বাড়তি িথ্য-উপকরণ
► তিতির অতিকাাংশ িাতভিি ইতিগ্র্যাশন স্টেিাসির তবষয় তবসবচনা ছাড়াই িকল তনউ
ইয়কিবািীসের জনয উন্মু ক্ত। স্টিয়সরর অতিি অভ ইতিগ্র্যাশন আ্যাসিয়ার-এর কাছ
স্টথ্সক িথ্য জানসি হসল 311 নম্বসর স্টিান করুন বা
www1.nyc.gov/immigrants ওসয়বিাইি স্টেখুন।
► ActionNYC এিন একতি স্টরাগ্র্াি যা আ্পনার ভাষায় তবশ্বস্ত কিুযতনতি
িাংগঠনগুসলা স্টথ্সক তি, তনরাপে আ্ইতন িহায়িা অিার কসর।
● অযাপসয়ন্টসিন্ট করসি (800) 354-0365 তকাংবা 311 নম্বসর িকাল 9িা স্টথ্সক
িন্ধ্যা 6িা পযিন্ত স্টিািবার স্টথ্সক শুক্রবার স্টিান করুন, এবাং
"অযাকশনএনওয়াইতি” (“ActionNYC”) বলু ন। অনলাইসন আ্রও িথ্য জানু ন
তনসচর িাইিগুসলা স্টথ্সক: www1.nyc.gov/site/actionnyc/index.page.
► আ্পতন উতিগ্ন হসল, েু ভাি বনাগ্র্স্থ হসল, তকাংবা িানতিক চাপ স্টবাি করসল িহায়িার
বযবস্থা আ্সছ: আ্পতন একা নন। ThriveNYC আ্পনাসক আ্পনার ভাষায় িানতিক
স্বাস্থয িহায়িা পতরসষবা স্টেসব।
● (888) NYC-WELL নম্বসর স্টিান করুন বা “WELL” িাইপ কসর 65173 নম্বসর
স্টিক্সি করুন। অনলাইসন আ্রও িথ্য জানু ন: nycwell.cityofnewyork.us এই ওসয়বিাইসি।

T&I-29742 Immigration Families (Bengali/Bangla)
(June 2019)

ইতিগ্র্যান্ট পতরবারিিূসহর
জনয িু রক্ষা
আ্পনার ইতিগ্র্যাশন েযািাি যাই স্টহাকনা স্টকন, তনউ ইয়কি তিতি
তিপািিসিন্ট অভ এিুসকশন (DOE) আ্িাসের িকল তশক্ষাথ্িী ও
পতরবাসরর অতিকার িাংরক্ষসণর বযাপাসর রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আ্পনার অতিকার িম্পসকি জানুন

আ্পনার পতরবারসক তনরাপসে রাখুন

স্টগাপনীয়িা: DOE স্টকান তশক্ষাথ্িী অথ্বা িার পতরবাসরর িেিযসের ইতিগ্র্যাশন েযািাি
িম্পতকিি স্টকান রশ্ন তজসেি কসর না অথ্বা িার স্টখাোঁজ রাসখ না। আ্পতন ইতিগ্র্যাশন
িাংক্রান্ত স্টকান কাগজপত্র আ্িাসের কিিকিিাসের কাসছ তেসয় থ্াকসল িারা স্টিিা
িাংরক্ষণ করসবন না। আ্ইতন বািযবািকিা না থ্াকসল DOE োি তশক্ষাথ্িীর িথ্য
কাউসক জানাসবন না।

আ্পনার িথ্য হালনাগাে (আ্পসিি) করুন: রাপ্তবয়স্কসের নাি এবাং স্টিান নম্বর
স্টযাগ করসি (উোহরণস্বরুপ: পাতরবাতরক িেিয, বন্ধ্ু-বান্ধ্ব, স্টবতবতিিার, রতিসবশী,
অথ্বা স্কুসলর অনয তপিািািা) িন্তাসনর স্কুসল আ্পনার জরুতর স্টযাগাসযাসগর
বযতক্তসের িথ্য তেন যাসি িারা আ্পনার অনু পতস্থতিসি আ্পনার িন্তানসক স্কুল
স্টথ্সক তনসি আ্িসি পাসর। এসি অন্তভুিক্ত আ্পনার িন্তান স্টয তর-K, চাইডসকয়ার,
তকাংবা আ্িিার স্কুল স্টরাগ্র্াসি যায়।

ভাষাগি িহায়িা: িন্তাসনর স্কুল িম্পতকিি গুরুত্বপূ ণি িথ্য ও তচতঠপসত্রর বযাপাসর
িহায়িার জনয DOE স্প্যাতনশ, চায়তনজ বাাংলা, আ্রতব, রাতশয়ান, উেু ি, স্টহতশয়ান তক্রওল,
স্টিঞ্চ এবাং স্টকাতরয়ান ভাষার পাশাপাতশ 200তিরও অতিক ভাষায় আ্পনাসেরসক
তবনািূ সলয অনু বাে পতরসষবা রোন কসর।
বাড়তি িসথ্যর জনয ওসয়বিাইি স্টেখুন: www.schools.nyc.gov/
school-life/support/in-your-language
তনরাপে স্কুল: িকল তশক্ষাথ্িীসের জনয তনরাপে পতরসবশ বজায় রাখসি ইতিগ্র্যাশন অযান্ড
কােিস্ এনসিািিসিন্ট (ICE) কিিকিিাগণিহ স্টকান অস্থানীয় আ্ইন রসয়াগকারী িাংস্থার
কিিকিিাগণ আ্ইন অনু যায়ী বািযিািূ লক না হসল এবাং স্কুল DOE-এর আ্ইনজীবীর
িাসথ্ কথ্া বলার পসর ছাড়া, DOE-এর স্কুলিিূ সহ রসবশ করসি পারসবন না।

যতে স্টকান ICE কিিকিিা স্কুসল উপতস্থি হন, িাহসল কী হসব?
● স্কুসলর স্টিইিতি এসজন্ট তরতিপযালসক স্টিান করসবন, তযতন আ্গি অতিিাসরর িাসথ্
স্টিইিতি স্টিসস্ক তিতলি হসবন। তরতিপযাল অতিিারসক বলসবন স্টয, যখন তরতিপযাল
DOE আ্ইনজীবীসের িাসথ্ কথ্া বলসবন, িখন অতিিারসক অবশযই স্কুল তবতডাংসয়র
বাইসর অবস্থান করসি হসব।
● তরতিপযাল DOE-এর আ্ইনজীবীর িাসথ্ কথ্া বলসবন এবাং তপিািািা অথ্বা
অতভভাবকসের জানাসবন। ICE কিিকিিাগসণর কাসছ যতে ববি আ্ইতন ওয়াসরন্ট
থ্াসক, তকাংবা যতে স্টকান ইিাসজিিী ঘিনা ঘসি স্টয স্টক্ষসত্র িাসের জরুতর পেসক্ষপ
স্টনয়া রসয়াজন, িাহসলই শুিু িারা রসবশ করসি পারসবন।
আ্রও িসথ্যর জনয এই ওসয়বিাইি স্টেখুন:
schools.nyc.gov/SupportingAllStudents

যতে স্টকান স্টছসলসিসয়র িত্ত্বাবিানকারী
আ্িক হন বা ICE কিতিক তিসপািি হন,
স্টিসক্ষসত্র তপিািািা ও আ্ইতন
অতভভাবকগণ স্টকািি িারা একজন তবকল্প
অতভভাবক তনযু তক্তর আ্সবেন করসি
পারসবন। আ্রও জানসি 311 নম্বসর
স্টিান করুন এবাং তি ও তনরাপে
ইতিগ্র্যাশন আ্ইন তবষয়ক িহায়িাকারীর
িাসথ্ িাংসযাগ স্টপসি
"অযাকশনএনওয়াইতি” (“ActionNYC”)
বলু ন।

আ্তি অববি হসলও তক আ্িার
িন্তানসক স্কুসল স্টেখসি স্টযসি
পারসবা?

হযাোঁ। DOE-এর স্কুল পতরেশিন করসি,
আ্পনার একতি অতিতিয়াল ছতবযু ক্ত
পতরচয়পসত্রর রসয়াজন হসব। DOE,
IDNYC গ্র্হণ কসর যা িকল তনউ
ইয়কিবািীসের জনয NYC কিতিক ইিু য
করা তি তিউতনতিপযাল ID কািি। IDNYC
ইতিগ্র্যাশন েযািাি িাংক্রান্ত িথ্য িাংগ্র্হ
কসর না। আ্পতন একতি তি IDNYC-এর
জনয িাইন আ্প করসি পাসরন তনসচর
ওসয়বসপসজ: www.nyc.gov/IDNYC.

িবার রতি িযিাো:
স্টকান স্টছসলসিসয়সক স্কুসল তনরাপত্তাহীন স্টবাি করসি হসব না, এিা হসলা হয়রাতন,
হুিতক, বুতল ও ববষিয স্টথ্সক িুক্ত িু রতক্ষি ও িহায়ক তশক্ষণ পতরসবশ, যা িাংরক্ষণ
করায় DOE রতিশ্রুতিবদ্ধ। আ্পনার িন্তান যতে আ্পনাসক বসল স্টয স্টি বুতলর
তশকার হসে বা িাসক হয়রাতন করা হসে, িাহসল অনু গ্র্হ কসর অতবলসম্ব স্টকান
স্কুল োসির কাসছ িা তরসপািি করুন। বুতলইাং তরসপািি করার অনয তকছু উপায়
িম্পসকি জানসি তনসচর ওসয়বিাইি স্টেখুন: schools.nyc.gov/RespectforAll.

