
NY Connects এর সাথে 
য�াগাথ�াগ করার তিনটি 
পদ্ধতি
য�াথনর মাধ্যথম।
1-800-342-9871 নম্বরে কল করুন।
বিনামরূলযে ববিভাষী এিং অনিুাদ সেিা প্রদান। 
িবিে িা শ্রিণশবতি কম এমন িযেবতিো NY 
বেরল বেরটেম 7-1-1 িযেিহাে কেরে পারেন।

অনলাইথনর মাধ্যথম।
আমারদে ওরেিোইট বভবিট করুন:
www.nyconnects.ny.gov

ব্যততিগিভাথব।
আপনাে বনকটস্থ NY Connects খুিঁরে 
আমারদে সটাল-বরি নম্বরে কল করুন, 
আমারদে ওরেিোইট বভবিট করুন অথিা 
বনরেে ঠিকানা সদখুন।

আপনার স্ানীয় NY Connects অত�স:

ইউ.এে. বিপাট্ট রমন্ট অি সহলথ অযোন্ড বহউমযোন োবভ্ট রেে, সেন্টােে ফে 
সমবিরকোে এিং সমবিরকইি োবভ্ট রেে সথরক গ্ান্ট CFDA 93.778 এে 
অিীরন এই নবথ প্রণেন কো হরেরে। েরি, এে বিষেিস্তু অপবেহার্টে 
ইউ.এে. বিপাট্ট রমন্ট অি সহলথ অযোন্ড বহউমযোন োবভ্ট রেরেে নীবেে 
প্রবেবনবিত্ব করে না এিং এরক সফিারেল েেকাে বিাো সকারনা প্রকাে 
অনরুমাদন বহরেরি অনমুান কো উবেে নে।
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আপনার কতমউতনটির 
দীর্ঘথময়াদী যসবা এবং 
সমে্ঘথনর সাথে সং�তুি 
য�ান
• �িযেবতিগে রত্ন সেিা
• �বশক্া ও কাউরসেবলং
• �স্াস্থযে এিং েুস্থো
• �আেেণগে স্াস্থযে/উন্নেনমলূক েমথ্টন 
এিং সেিা

• �িবুধিগে/উন্নেনমলূক অক্মো 
েমথ্টন এিং সেিা

• �োমাবিক েমথ্টন

যসবা তনন
আপনার প্রথয়াজন অনসুাথর দীর্ঘথময়াদী 

যসবা এবং স�ায়িা গ্র�ণ করুন।



NY Connects আপনাথক 
স�ায়িা করথি পাথর...
• �রত্ন ও েহােো েন্ারন
• �স্ািীন থাকরে
• �রত্ন েম্পবক্ট ে বিকল্প অনিুািরন
• �পবেিহন েন্ারন
• �রত্ন সনওোরে েমথ্টন েম্পরক্ট  িানরে
• �েমবথ্টে কম্টেংস্থান সপ্রাগ্াম েন্ারন
• �সমবিরকোে েম্পরক্ট  প্ররনেে উত্তে সপরে
• �সমবিরকইি এিং অনযোনযে েুবিিাে িনযে 
আরিদন কেরে

ব্যততিগি �ত্ন যসবা
• �খািাে তেবে
• �গৃহস্থাবল
• �সগােল
• �পবেিহন
• �িাোে বনোপত্তা এিং প্ররিশররাগযেো
• �পবেিারেে আবথ্টক েংস্থান

তিক্া ও কাউথসেতলং
• �স্ািীন িীিনরাত্াে দক্ো
• �েমবথ্টে কম্টেংস্থান
• �প্রাপ্তিেস্করদে বশক্া
• �সপশাগে দক্ো তেবে

জনসাধারণথক সসু্ ও স্াধীন োকথি সা�া�্য করার জন্য 
কতমউতনটি দীর্ঘথময়াদী যসবা এবং সমে্ঘন প্রণয়ন করা �থয়থে:

সব বয়থসর, য�থকাথনা ধরথনর অক্মিাসম্পন্ন ব্যততি এবং শুশ্রুষাকারীথদর জন্য

দীর্ঘথময়াদী যসবা এবং সমে্ঘন সংক্ান্ত িে্য অনসুন্ানকারী য�থকাথনা ব্যততি — তিশু অেবা 
অক্মিাসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক, বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক, পতরবাথরর সদস্য এবং শুশ্রুষাকারী, বনু্ তকংবা 
প্রতিথবিী, যভথেরান এবং সা�া�্যকারী যপিাদারবৃন্দ NY Connects এর সাথে কাজ করথি পাথরন।

আচরণগি স্াস্্য/উন্নয়নমলূক সমে্ঘন 
এবং যসবা
• �িবুধিগে/উন্নেনমলূক অক্মো েমথ্টন 
এিং সেিা
• �মানবেক স্াস্থযে সেিা
• �মাদকদ্রিযে িযেিহােগে িযোবি সেিা

স্াস্্য এবং সসু্িা
• �অপিযেিহাে প্রবেরোি এিং েুেক্া
• �দীর্টকালস্থােী অিস্থাে বনেন্ত্রণ
• �কবমউবনটি েম্পক্ট  প্রবেষ্া

NY Connects


