এই সম্পদসমূহ বিবিচনা করুন:
বনউ ইয়কক স্টেট HOPEline:
1-877-846-7369
মদ্য সেবন, মাদ্ক অপবযবহার এবং েমেযাজনক জুয়ার জনয
দদ্নন 24 ঘন্টা, বছনর 365 দদ্ন োহায্য এবং আশা প্রদ্ান
কনর। েমস্ত কল মাশুল-দবহীন, বহুভাষী, নামদবহীন এবং
স াপনীয়।

Capital View Office Park
52 Washington Street,
Rensselaer, NY 12144
আমানদ্র ওনয়বোইট সদ্খুন: ocfs.ny.gov

1-800-CHILDREN (244-5373)

লালনপালন এবং দ্ত্তক সনওয়া েম্পদককত তনথ্যর জনয এই নম্বনর
সফান করুন:
1-800-345-KIDS (5437)

একটি সেট বযাপী তথ্য এবং সরফানরল লাইন য্া আপনানক
আপনার প্রনয়াজনীয় পদরনষবার েনে সয্া ানয্া করার জনয

দশশু দনগ্রহ এবং ভু ল আেরনের কথ্া জানানত এখানন কল করুন:
1-800-342-3720

োহায্য করনত পানর। এটি দবনামূনলযর, স াপনীয্, এবং

য্দদ্ আপনার দশশু পদরেয্কা প্রদ্ানকারীর দবষনয় সকানও উনে
থ্ানক, তাহনল দশশু পদরেয্কা অদভনয্া লাইনন এই নম্বনর কল করুন:
1-800-732-5207

স্টেবেন্ট স্টহল্পলাইন:

বহুভাষী।

এখাবন আেও তথ্য োওয়া যাবি:
https://preventchildabuseny.org/
মাদ্ক এবং/অথ্বা মদ্য সেবন েমেযায় আক্রান্ত সলানকনদ্র
জনয দনউ ইয়কক দেটির অননকগুদল দবনামূনলযর কম-খরনের
পদরনষবা আনছ।
তথ্য এবং সরফানরনলর জনয দনউ ইয়কক দেটির দদ্নন
24 ঘন্টা, েপ্তানহ-োত-দদ্ননর বহুভাষী হটলাইন

মাদক িযিহােকােী
িা েুনিক াসবন থ্াকা বেতামাতাবদে িনয বনবদক বিকা

পদরতযক্ত দশশু েুরক্ষা আইনন আরও তথ্য পাওয়ার জনয এই নম্বনর
কল করুন:
1-800-505-SAFE (7233)
আপনার স্থানীয় APS ইউদননটর সফান নম্বনরর জনয মানব
পদরনষবা কল সেন্টানর প্রাপ্তয়বস্ক পদরনষবা সহল্প লাইনন এই নম্বনর
কল করুন:
1-844-697-3505

1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)
নম্বনর কল করুন।

সামাবিক েবেবেিাে স্থানীয় বিভাগ
আপনার এবং আপনার পদরবানরর জনয লভয েম্পনদ্র
বযাপানর আরও তনথ্যর জনয আপনার স্থানীয় DSS-এর

“...আমানদ্র েন্তান, পদরবার, এবং কদমউদনটির েুরক্ষা,

স্থাদয়ত্ব, এবং ভানলা থ্াকানক েহায়তা করা। ...”

েনে সয্া নয্া করুন।
https://ocfs.ny.gov/main/localdss.asp

প্রদতবন্ধী আনমদরকাননদ্র আইন অনুয্ায়ী, দনউ ইয়কক সেনটর দশশু এবং পদরবার
পদরনষবা অদফে অনুনরাধ োনপনক্ষ এই পুদস্তকাটি য্থ্ায্থ্ ফরমযানট উপলব্ধ করনব।

আমাে CPS স্টকসকমীে নাম:
আমাে CPS স্টকসকমীে সুোেভাইিাে:
আমাে CPS স্টকসকমীে স্ট ান:
আমাে CPS স্টকসকমীে সুোেভাইিাবেে স্ট ান:
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এক সবে কাি কোে িনয
বিশু সুেক্ষা েবেবেিা (Child
Protective Services, CPS)
-এে ভূবমকা এিং েোমিক
ocfs.ny.gov

বিশু সুেক্ষা েবেবেিা (Child Protective
Services, CPS) কী কবে?

যবদ CPS দ্বাো আমাে তদন্ত কো হয় তাহবল আমাে
বক কো উবচত?

বাচ্চানদ্র েুরদক্ষতভানব য্ত্ন সনওয়া হনে দকনা দনধকারে করার জনয
আইন অনুয্ায়ী CPS-সক বাচ্চানদ্র েনে অপবযবহার অথ্বা

• মুক্ত মবনে এিং সৎ থ্াকবিন। CPS োহায্য করার জনয কাজ
কনর ক্ষদত করার জনয নয়। SCR োরা একবার দরনপাটক করা হনল আইন

অেদ্ােরনের অদভনয্ান র তদ্ন্ত করনত হয়।
য্দদ্ তারা আপনার পদরবানরর েনে য্ুক্ত থ্ানকন তাহনল এটির অথ্ক
হনলা আপনার বচ্চার বযাপানর সেট সেন্ট্রাল সরদজদিনত সকউ
উনেন র দরনপাটক জাদননয়নছ।
একটি দরনপাটক ততদর করা হনয়নছ মানন এই নয় সয্ CPS
আপনাআপদনই সেই দরনপানটকর প্রদত একমত হনব।
তারা আপনার এবং আপনার পদরবানরর েনে কথ্া বলনত োইনব,
দকন্তু আপদন তানদ্র েনে কথ্া বলনল অথ্বা না বলনলও তানদ্র
তদ্ন্ত অবশযই েম্পূেক করনত হনব।
তদ্ন্ত েম্পূেক করার জনয CPS-এর কানছ 60 দদ্ন আনছ। মুক্ত মননর
এবং েৎ থ্াকা খুবই গুরুত্বপূেক য্ানত তারা আপনার পদরবারনক
েহায়তা করার জনয েবনেনয় ভাল উপায় খুুঁনজ সপনত পানর।

শ্রুবতকথ্া/িনশ্রুবত: য্দদ্ আদম CPS-সক বদল সয্ আদম মাদ্ক
অথ্বা মদ্য বযবহার কদর, অথ্বা পুনরায় আন র অবস্থায় েনল য্াই
তাহনল তারা এটি আমার এবং আমার পদরবানরর দবরুনে বযবহার
করনব এবং আমার বাচ্চানদ্র দননয় েনল য্ানব।

সতয: আপদন মাদ্ক অথ্বা মদ্য বযবহার করনলও য্দদ্ দপতা-মাতা
েুরদক্ষতভানব বাচ্চানদ্র পদরেয্কা কনর তাহনল CPS বাচ্চানদ্রনক
দননয় েনল য্ানব না। CPS আরও সবানে সয্ আন র অবস্থায় দফনর
য্াওয়া পুনবকােন প্রদক্রয়ার একটি অংশ এবং য্দদ্ আপদন আন র
অবস্থায় দফনর য্ান তাহনল আপনার বাচ্চানদ্রনক েুরদক্ষত রাখার
উপায় সখাুঁজার জনয আপনার েনে কাজ করনব।
য্খন বাচ্চানদ্রনক েুরদক্ষত রাখা আবশযক হনয় পন়ে তখনই সকবল
CPS বাচ্চানদ্রনক তানদ্র দপতা-মাতার কাছ সথ্নক দননয় েনল য্ায়
এবং তারা সশষ উপায় দহোনব এটি কনর। আদ্শক তভানব, CPS
আপনার বাচ্চার জনয উপয্ুক্ত েম্পদ্ দেদিত করনত আপনানক োহায্য
করনব য্ানত তানদ্রনক অস্থায়ীভানব আপনার বাদ়ে সছন়ে সয্নত হয়।

শ্রুবতকথ্া/িনশ্রুবত: ইননপনশন্ট মাদ্ক অপবযবহানরর
দেদকৎো করাননার কারনে CPS আমার বাচ্চানদ্র
অপদরদেতনদ্র োনথ্ একটি আবােনন রাখনব।

সতয: একটি েুরদক্ষত দবকল্প থ্াকার বযবস্থা সখাুঁজার জনয CPS
আপনার েনে কাজ করনব সয্মন আপনার জনয প্রনয়াজনীয় োহায্য
আপদন পাওয়ার েময় দবশ্বস্ত পদরবার অথ্বা বন্ধু নদ্র োনথ্।

CPS বকভাবি িানবি স্টয আমাে িাচ্চাো
সুেবক্ষত আবে?
CPS আপনার, আপনার বাচ্চানদ্র এবং অনয কারও েনে কথ্া
বলনব য্ানদ্র কানছ তথ্য থ্াকনত পানর সয্মন পদরবানর েদ্েয,
দশক্ষক, অথ্বা প্রদতনবশী।

অনুয্ায়ী CPS-সক তদ্ন্ত করনতই হনব। মুক্ত মননর এবং েৎ থ্াকনল
আপনার বাচ্চানদ্র েুরদক্ষত এবং আপনার পদরবারনক মজবুত রাখনত
আপনানক োহায্য করার জনয CPS োহায্য পানব।

• তদ্ন্ত প্রদক্রয়া দ্রুত করার জনয উেলব্ধ এবং েহনয্াদ তামূলক থ্াকনবন
• বনবিে কথ্া িলবিন: মনন রাখনবন, আপদন আপনার পদরবানরর
একজন দবনশষজ্ঞ এবং আপনার মতামত গুরুত্বপূে।ক আপনার পদরবার
েম্পনকক ময্কাদ্াপূেকভানব আপনার দবশ্বাে, মূলযবাধ এবং মতামত

তারা আপনানক দকভানব আপনার বাদ়েনত আপনার বাচ্চানদ্রনক
েুরদক্ষত রাখনবন সে দবষনয় দনদদ্ক ষ্ট প্রশ্ন দজজ্ঞাো করনব দবনশষত
য্দদ্ আপদন মাদ্ক অপবযবহার অথ্বা মদ্য পান কনরন।
য্দদ্ প্রনয়াজন হয় তাহনল CPS আপনার বাচ্চানদ্র জনয েুরক্ষা
প্ল্যান ততদর করনব।

• প্রবতবিয়ািীল থ্াকবিন: CPS-এর েনে সয্া ানয্ান থ্াকনবন—

শ্রুবতকথ্া/িনশ্রুবত: CPS সকানও োহানয্যর প্রস্তাব না দদ্নয়ই আমার

• সবিয় থ্াকবিন: য্দদ্ CPS-এর সকানও উনে থ্ানক, দ্রুত এবং

পদরবার েম্পনকক ধারো ততদর করনব এবং দেোন্ত সননব।

সতয: CPS জানন সয্ আপনার পদরবানরর বযাপানর আপদন একজন

দবনশষজ্ঞ, এবং আপনার প্রনয়াজনগুদল পূরে করার উনেনশয েমাধান এবং
েম্পদ্ সখাুঁজার জনয তারা আপনানক োহায্য করনত পানর। CPS আপনার
পদরনষবার জনয আপনার পক্ষ সথ্নক সরফানরল কনর এবং আপনার
কদমউদনটির েনপানটকর োনথ্ আপনার েংনয্া স্থাপননর প্রয়াে কনর।

CPS বকভাবি আমাে েবেিােবক সাহাযয
কেবত োবে?
প্রথ্নম, CPS-এর জনয এটি সবাো খুব গুরুত্বপূেক সয্ আপনার মাদ্ক অথ্বা
মদ্য বযবহার দকভানব আপনার বাচ্চার পদরেয্কা করার আপনার ক্ষমতানক
প্রভাদবত করনছ।
একটি েুরক্ষা প্ল্যাননর অংশ দহনেনব CPS আপনানক এবং আপনার
পদরবারনক োহায্য করার জনয দশশু পদরেয্কা এবং পরামনশকর মনতা দবষনয়র
োনথ্ োহায্য করনত পানর।
য্দদ্ আপনার মাদ্ক অথ্বা মদ্য অথ্বা মানদেক স্বানস্থযর দেদকৎোর
প্রনয্াজন হয় CPS আপানানক সেই পদরনষবাগুদল খুুঁজনত োহায্য করনব।

বচবকৎসাে িনয বক আমাবক চবল স্টযবত হবি?
CPS আপনানক মাদ্ক এবং মদ্য মূলযায়ননর জনয সরফার করনত পানর,
য্াখানন প্রদশদক্ষত প্রদ্ানকারী আপনার প্রনয়াজননর জনয উপয্ুক্ত
দেদকৎোর স্তর েুপাদরশ কর।
য্দদ্ আপদন ইননপনশন্ট দেদকৎোয় সয্া সদ্ন তাহনল CPS আপনার
বাচ্চার উনেনশয পদরেয্কা প্রদ্ানকারী দেদিত করার উনেনশয কাজ করনব
পদরবার অথ্বা অনযানয েহনয্াদ তামূলক প্রাপ্তবয়স্ক েহ।

জানাননা খুবই গুরুত্বপূে।ক

সয্া ানয্া উনপক্ষা করনল অথ্বা দবলদম্বত করনল আপনার সকে সকবল
প্রোদরত হনব।
য্তটা েম্ভব েদক্রয়ভানব সেটি েমাধান করার আপনার সেষ্ঠ প্রয়াে
করনবন। CPS-সক আপনার েহনয্াদ তামূলক সনটওয়ানককর বযাপানর
বলুন য্ারা োহায্য করনত পানরন সয্মন পদরবার, বন্ধু , দ জকার েদ্েয,
েমবয়েী েহনয্া ী গ্রুপ, কাউনেলার ইতযাদদ্। সয্ সকানও পদরবানরর
েদ্েয অথ্বা দনকট বন্ধু র েনে সয্া ানয্া করুন য্ারা আপনার
পদরবানরর জনয একজন েম্পদ্ বা েহায়ক হনত পানর।

• সিাে সবে বমবল কাি করুন: আপনানক েহনয্াদ তা করার
জনয পদরবার এবং বন্ধু নদ্র একটি মজবুত সনটওয়াকক স্থাপন করা
আপনার বাচ্চা এবং পদরবানরর জনয ইদতবােক ফলাফল পাওয়ার
সক্ষনে খুব গুরুত্বপূেক হনত পানর।

