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বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজল 

অববধ জিক্ষার্থীরা জি জিউ ইয়িক  জিটি সু্কলল ভজতক  হলত পারলব? 

হ্যাঁ। অভিবযসনগত অবস্থয যযই হহযক নয হকন, ভনউ ইয়কক  ভসটির প্রত্ত্ক ভিক্ষযর্থীর পযবভিক সু্কি ভিক্ষযর অভিকযর 
রত্য়ত্ে। ৪ বের বয়স অর্থবয যযরয ৪ বেত্রর হত্ব তযরয ভপ্র-ত্ক-ত্ত িভতক র হযযগ্ এবং সকি অভিবযসীর ৫ বের 
বয়স হর্থত্ক গ্রযজতু্য়িন অজক ন করয অর্থবয হয সু্কি বেত্রর হিত্ে তযরয ২১ বেত্রর হত্ব হসই পযকন্ত সকি ভিক্ষযর্থীর 
পযবভিক সু্কত্ি পড়যর অভিকযর আত্ে। ভিওই কর্ককতক য এবং কর্ীগণ অভিবযসনগত অবস্থয সম্পত্কক  হকযন প্রশ্ন ভজত্েস 
করত্বন নয। তযরয অভিবযসনগত অবস্থয সম্পত্কক  জযনত্িও, তযরয অবি্ই ভবেয়টি হগযপন রযখত্বন। 

আজি অববধ হললও জি আিার িন্তািলি সু্কলল পজরদিকি িরলত পারলবা? 

হ্যাঁ। ভিওই-র সু্কি পভরদশ্নক করত্ত, আপনযর একটি অভিভসয়যি িত্ য আইভির প্রত্য়যজন হত্ব। ভিওই ভনউ ইয় ক ক ভসটি 
কততক ক সকি ভনউ ইয়কক যরত্দর জন্ ইসু্কত ত ভি ভর্উভনভসপ্যি আইভি আইএনওয়যইভস গ্রহণ কত্র। আইভিএনওয়যইভস 
অভিবযসনগত অবস্থযর তর্থ্ সংগ্রহ কত্র নয। আপভন ভি আইভিএন্ওয়যইভস-র জন্ www.nyc.gov/idnycসযইত্  সযইন 
আপ করত্ত পযত্রন।    

আজি যুক্তরালের িাগজরি িই।  আিার জি জিলপালটক িলির বযাপালর উজিগ্ন হবার িারণ আলে? 

আভিবযসনগত আইন অত্নক জটিি এবং প্রত্ত্ত্কর জন্ ভিন্ন হত্ত পযত্র। আপভন যভদ ভনভিত নয হন যুক্তরযত্ে 
আইনগতিযত্ব র্থযকয এবং কযজ করয সযম্প্রভতক ইভর্ত্গ্রিন হ যেণয আপনযর অবস্থযত্ক কত য প্রিযভবত কত্রত্ে, আপনযর 
উভিত আপনযর ভবকল্পগুত্িয বুঝত্ত একজন ইত্র্ত্গ্রিন অ্য ভনকর সযত্র্থ কর্থয বিয। ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয 
িযত্ি অপত্য়ন্টত্র্ত্ন্টর জন্ 311 হিযন কত্র “অ্যকিনএন্রওয়যইভস”  বিুন। 

আিার পজরবার  জিজরয়া, ইরাি, িুদাি, সিািাজলয়া, জলজবয়া, অর্থবা ইলয়লিি সর্থলি। আিার জি সপ্রজিলিলের এইিব 
সদলি উপর ইজিলেিি জিলয়ধাজ্ঞা স াষণার বযাপালর উজিগ্ন হবার িারণ আলে? 

জযতীয় সূত্র যযই হহযক নয হকন, ভনউ ইয়কক  ভসটির প্রত্ত্ক ভিক্ষযর্থীর পযবভিক সু্কি ভিক্ষযর অভিকযর রত্য়ত্ে। 
হপ্রভসত্িন্টর আত্দি এর হকযন পভরবতক ন   যয় নয। আপভন যভদ হপ্রভসত্িত্ন্টর আত্দত্ির ব্যপযত্র উভিগ্ন র্থযত্কন হয, 
কীিযত্ব তয আপনযর অর্থবয আপনযর পভরবযত্রর যুক্তরযত্ে র্থযকয অর্থবয সির করযত্ক ক্ষভতগ্রস্ত করত্ত পযত্র, তযহত্ি 
ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয িযত্ি অ্যপত্য়ন্টত্র্ত্ন্টর জন্ 311 নম্বত্র হিযন কত্র “ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয” 
বিুন। 

আপনযর যভদ এর্ন হকযন পভরবযর সদস্ র্থযত্ক হয বতক র্যত্ন এয়যরত্পযত্ ক  আ ত্ক আত্ে অর্থবয আপভন যভদ কযউত্ক 
হিত্নন হয বতক র্যত্ন আ ক আত্ে এবং আপনযর শুিু ইর্যরত্জভি সহযয়তযর প্রত্য়যজন পত্ড়, হজএিত্ক ইন্টযরন্যিনযি 
এয়যরত্পযত্ ক  একজন হেচ্ছযকর্ী অ্য ভনকর সযত্র্থ এখন কর্থয বিত্ত 844-326-4940 নম্বত্র হিযন করুন। 

জিটি জি ইজিলেিি এিল ািকলিলে অংিেহণ িলর? 

ভসটি ইভর্ত্গ্রিন আইন প্রত্য়যগ পভরিযিনয কত্র নয। হিিত্রি গিনকত্র্ন্ট এই প্রত্য়যত্গর ভবেয়টি হদত্খ। ভসটির হগযপনীয়তযর 
নীভত, যয অভিবযসনগত অবস্থয এবং অন্ হগযপনীয় তর্থ্ সংরক্ষণ কত্র, কযযকত অভিবযসীসহ সকি অভিবযসীর জন্ 
ভসটিত্ক একটি ভনরযপদ, আন্তভরক স্থযন ভহত্িত্ব ততভর কত্র। 

 

http://www.nyc.gov/idnyc
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আিার জি িহায়তার িিয পজুলিলি িল িরা জিরাপদ? 

হ্যাঁ। অপরযত্ির ভিকযর, সযক্ষী, অর্থবয অন্ যযত্দর সহযয়তযর দরকযর হয় তযত্দরত্ক এনওয়যইভপভি অভিবযসনগত 
অবস্থযর প্রশ্ন ভজত্েস কত্র নয। ভবত্িের্ূিক অপরযিসহ হকউ যভদ হকযন অপরযত্ির ভিকযর হয়, তযর উভিত 
এনওয়যইভপভি-ত্ক 911 নম্বত্র কি কত্র হযযগযত্যযগ করয অর্থবয এনওয়যইভপভি হহ  ক্রযইর্  যস্ক হিযত্সকর (646) 610-
5267 নম্বত্র সরযসভর হিযন করয 

ইজিলেিি অযান্ড িাস্টিস্ এিল ািকলিলের (ICE) বযাপালর আিার িী অজধিার আলে?   

আপনযর যভদ আইভসই সম্পত্কক  হকযন উত্িগ র্থযত্ক অর্থবয আপনযর অভিকযর সম্পত্কক  আপভন যভদ আরও তর্থ্ জযনত্ত 
িযন অর্থবয প্রস্তুভতর জন্ আপভন করত্ত পযত্রন, তযহত্ি একজন ইভর্ত্গ্রিন আইনজীবীর সযত্র্থ কর্থয বিুন। হবি ভকেু 
অিযিজনক প্রভতষ্ঠযন ভনউ ইয়কক  ভসটির ইভর্গ্র্যন্ট যযরয ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয িযয় তযত্দর জন্ উচ্চ র্যনসম্পন্ন, 
ভি-ত্ত অর্থবয কর্-খরত্ি আইভন পরযর্িক প্রদযন কত্র, এর অন্তিুক ক্ত অ্যকিনএনওয়যইস কর্কসূভির র্যি্ত্র্ প্রদত্ত 
পভরত্েবয। ভি, ভনরযপদ ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয িযত্ি অপত্য়ন্টত্র্ত্ন্টর জন্ 311 হিযন কত্র “ইভর্ত্গ্রিন আইভন 
সহযয়তয”  বিুন। 

স িালরল আইি প্রলয়াগিারী অজ িারগণ, এর অন্তভুক ক্ত ইজিলেিি অজ িার, জি এিওয়াইজি পাবজলি সু্কলগুললালত 
প্রলবি িরলত পালর?  

বতক র্যন হিিযত্রি পভিভস ইভর্ত্গ্রিন-সম্পভকক ত হগ্রিতযর, ইন্টযরভিউ, তল্লযভি, এবং ভবভিন্ন স্পিককযতর স্থযত্নর 
নজরদযভরত্ক সীভর্ত কত্র, এর অন্তিুক ক্ত সু্কিগুত্িযও। হিিযত্রি আইন প্রত্য়যগকযরী অভিসযরগণ, যযর অন্তিুক ক্ত ইভর্ত্গ্রিন 
অভিসযরও, শুিুর্যত্র আইভন বযি্বযিকতযর হক্ষত্ত্র ভিওই সু্কিসর্ূত্হ প্রত্বত্ির অনুর্ভত িযি করত্ব, এবং তযও সু্কি ভিওই 
আইনজীবীত্দর সযত্র্থ পরযর্িক করযর পত্র। যভদ হকযন আইভসই অভিসযর ইভর্ত্গ্রিন ভবেয়ক আইন প্রত্য়যত্গর উত্দেশত্ি্ সু্কত্ি 
আত্স, সু্কি হসিটি এত্জন্ট ভপ্রভিপ্যিত্ক কি করত্ব এবং ভপ্রভিপ্যি হসিটি হিত্স্ক আইভসই অভিসযত্রর সযত্র্থ ভর্ভিত 
হত্বন। ভপ্রভিপ্যি অভিসযরত্ক পরযর্িক হদত্বন, হযসর্য় ভপ্রভিপ্যি ভিওই আইনজীবীত্দর সযত্র্থ কর্থয বত্িন হসই সর্ত্য় 
অভিসযর হযন অবি্ই সু্কি ভবভডংত্য়র বযইত্র অবস্থযন কত্রন। ভিওই আইনজীবীত্দর সযত্র্থ পরযর্ত্িকর পত্র ভপ্রভিপ্যি 
ভপতযর্যতয অর্থবয অভিিযবকত্কও জযনযত্বন। সযিযরণিযত্ব বিয হযত্ত পযত্র, হিিযত্রি আইন প্রত্য়যগকযরী অভিসযরগণত্ক 
শুিুর্যত্র তখনই প্রত্বত্ির অনুর্ভত প্রদযন করয হত্ব যখন তযত্দর কযত্ে যর্থযযর্থ ভবিযভরক আত্দি র্থযকত্ব অর্থবয খুব েল্প 
হক্ষত্ত্র ভনভদকষ্ট ভকেু িরত্নর জরুভর পভরভস্থভত ভবরযজ কত্র এবং জরুভর ব্বস্থয গ্রহত্ণর আবভি্কতয র্থযত্ক। 
 
যজদ এিি হয় জপতািাতা/অজভভাবি সেপ্তার/জিলপাটক  হবার িারলণ সু্কল সর্থলি জিক্ষার্থীলি সিয়া িম্ভব িা হয়, সিলক্ষলে 
িী হলত পালর?  

সু্কি হর্থত্ক যভদ ভিক্ষযর্থীত্ক হনয়য নয হয়, তযহত্ি সু্কি ভনয়ভর্ত ভনয়র্ অনুসরণ করত্ব এবং ভপ্রভিপ্যি অর্থবয তযর 
দযভয়ত্ে ভনযুক্ত ব্ভক্ত ইর্যরত্জভি হযযগযত্যযত্গর তর্থ্ কযত্িক  তযভিকযিুক্ত ব্ভক্তত্দরত্ক হিযন করত্বন। হযৌভক্তক সর্ত্য়র 
র্ত্ি্ যভদ সু্কি হকযন হযযগযত্যযত্গর ব্ভক্তত্ক নয পযন, অভিকযংি সু্কি তযত্দর স্থযনীয় পুভিি ভপভসংত্য হযযগযত্যযগ করত্ব, 
যযরয যর্থযযর্থ ব্বস্থয হনত্বন, যয ভিক্ষযর্থীর বযভড়ত্ত একটি ওত্য়িত্নস ভিভজ ও হত্ত পযত্র। এর পত্রও যভদ কযউত্ক নয 
পযওয়য যযয়, ভপভসংয ভিক্ষযর্থীত্ক তযত্দর তত্ত্ববিযত্ন হনত্ব এবং ইর্যরত্জভি হযযগযত্যযত্গর ব্ভক্তত্দর সযত্র্থ হযযগযত্যযত্গর 
হিষ্টয অব্যহত রযখত্ব, অর্থবয অ্যিভর্ভনত্েিন ির ভিিত্েন সযভিক স (ACS)-এর সযত্র্থ হযযগযত্যযগও করত্ত পযত্র। 
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আিার িন্তািলদর জিরাপত্তা জিজিতিরলণ আজি জি জিেু িরলত পাজর? 

প্রযপ্তবয়স্কত্দর নযর্ এবং হিযন নম্বর হযযগ করত্ত (উদযহরণেরুপ, পযভরবযভরক সদস্, বনু্ধ-বযন্ধব, হবভবভস যর, 
প্রভতত্বিী, অর্থবয অন্ সু্কি ভপভতযর্যতয)ভকেু য সর্য় ভনত্য় আপনযর সন্তযত্নর সু্কত্ির ইর্যরত্জভি হযযগযত্যযত্গর তর্থ্ 
হযিনযগযদ করুন যযত্ত তযরয আপনযর অনুপভস্থভতত্ত আপনযর সন্তযনত্ক সু্কি হর্থত্ক ভনত্ত আসত্ত পযত্র। আপনযর সন্তযন 
অংিগ্রহণ করত্ে এর্ন আপনযর সু্কি, ভপ্র-ত্ক, িযইডত্কয়যর কর্কসূভি এবং হযত্কযন আি যর সু্কি কর্কসূভির জন্ এটি 
করুন।  

আজি সিার্থায় ইজিলেিি জবষলয় আইজি িহায়তা সপলত পাজর? 

ইভর্ত্গ্রিন আইন জটিি। আপনযর ইভর্ত্গ্রিন ভবেত্য় আপনযত্ক সহযয়তয প্রদযন করত্ত পযত্র এর্ন একজন ভবশ্বস্ত, হযযগ্ 
ইভর্ত্গ্রিন অ্য ভনক আপভন খুাঁত্জ ভনত্ত পযত্রন। ইভর্ত্গ্রিন জযভিয়যভত এভড়ত্য় িিুন: আইনজীবী নয় এর্ন হকউ আইভন 
সহযয়তয প্রদযন করত্ত সক্ষর্ নযও হত্ত পযত্র। হবি ভকেু অিযিজনক প্রভতষ্ঠযন ভনউ ইয়কক  ভসটির ইভর্গ্র্যন্ট যযরয 
ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয িযয় তযত্দর জন্ উচ্চ র্যনসম্পন্ন, ভি-ত্ত অর্থবয কর্-খরত্ি আইভন পরযর্িক প্রদযন কত্র, এর 
অন্তিুক ক্ত অ্যকিনএনওয়যইস কর্কসূভির র্যি্ত্র্ প্রদত্ত পভরত্েবয।  

এই ভি পভরত্েবয আপনযত্ক হযযগ্ ইভর্ত্গ্রিন আইনজীবীর সযত্র্থ সংযুক্ত এবং আপনযত্ক জযভিয়যভত এড়যত্নযয় সহযয়তয 
প্রদযন করত্ত পযত্র। 311 নম্বত্র হিযন করুন এবং বিুন "ইভর্ত্গ্রিন আইভন সহযয়তয।" 

িী ধরলির জিটি পজরলষবা আিার এবং আিার পজরবালরর িিয লভয? 

অববি অভিবযসীসহ, সকি ভনউ ইয়কক বযসীত্দর জন্ অভিকযংি ভসটি পভরত্েবয িি্, হযর্ন সু্কত্ি িভতক  হওয়য, অর্থবয 
েযস্থ্ ভসত্েত্র্র প্রযত্ন িযি, অর্থবয অন্ পভরত্েবয। ভসটির কর্ীগণ, তযত্দর কযত্জ প্রত্য়যজন নয হত্ি, অভিবযসনগত 
অবস্থযর প্রশ্ন ভজত্েস করত্ব নয।  তযরয অবি্ই অভিবযসনগত তর্থ্ হগযপন রযখত্ব। 

 আইজিএিওয়াইজি – আযইভিএনওয়যইভস হত্িয সকি ভনউ ইয়কক বযসীত্দর জন্ ভসটির আইভি 
কযিক ।  আইভিএনওয়যইভস অভিবযসনগত অবস্থযর তর্থ্ সংগ্রহ কত্র নয। www.nyc.gov/idnyc সযইত্  একটি 
অ্যপত্য়ন্টত্র্ন্ট করুন। 

 সহলর্থ সিয়ার 
o কর্ খরত্ির ইর্যরত্জভি এবং নন-ইর্যত্রত্জভি েযস্থ্ প্রযত্ন সকি পযবভিক হযসপযতযি এবং ভিভনক 

এবং অন্ ব্য় বহযনত্যযগ্ ভিভনত্ক িি্। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন। 
o এনওয়যইভস ওত্য়ি একটি ভি এবং হগযপনীয় সংত্যযগ যয হযত্কযন সর্ত্য় ২০০ অভিক িযেযয় র্যনভসক 

েযস্থ্ পভরত্েবয প্রদযন কত্র। 1-888-NYC-Well -এ হিযন, 65173 নম্বত্র WELL হ ক্স  করুন, 
অর্থবয  www.nyc.gov/nycwell সযইত্  যযন। 

 চাইল্ড সিয়ার – ভনম্ন-আত্য়র পভরবযরসর্ূহ যযত্দর ৬ সপ্তযহ বয়স হর্থ ১২ বের বয়সী সন্তযন রত্য়ত্ে তযরয 
ভি-ত্ত অর্থবয কর্-খরত্ি ভিশু প্রযহ্ন পভরত্েবয হপত্ত পযত্র। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন। 

 ইিারলিজি খাবার এবং আশ্রয় – ভনউ ইয়কক  ভসটিব্যপী ভবভিন্ন স্থযত্ন প্রত্য়যজন রত্য়ত্ে এর্ন র্যনুত্ের জন্ 
ভি-ত্ত খযবযর প্রদযন করয হয়।  হহযর্ত্বস হপ্রযগ্রযর্ অভিবযসীত্দর আশ্রয় হকত্ে যযওয়য এড়যত্নযত্ত সহযয়তয 
করত্ত পযত্র। আরও তত্র্থ্র জন্ 311 নম্বত্র হিযন করুন। 
 
 
 

http://www.nyc.gov/idnyc
http://www.nyc.gov/nycwell
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আজি যজদ আিার িন্তালির িলতা অিুভব িজর অর্থবা আজি যজদ ববষিয অর্থবা হয়রাজির জিিার হই, আিার িী 
িরা উজচত? 

কর্কস্থত্ি, আবযসত্ন এবং পযবভিক সু্কিসহ পযবভিক জযয়গযগুত্িযত্ত হবআইভন তবের্্, প্রভতভহংসয, এবং হয়রযভন র্ুক্ত হবযর 
অভিকযর প্রত্ত্ক ভনউ ইয়কক বযসীর রত্য়ত্ে। আরও তত্র্থ্র জন্ অর্থবয হকযন   নয ভরত্পয ক  করত্ত, হকযন সু্কত্ির 
হরসত্পয ির অি (RFA) ভিাঁয়যত্জযর সযত্র্থ হযযগযত্যযগ, 311 নম্বত্র হিযন অর্থবয এনওয়যইভস কভর্িন অন ভহউর্্যন 
রযই স্-এর হ িযইত্নর (718) 722-3131 নম্বত্র হিযন করুন। 

 


