আপনার কমিউনিটির
দীর্ঘ মেয়াদী সেবা এবং
সমর্থনের সাথে সংযুক্ত
হ�োন
•
ব্যক্তিগত যত্ন সেবা
•
শিক্ষা ও কাউন্সেলিং
•
স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা
•
আচরণগত স্বাস্থ্য/উন্নয়নমূলক সমর্থন
এবং সেবা
•
বদ্ু ধিগত/উন্নয়নমূলক অক্ষমতা
সমর্থন এবং সেবা
•
সামাজিক সমর্থন

NY Connects এর সাথে
য�োগায�োগ করার তিনটি
পদ্ধতি
ফ�োনের মাধ্যমে।
1-800-342-9871 নম্বরে কল করুন।
বিনামূল্যে দ্বিভাষী এবং অনুবাদ সেবা প্রদান।
বধির বা শ্রবণশক্তি কম এমন ব্যক্তিরা NY
রিলে সিস্টেম 7-1-1 ব্যবহার করতে পারেন।
অনলাইনের মাধ্যমে।
আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন:
www.nyconnects.ny.gov
ব্যক্তিগতভাবে।
আপনার নিকটস্থ NY Connects খুজত
ঁ ে
আমাদের ট�োল-ফ্রি নম্বরে কল করুন,
আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা
নিচের ঠিকানা দেখুন।
আপনার স্থানীয় NY Connects অফিস:

ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস, সেন্টারস ফর
মেডিকেয়ার এবং মেডিকেইড সার্ভিসেস থেকে গ্রান্ট CFDA 93.778 এর
অধীনে এই নথি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে, এর বিষয়বস্তু অপরিহার্যত
ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেসের নীতির
প্রতিনিধিত্ব করে না এবং একে ফেডারেল সরকার দ্বারা ক�োন�ো প্রকার
অনুম�োদন হিসেবে অনুমান করা উচিত নয়।
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সেবা নিন

আপনার প্রয়�োজন অনুসারে দীর্ঘ মেয়াদী
সেবা এবং সহায়তা গ্রহণ করুন।

সব বয়সের, যেক�োন�ো ধরনের অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং শুশ্রুষাকারীদের জন্য

NY Connects
NY Connects আপনাকে
সহায়তা করতে পারে...
•
যত্ন ও সহায়তা সন্ধানে
•
স্বাধীন থাকতে
•
যত্ন সম্পর্কিত বিকল্প অনুধাবনে
•
পরিবহন সন্ধানে
•
যত্ন নেওয়াতে সমর্থন সম্পর্কে জানতে
•
সমর্থিত কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম সন্ধানে
•
মেডিকেয়ার সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর পেতে
•
মেডিকেইড এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য
আবেদন করতে

দীর্ঘ মেয়াদী সেবা এবং সমর্থন সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানকারী যেক�োন�ো ব্যক্তি — শিশু অথবা
অক্ষমতাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক, বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক, পরিবারের সদস্য এবং শুশ্রুষাকারী, বন্ধু কিংবা
প্রতিবেশী, ভেটেরান এবং সাহায্যকারী পেশাদারবৃন্দ NY Connects এর সাথে কাজ করতে পারেন।

জনসাধারণকে সুস্থ ও স্বাধীন থাকতে সাহায্য করার জন্য
কমিউনিটি দীর্ঘ মেয়াদী সেবা এবং সমর্থন প্রণয়ন করা হয়েছে:
ব্যক্তিগত যত্ন সেবা
•
খাবার তৈরি
•
গৃহস্থালি
•
গ�োসল
•
পরিবহন
•
বাসার নিরাপত্তা এবং প্রবেশযোগ্যতা
•
পরিবারের আর্থিক সংস্থান
শিক্ষা ও কাউন্সেলিং
•
স্বাধীন জীবনযাত্রার দক্ষতা
•
সমর্থিত কর্মসংস্থান
•
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা
•
পেশাগত দক্ষতা তৈরি

আচরণগত স্বাস্থ্য/উন্নয়নমূলক সমর্থন
এবং সেবা
•
বদ্ু ধিগত/উন্নয়নমূলক অক্ষমতা সমর্থন
এবং সেবা
•
মানসিক স্বাস্থ্য সেবা
•
মাদকদ্রব্য ব্যবহারগত ব্যাধি সেবা
স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা
•
অপব্যবহার প্রতির�োধ এবং সুরক্ষা
•
দীর্ঘকালস্থায়ী অবস্থার নিয়ন্ত্রণ
•
কমিউনিটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

