসরদিবা প্রোন্ কদর। 

িংস্থাটি ঘদরায়া িাপ েূর করার জন্য প্রসেদরাধরূ্লক পসরদিবাও 

িরবরাহ কদর র্ার  দল এই সন্উ ইয়কম বািীদের েসে হদে পাদর। 
পাসরবাসরক ও ত ৌজোসর আোলে কেৃম ক প্রায় 1,500 

অল্পবয়িী তোিী এবং অল্পবয়িী অপরাধীদের (এর আবাসিক 

তকেগুসলদে রাখা 650 জন্ রু্বক িহ) OCFS তহ াজদে রাখার 

জন্য OCFS োয়বি। 
OCFS সন্উইয়কম  তেট েত্তকগ্রহণ পসরদিবাদকও পসরিালন্া 

কদর, লালন্পালদন্র জন্য ির্সপমে িংস্থা এবং তকেগুসলদক সন্য়ন্ত্রণ 

কদর এবং রু্ব উন্নয়ন্ কর্মিূসি পসরিালন্ার তেদে স্থান্ীয় িরকাদরর 

িাদে সর্দল কাজ কদর। 
OCFS সন্উইয়কম  রাদজযর 17,000 সিশুর তে তকয়ার এবং 

23,000 আইন্ে অবযাহসেপ্রাপ্তদের পসরদিবা প্রোন্কারীদের সন্য়ন্ত্রণ 

কদর। 
OCFS-এর আঞ্চসলক কার্মালয়গুসল সিশু পসরির্মা কর্মিূসি, 

িার্াসজক পসরদিবার স্থান্ীয় সবভাগ এবং িংস্থার উদেিয সন্বমাহকারী 
তস্বচ্ছাদিবী িংস্থাগুসলদক সন্রীেদণ িহায়ো কদর। 

সন্উইয়কম  সিটির পাুঁিটি বদরা িহ রাদজযর 28 টি কাউসন্টর 100 

টিরও অসধক কর্মস্থদল 3,300 এরও তবসি কর্মিারী কাজ করদে এবং 
এর বাসিমক বাদজট $ 3.6 সবসলয়ন্ োসিদয় তগদে। 
িাধারণ িহায়ো বা OCFS এর িাবমজন্ীন্ েদেযর জন্য, অনু্গ্রহ 

কদর ত ান্ করুন্: 

518.473.7793 ন্ম্বদর অেবা আর্াদের ওদয়বিাইদট র্ান্: 

ocfs.ny.gov/main/  
 

ক লহি িযোহমহলস হনউ ইযেক -গভম াবস্থার শুরুদে বা িন্তাদন্র 

জদন্মর পর তেদকই 5 বের পর্মন্ত ঝুুঁ সকপূণম অবস্থায় োকা 
সপোর্াোদের গৃহ-সভসত্তক পসরদিবা প্রোন্ কদর। 

কার্মক্রর্টি জদন্মর  লা লদক উন্নে করদে, স্বাস্থযকর সিশু 

সবকািদক উৎিাসহে করদে, সপোর্াো-িন্তাদন্র তর্লাদর্িাদক উন্নে 

করদে, সিশু সন্র্মােন্ এবং অবদহলাদক হ্রাি করদে এবং 
লালন্পালন্কারী সপোর্াোর স্বয়ংিমূ্পণমোদক উন্নে করার জন্য 
সেজাইন্ করা হদয়দে। 
 

স্থোযী পহ রেবো বুযর ো- র্ারা সন্উইয়কম  রাদজয সিশুদের েত্তক 

তন্ওয়ার বযবস্থা কদর, বাচ্চাদের রাখার স্থান্সন্ধমাসরে করার 

আন্তঃরাসজযক িুসি (বাচ্চাদের লালন্পালন্ এবং েত্তক তন্ওয়ার জন্য 
রাজয জদুি োকা সিশুদের িুরো প্রোন্ কদর), েত্তদকর অযালবার্ 

(েত্তক তন্ওয়ার অদপোয় োকা সিশুদের  দটা-োসলকা), েত্তক 

তন্ওয়ার িরকসর িাহদর্যর আদবেন্ পর্মাদলািন্া করা, িম্ভাসবে 

সপোর তরসজসি বজায় রাখা(সববাহ বন্ধদন্ জন্ম তন্ওয়া সিশুদের 

বাবার তগাপন্ীয় তরকেম ), এবং আত্মীয়ো অসভভাবকত্ব িহায়োর 

কর্মিূসি (KinGAP) এবং আত্মীয়ো পসরির্মা পসরদিবা প্রোন্ করা 
তিইিকল েত্তক তস্বচ্ছাদিবী িংস্থার অনু্দর্ােদন্র জন্য েত্তক োয়ী। 

েত্তক বা আত্মীয়ো িম্পদকম  আরও েদেযর জন্য, সন্উইয়কম  তেট 

স্থায়ী পসরদিবা বুযদরার িাদে 1.800.345.KIDS (5437) এ 

তর্াগাদর্াগ করুন্। 

প্রোপ্তবযস্করদ  পহ রেবো  বুযর ো (Bureau of Adult 

Services, APS) - 

প্রাপ্তবয়স্কদের পসরদিবা বুযদরা কাউসন্টর প্রাপ্তবয়স্কদের িুরো 
পসরদিবার ইউসন্ট তেখাদিান্া কদর র্ারা েুবমল প্রাপ্তবয়স্কদের তিবা 
কদর এবং র্ারা েসেগ্রস্ত হওয়ার ঝুুঁ সকদে রদয়দে োদের রো করার 

জন্য কাজ কদর। 
APS সন্র্মাসেে, অবদহসলে বা তিাসিে হদয়দে এর্ন্ 18 বের 

বা োর তবসি বয়দির প্রসেবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কদের িহায়ো করার 

পািাপাসি র্ারা সন্দজদের প্রদয়াজন্ীয়োদক অবদহলা করদে োদেরদক 

িাহার্য কদর। 
APS িহায়ো প্রসেবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কদের ি লভাদব িম্প্রোদয়র 

র্দধয বিবাি করদে তেয়। 
OCFS সন্ভম রিীল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি িম্প্রোয়-ির্সিে, 

েীঘমদর্য়ােী আবাসিক তকে,  যাসর্সল-টাইপ তহার্  র অযাোল্ট 

কার্মক্রদর্র লাইদিন্স এবং েোরসক প্রোন্ কদর। 

হিশু পহ চর্কো পহ রেবো হবভোগ (Division of Child 

Care Services) - 

িাইল্ড তকয়ার সন্উ ইয়কম  সিটিদে তে তকয়ার তিন্টার বযেীে 

সন্উইয়কম  রাদজয সিশু পসরির্মা কার্মক্রর্ সন্য়ন্ত্রণ কদর, লাইদিন্স প্রোন্ 

কদর, সন্রীেণ কদর এবং েোরসক প্রোন্ কদর। 
OCFS অযােভাদন্টজ আফ্টার সু্কল এবং এম্পায়ার তেট আফ্টার 

সু্কল কার্মক্রর্দক অেম প্রোন্ কদর, সিশুদের পসরির্মার র্ান্দক উন্নে 

করদে িাহার্য করদে সিশু পসরির্মা িংস্থান্ এবং তর াদরল এদজসন্স 

এবং অন্যান্য িংস্থাদক অেম প্রোন্ কদর এবং পাবসলক িহায়ো এবং 
স্বল্প আদয়র পসরবারগুদলাদক সিশু পসরির্মার জন্য িাবসিসে প্রোন্ 

কদর। উপরন্তু, এদজসন্সটি এর ওদয়বিাইদট OCFS- সন্য়সন্ত্রে এবং 
লাইদিন্সপ্রাপ্ত, আইন্ীভাদব অবযাহসেপ্রাপ্ত গ্রুপ িাইল্ড তকয়ার 

তপ্রাগ্রাদর্র একটি সেদরক্টসর রাদখ, র্া জন্িাধারণদক এই তপ্রাগ্রার্গুসলর 

অবস্থান্ এবং অবস্থা িম্পসকম ে েেয অসবলদম্ব জান্দে িাহার্য কদর। 

হিশু হনর্কোতন ও অসৎ আচ রণ  কেটজরুে কেন্দ্রীয 

ক হজেো  (Statewide Central Register of Child 

Abuse and Maltreatment, SCR) - এই 24/7 সিশু সন্র্মােন্ 

হটলাইন্ তপিাোর প্রসেসন্সধ এবং জন্িাধারদণর ের  তেদক সিশু 

সন্র্মােন্, অবদহলা বা অিোিরদণর সবিদয় প্রসেবের প্রায়  

350,000 তটসলদ ান্ কল গ্রহণ কদর। কাউসন্টর সিশু িুরো 
পসরদিবার িাখাগুসল এই প্রসেদবেন্গুসলর েেন্ত কদর। 

র্সে আপন্ার িদেহ হদয় োদক তর্ তকান্ও সিশু েসেগ্রস্ত হদয়দে 

বা ঝুুঁ সকদে রদয়দে, োহদল আপসন্ র্া তেদখদেন্ বা শুদন্দেন্ ো 
জান্াদে অনু্গ্রহ কদর 1.800.342.3720 এ ত ান্ করুন্। র্সে 
আপসন্ র্দন্ কদরন্ তর্ তকাদন্া সিশু অসবলদম্ব সবপদের িমু্মখীন্ হদে 

পাদর, োহদল 911 ন্ম্বদর অেবা আপন্ার স্থান্ীয় পুসলি সবভাগদক 

ত ান্ করুন্। 

িেো  কেযো -OCFS সন্উইয়কম  তেদটর  োর তকয়ার 

বযবস্থা এবং অস্থায়ী তকদে, বাসির বাইদর োকা সিশুদের 

প্রদয়াজন্ীয়ো িম্পদকম  সবসৃ্তে েেয প্রোন্ কদর। আর্াদের িংস্থান্ এবং 
প্রকািন্া, ইংদরসজ, স্প্যাসন্ি এবং অন্যান্য ভািায়, সকভাদব একজন্ 

পালক বা েত্তক সপোর্াো হদে হয় তি িম্পদকম  অসেসরি েেয প্রোন্ 

কদর। 
আর্াদের িন্তান্দের োদের জীবদন্ স্থায়ীত্ব এবং সস্থসেিীলো 

সন্দয় আিার তেদে োদের িদবমাত্তর্ পসরির্মা এবং িহায়ো প্রোন্ 

করার জন্য আর্াদের িবির্য় িজাগ োকদে হদব। 
 োর তকয়ার িম্পদকম  আরও েদেযর জন্য, অনু্গ্রহ কদর  

1-800-345-KIDS (5437) এ ত ান্ করুন্ অেবা আপন্ার 

সন্কটবেী একটি আঞ্চসলক কার্মালদয় তর্াগাদর্াগ করুন্। 

হেরিো রদ  নযোযহবচো  এবিং র্বুরদ  জনয সুরর্োরগ  

হবভোগ - OCFS পসরবাসরক বা ত ৌজোসর আোলদে সবিারপ্রাপ্ত 

সিশুদের জন্য সন্উইয়কম  তেদটর সন্রাপে, িীসর্ে-িুরসেে এবং অ-

িুরসেে আবাসিক তপ্রাগ্রার্ পসরিালন্া কদর। 
সন্উইয়কম  এর সকদিারদের ন্যায়সবিার বযবস্থার রূপান্তরকরণ 

অবযাহে তরদখদে এবং জন্িাধারদণর সন্রাপত্তা বজায় তরদখ সিশুদের 

 লা লদক উন্নে করদে িম্প্রোদয়র কার্মক্রদর্ সবসন্দয়াগ কদরদে। 
OCFS আবাসিক সন্দয়াগ কর্মিূসিদক িাসস্তরূ্লক িংদিাধন্াত্মক 

র্দেল তেদক প্রর্াণ-সভসত্তক, ট্রর্া-অবসহে তেরাসপউটিক র্দেদল 

রূপান্তসরে করদে এবং বাসিোদের সিোগে, র্ান্সিক স্বাস্থয এবং 
িাবদেন্স অপবযবহার কর্মিূসি উন্নসে করদে প্রসেশ্রুসেবি। 

মোনব পহ রেবো  েল কসন্টো  (Human Services Call 

Center, HSCC) - 

OCFS HSCC হদলা একটি গ্রাহক-তকসেক সক্রয়াকলাপ র্া 
প্রসে বের 1.2 সর্সলয়ন্ সন্উ ইয়কম বািীদের ক্রর্াগে এবং উচ্চ-

র্াদন্র পসরদিবা প্রোদন্র জন্য প্রসেশ্রুসেবি। 
সন্উ ইয়দকম র 10 টি রাজয িংস্থার হদয় কল, ইদর্ল এবং িযাট 

পসরিালন্া করা HSCC এর কর্ীরা সন্উ ইয়কম বািীদের কদয়ক েজন্ 

পসরদিবা প্রোদন্র র্াধযদর্ িহায়ো করার র্দো সবদিিজ্ঞ, তর্র্ন্ 

 SNAP এবং HEAP িুসবধার জন্য আদবেন্ করা; 
 জন্ম, সববাহ বা রৃ্েুযর িংিাপদের একটি কসপ লাভ করা; 
 টিউিন্ পসরদিবাসের জন্য আদবেন্ করা 
 শ্রসর্দকর েসেপূরদণর োসব বা শুন্াসন্র তেদে িহায়ো করা; 
 গভন্মদরর তপইে  যাসর্সল সলভ তপ্রাগ্রার্ বযবহার করা; 
 সন্উইয়কম  তেদট সকভাদব একটি লাইদিন্সপ্রাপ্ত িাইল্ড তকয়ার 

পসরিালন্া করা র্ায়; 

 র্ে বা িাবদেন্স অপবযবহাদরর একজন্ সবদিিজ্ঞ হওয়ার জন্য 
আদবেন্ করা; 

 উন্নয়ন্রূ্লক প্রসেবন্ধকো োকা বযসিদের অস ি তেদক 

পসরদিবা লাভ করা; এবং 
 অপরাদধর সিকার হওয়া বযািদের োদের োসবর তেদে িাহার্য 

করা। 

হবরিে প্ররযোজন িোেো মোনুেরদ  সু ক্ষো  জনয 
নযোযহবচো  কেন্দ্র (Justice Center for the Protection of 

People with Special Needs) - র্সে আপন্ার িদেহ হয় তর্ 

তকাদন্া প্রাসেষ্ঠাসন্ক তকদে তকান্ও সিশু েসেগ্রস্ত হদয়দে বা হওয়ার 

ঝুুঁ সকদে রদয়দে, োহদল 1.855.373.2122 এ অপবযবহাদরর সরদপাটম  
জান্াদে সবিার তকদের িাদে তর্াগাদর্াগ করুন্। 

 


