
আপিন িক একজন অিভবাসী যার সাহাযয্ �েয়াজন? 
িনউ ইয়কর্  ে�ট অিফস ফর িনউ আেমিরকানস (ONA) সাহাযয্ করেত পাের! ONA সকল অিভবাসীেদর িবনামূেলয্ পিরেষবা �দান কের। 

নাগিরক ও কিমউিনিটর অংশ�হণ 

সুেযাগ েক� - নাগিরক িবষয় হল কিমউিনিট-িভিৎতক �দানকারীেদর একিট রাজয্বয্াপী েনটওয়াকর্  যা িবনামূেলয্ এবং েগাপনীয় পিরেষবা �দান কের যার মেধয্ 
রেয়েছ নয্াচারালাইেজশন সহায়তা, নাগিরক িবষয় পরী�ার ��িত, আইিন পরামশর্ এবং কিমউিনিট কমর্শালা। ইিম�য্া� কিমউিনিট নয্ািভেগটরস হল এমন 
বয্ি�েদর একিট তৃণমূল েনটওয়াকর্  যারা তােদর যু� করেত সাহাযয্ কের যােদর অিভবাসন-স�িকর্ ত পিরেষবা এবং তথয্ সবেচেয় েবিশ �েয়াজন। নথর্ কাি� 
ইিম�য্া� িরেসাসর্ েকাঅিডর্ েনটর কানািডয়ান সীমাে� থাকা সহ নথর্ কাি� অ�েলর অিভবাসীেদর সহায়তা ও েরফােরল �দান কের। 

ইংেরিজ ভাষা িশ�া 

সুেযাগ েক� - অ-ইংরািজ ভাষীেদর জনয্ ইংেরিজ িশ�া (ESOL) একিট কমর্শি� উপাদান সহ িবনামূেলয্ ইংেরিজ ভাষার �িশ�ণ �দান কের। েসল-এড 
হল সম� ভাষা �েরর জনয্ একিট িবনামূেলয্র এবং েগাপনীয় ইংেরিজ-ভাষা েশখার কাযর্�ম েযিট েযেকানও ধরেনর েমাবাইল েফােন উপল� রেয়েছ। 

�া�য্ এবং কলয্াণ 

েগাে�ন েডার ে�া�াম রাজয্ জুেড় নতুন আেমিরকানেদর জনয্ মানিসক �া�য্ সহায়তা েগা�ী অফার কের এবং অনয্ানয্ িনশ� সং�ানগিলর সােথ যু� কের। 
রািমেরজ জুন ইিনিশেয়িটভ েমধাবৃিৎতক এবং িবকাশমূলক অ�মতা থাকা অিভবাসীেদর এবং তােদর পিরবারেক স�দ, তথয্ এবং পিরেষবার সােথ যু� করার 
জনয্ ONA েনটওয়ােকর্ র সামথর্য্ ৈতির কের। 

আইিন পিরেষবা 

িলগয্াল কাউে�লরা অিভবাসীেদর িবনামূেলয্ আইিন পিরেষবা এবং সরাসির �িতিনিধ� �দান কের, ONA সুেযাগ েকে� িনয়িমত আইিন পরামশর্ িদবেসর সুিবধা 
�দান কের এবং "আপনার অিধকারগিল জানুন" (েনা ইওর রাইটস) সহ আইন-স�িকর্ ত কমর্শালার সুিবধা এবং �িশ�ণ �দান কের। িলবািটর্  িডেফ� �েজ� 
একিট সাবর্জনীন �িতিনিধ� মেডেলর মাধয্েম ONA-এর আইিন ে�া�ািমংেক সহায়তা কের, যা আটক থাকা বা িনবর্াসেনর ঝঁুিকেত থাকা সহ সব ধরেনর অিভবাসন 
অব�া িনিবর্েশেষ েযেকানও অিভবাসীেক পিরেষবা েদয়। 

কমর্শি� উ�য়ন 

িনউ আেমিরকান কয্ান েকাড উেদয্াগ অিভবাসীেদর জনয্ িবনামূেলয্ েমৗিলক িডিজটাল সা�রতা �িশ�েণর পাশাপািশ আরও উ�ত স�ওয়য্ার েকািডং �িশ�ণ 
�দান কের। �েফশনাল পাথওেয়স ে�া�াম উ�-দ� অিভবাসী চাকির�াথ�েদর �ানীয় ONA জব েকােচর সােথ যু� কের, েসইসােথ তােদর দ�তা এবং 
অিভ�তার সােথ েমেল এমন কমর্সং�ােন িনেয়ােগর জনয্ �েয়াজনীয় �িশ�ণ এবং শংসাপ� লাভ করেত একিট রাজয্বয্াপী িলড এেজি� েথেক সহায়তা কের। 

এই পিরেষবাগিলর েযেকানও একিট বয্বহার করেত িনউ ইয়কর্  ে�ট িনউ আেমিরকানস হটলাইেন েফান িদন: 

1-800-566-7636

েসামবার েথেক শ�বার, সকল 9টা - রাত 8টা, ছুিটর িদনগিল বাদ িদেয়। সম� কলগিল েগাপন রাখা হয়। 200িটর েবিশ ভাষােত সহায়তা উপল� আেছ। 

আপনার িনকটতম ONA পিরেষবাগিল খঁুেজ েপেত েদখুন: 

https://dos.ny.gov/office-new-americans 
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