আপনার কী aিভবাসন সহায়তার pেয়াজন আেছ?
NYS নতু ন আেমিরকানেদর aিফস (Office for New Americans, ONA) িনu iয়কর্ েsেটর সমs aিভবাসীেদর িবনামূেলয্
পিরেষবা pদান কের।

কিমuিনিট িভিtক পিরেষবা
ONA-eর েsটবয্াপী কিমuিনিট িভিtকসুেযাগ েকnd িলর েনটoয়াকর্ িবনামূেলয্ eবং েগাপেন পিরেষবা pদান কের:




নাগিরকt pদােনর সহায়তা o নাগিরক পরীkার psিত
ONA িলগয্াল কাuেnেলর মাধয্েম িবনামূেলয্র আiিন পিরেষবা।
তথয্মূলক কিমuিনিট কমর্শালা eবং েসিমনার।

iিমgয্াn কিমuিনিট েনিভেগটররা হেলা তৃণমূ ল sেরর েনটoয়াকর্ , যারা যােদর সবেথেক pেয়াজন তােদরেক aিভবাসন সংkাn পিরেষবা eবং তেথয্র
সে যু k করেত সাহাযয্ কের। েগােlন েডার pকl েsট জু েড় aিভবাসী পিরবারেদরেক মানিসক sাsয্ সহায়তা gপ pদান কের eবং aনয্ানয্ িবনামূ েলয্র
সmেদর সে সংযু k কের। রািমেরজ জু ন েডেভলপেমnাল িডজািবিলিটজ েনিভেগটর aিভবাসী পিরবার িলেক িনধর্ািরত সহায়তা pদােনর জনয্
ONA-eর কিমuিনিট aংশীদারেদর সkম কের। আপনার িনকটবত ONA পিরেষবার জনয্ eখােন যান: www.newamericans.ny.gov

াময্মান iংেরজী ভাষা িশkা
েসল-eড েথেক আপিন েযেত েযেত, েয েকানo sােন েয েকানo সমেয় েমাবাiেল iংেরজী ভাষা িশখেত পােরন। েসল-eড হেলা
েয েকানo েমাবাiল েফােন uপলভয্ সমs ভাষা sেরর জনয্ িবনামূেলয্র o েগাপনীয় iংেরজী ভাষা িশkার েpাgাম।

আiিন পিরেষবা িল
ONA িলগয্াল কাuেnল pিতিট ONA সুেযাগ েকেnd pিতিদন িনয়িমতভােব আiিন পরামশর্ েদয়া হয় eবং আপিন aনয্ানয্ আiিন
পিরেষবার পাশাপািশ নাগিরকt পাoয়ার সহায়তা েপেত পােরন।
িলবািটর্ িডেফn েpােজk (LDP) সমs aিভবাসীেদর তােদর িsিত িনিবর্েশেষ আiিন পিরেষবা pদান কের।

িনu iয়কর্ েsটবয্াপী

LDP পাটর্নাররা িনmিলিখত pদান কের:



িনেজর েদেশ পাঠােনা হেব eমন সমসয্ার সmুখীন সমs aিভবাসীেদর জনয্ পরামশর্ eবং সরাসির pিতিনিধt সহ
িবনামূেলয্র আiিন পিরেষবা।
LDP আ িলক েরিপড েরসপn pকেlর মাধয্েম 24 ঘ ার মেধয্ জ ির আiিন সহায়তা।



আপনার aিধকার িল জানুন-eর pিশkণ।



েয সকল পিরবারেক িনেজর েদেশ পািঠেয় েদয়া হেব বা পাঠােনা হেয়েছ তােদরেক আiন সংkাn সহায়তা।

eiসব পিরেষবাসমূেহর েকানo eকিট েপেত িনu iয়কর্ েsেটর িনu আেমিরকানস হটলাiেন েফান ক ন

1-800-566-7636
েসামবার- kবার সকাল 9টা েথেক রািt 8টা সমs কল েগাপন রাখা হয়। 200+ eর েবিশ ভাষায় সহায়তা পাoয়া যায়।
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