আপনার িক অিভবাসন সহায়তা দরকার?
দয্ অিফস ফর িনউ আেমিরকানস (ONA) িনউ ইয়কর্ ে�ট-এর সম� অিভবাসনকারীেদর জনয্ িবনামূ েলয্ পিরেষবা �দান কের।

স�দায়-িভিৎতক পিরেষবাসমূ হ
ONA-এর স�দায়-িভিৎতক অপারচুিনিট েস�ারগিলর এক ে�ট বয্াপী পার�িরক েযাগােযাগ আেছ যারা িবনামূ েলয্ এবং েগাপনীয়তা বজায় েরেখ পিরেষবা �ধান কের, যার অ�গর্ত হল
নয্াচারালাইেজশন বা নাগিরক� লােভ সহেযািগতা করা, িসিভকস পরী�ার জনয্ ��ত করা, আইিন পরামশর্ েদওয়া, এবং স�দায়-িভিৎতক কমর্শালাসমূ হ পিরচালনা করা।
অিভবাসনকারীেদর স�দায় অনু স�ানকারীরা বা ইিম�য্া� কিমউিনিট েনিভেগটরেদর তৃ ণমূল �েরর বয্ি�েদর এক পার�িরক েযাগােযাগ বয্ব�া যারা যােদর অিভবাসন সং�া�
পিরেষবাগিল ও তথয্ সবেচেয় েবিশ দরকার হয় তােদর মেধয্ েযাগােযাগ গেড় তু লেত সাহাযয্ কের। েগাে�ন েডার বা �ণর্ �ার কমর্সূচী সারা ে�ট বয্াপী অিভবাসনকারী পিরবারগিলেক
মানিসক �া�য্ িবষয়ক সহেযািগতা �দান কের এবং তােদরেক অনয্ানয্ িবনামূ েলয্ �াপয্ তথয্স�দগিল েদয়। রািমেরজ জু ন ইিনিশেয়িটভ েবৗি�ক / িবকাশ জিনত অ�মতাসমূ হ থাকা
নতু ন আেমিরকানেদর ONA েনটওয়ােকর্ র সােথ যু � হবার স�মতা গেড় েতােল এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট-এর পিরবারগিলেক স�দ, তথয্, ও পিরেষবাগিলর সােথ সংযু � কের।

ইংরািজ ভাষা েশখা
অপারচুিনিট েস�ারগিল– অনয্ানয্ ভাষাভাষীেদর জনয্ ইংরািজ বা ইংিলশ ফর ি�কারস অফ আদার লয্াংগেয়েজস (ESOL) একিট কমর্শি� উপকরেণর সাহােযয্ িবনামূ েলয্
ইংরািজ ভাষা িশখবার �িশ�ণ েদয়।

কমর্ শি� িবকাশ
িনউ আেমিরকানস কয্ান েকাড নামক উেদয্াগিট �� েরাজগার থাকা নতু ন আেমিরকানেদর িবনামূ েলয্ �াথিমক িডিজটাল �া�রতা �দান কের পাশাপািশ আরও উ�ত সফটওয়য্ার
েকািডং করার �িশ�ণ েদয়।
�েফশনাল পয্াথওেয়জ ফর হাই-ি�লড ইিম�য্া�স বা উ�-দ�তা স�� অিভবাসনকারীেদর েপশাদার গিতপথ নামক কমর্সূচী উ� দ�তা স�� অিভবাসনকারী চাকির �াথ�েদর
�ানীয় ONA জব েকাচেদর সােথ সংযু � কের, পাশাপািশ তােদরেক এক ে�ট বয্াপী লীড এেজি�েদর িদক েথেক সমথর্ন েজাগাড় কের েদয় েযন চাকির করার জনয্ দরকারী �িশ�ণ ও
সািটর্িফেকট অজর্েনর বয্ব�া করা যায় যার েথেক দ�তাসমূ হ ও অিভ�তার িবষেয় জানা যায়।

আইিন পিরেষবাসমূ হ
ONA িলগাল কাউি�লসমূ হ িনয়িমত আইিন পিরেষবাদান িদবস পালন কের থােক এবং নাগিরক� অজর্েনর জনয্ �েয়াজনীয় সহেযািগতা করার পাশাপািশ আইিন পিরেষবাসমূ হ িদেয়
থােক। িলবািটর্ িডেফ� ে�ােজ� (LDP) হল আইিন পিরেষবা �দানকারীেদর একিট ে�ট বয্াপী েনটওয়াকর্ যারা অিভবাসনকারীেদরেক সহেযািগতা কের থােক, তােদর অিভবাসেনর
মযর্াদা েযমনই েহাক না েকন এবং তােদরেক েদশ েথেক েবর কের েদবার সাজা হবার মেতা পিরি�িত হেলও িবনামূ েলয্ আইিন পিরেষবাগিল িদেয় থােক এবং তােদর হেয় সরাসির
�িতিনিধ�ও কের থােক। ONA আইিন পরামশর্দাতারা এবং LDP অংশীদাররাও আইন সং�া� কমর্শালাগিল কের থােক যার মেধয্ আপনার অিধকার জানু ন নামক �িশ�ণও অ�ভুর্�।

এইসব পিরেষবাগিলর েযেকােনাটা েপেত হেল, িনউ ইয়কর্ ে�ট িনউ আেমিরকানস হটলাইেন কল করুন:
1-800-566-7636
েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা – রাত 8টা, ছু িটর িদনগিল বােদ। েফােনর মাধয্েম েলনেদন করা সম� তথয্ েগাপনীয়।
200+ সংখয্ক ভাষায় সহেযািগতা পাওয়া যায়।
আপনার কাছাকািছ থাকা ONA পিরেষবাগিল েকাথায় পাওয়া যায় েসটা এখান েথেক েদখু ন: https://dos.ny.gov/office-new-americans
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