
 

 

এই প্রচারপত্রটি পৃথক শিশু, যুবক এবং 
তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের এবং তাদের 
পশরবারগুশিদক প্রদয়াজনীয় 
পশরদেবাগুশিদত অ্যাদেস করদত 
সহায়তা করার ক্ষেদত্র NYS শিশু ও 
পশরবার কাউশিি (NYS Council on 

Children and Families, CCF) এর হার্ড  
টু ক্ষেস / হার্ড  টু সার্ড  ইউশনট এর রূ্শিকা 
বণডনা কদর। 
 

 
 

 

প্রশ্ন একটি হার্ড  টু প্লেস এবং হার্ড  টু সার্ড  

পরিরিরিি মধ্যে মধ্যে পার্ডকে কী? 

A 

হার্ড  টু প্লেস এিন একটি পশরশিশতদত জশ়িত যার িাধ্যদি 

একাশধ্ক জটিি চাশহো সম্পন্ন একটি শিশু, যুবক বা তরুণ 

প্রাপ্তবয়স্কদের একটি আবাশসক িাপনায় আরও র্াি পশরদেবা 
ক্ষেওয়া হদব তদব যার পশরবার এবং এদজশিগুশি যারা 
পশরবারটির সাদথ কাজ কদর তারা শনরিস প্রদচষ্টা চাশিদয়দে 

তদব উপযুক্ত একটিদত অ্যাদেস করদত সেি হয় শন। 
 

হার্ড  টু সার্ড  এিন পশরশিশতদত জশ়িত যার িাধ্যদি 

একাশধ্ক জটিি চাশহো সম্পন্ন একটি শিশু, যুবক বা যুবক 

বয়স্ক বযশক্ত তার শনদজর বাশ়িদত থাকদত একাশধ্ক 

সরবরাহকারীর কাে ক্ষথদক উপযুক্ত পশরদেবাগুশির 

সহায়তায় সেি হদত পাদর, তদব তার পশরবার এবং িানীয় 

এদজশিগুশি ক্ষসগুশি শনরাপে করদত অ্েি হদয়দে। 

 প্রশ্ন হার্ড  টু প্লেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউরিধ্টি 

রূ্রমকা কী? 

A 

হার্ড  টু ক্ষেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউশনট এদত কাজ কদর: 

• সবডাশধ্ক উপযুক্ত সম্প্রোয় শর্শিক বা আবাশসক 

পশরদেবা প্রাশপ্তদত বযশক্তদক সহায়তা করা। 

• পশরদেবা বা িাপদনর বযবিা করদত শবিম্ব হ্রাস করা। 

• সিয়িত পশরদেবা সরবরাহ বা িাপদনর ক্ষেদত্র বাধ্া 
সৃশষ্ট কদর এিন বাধ্াগুশির সিাধ্ান করা। 

 

প্রশ্ন হার্ড  টু প্লেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউরিট কখি 

জর়িি হধ়্ে যা়ে? 

A 

িানীয় এবং আঞ্চশিক স্তদর সিস্ত ক্ষপ্রাগ্রাদির শবকল্প এবং 
শবদরাধ্ শনষ্পশি প্রশিয়া ক্ষিে হদয় যাওয়ার পদর, বা যশে 

ক্ষকানও শপতা-িাতা/আত্মীয় িদন কদরন ক্ষয তাদের সন্তাদনর 

প্রদয়াজনীয়তা শবেযিান শসদেিগুশি পূরণ করদে না তখন 

হার্ড  টু ক্ষেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউশনট জশ়িত হয়। 

 

প্রশ্ন প্লক একজি বেরিধ্ক হার্ড  টু প্লেস/হার্ড  টু 

সার্ড  ইউরিধ্ট প্লিফাি কিধ্ি পাধ্ি? 

A 

সিাধ্াদনর জনয ক্ষয ক্ষকউ হার্ড  টু ক্ষেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউশনদট 

ক্ষরফার করদত পাদরন, সহ: 

• স্বিন্ত্র (স্ব-প্লিফাধ্িল) 

• রপিামািা বা আত্মী়েস্বজি 

• পারিবারিক আদালধ্িি রবচািকিা। 
• রবদোল়ে রর্রিক্ট 

• সামারজক পরিধ্েবাগুরলি িািী়ে রবর্াগসমূহ 

• িাজে সংিাগুরল এবং িাধ্দি িািী়ে বা আঞ্চরলক 

অরফসসমূহ 

• প্লস্বচ্ছাধ্সবী (অলার্জিক) সংিা 
• উরকল 

 প্রশ্ন আরম কীর্াধ্ব হার্ড  টু প্লেস/হার্ড  টু সার্ড  

ইউরিধ্ট প্লিফাধ্িল কিব? 

A 

একজন বযশক্ত শযশন একটি ক্ষরফাদরি ততর করদেন 
তাদক অ্বিযই হার্ড  টু ক্ষেস/হার্ড  টু সার্ড  ইউশনটদক 
শনম্লশিশখতগুশি সরবরাহ করদত হদব: 

CCF Intake এবং CCF তথয প্রকাদির ফিড এগুশি আিাদের 

ওদয়বসাইদট পাওয়া যায়: www.ccf.ny.gov. 

এো়িাও, অ্নগু্রহ কদর শনম্নশিশখতগুশি সরবরাহ করুন: 

• শচশকৎসা ইশতহাস 

• িানশসক িিূযায়ন 

• িানশসক ও কাযডকরী িিূযায়ন 

• িদনা-সািাশজক ইশতহাস 

• বযশক্তগত শিো কিডসূশচ (Individual Education 

Program, IEP) 

• আোিদতর কাযডিি (যশে থাদক) 

• ক্ষেসদিদের ইশতহাস 

• OPWDD টযাব নম্বর 

 

সিস্ত তথয ক্ষগাপদন 

রেণাদবেণ করা হদব। 
 

 

 

www.ccf.ny.gov 

 

  

http://www.ccf.ny.gov/
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সাযািণ ির্ে

NYS শিশু ও পশরবার কাউশিিটি (NYS Council on

Children and Families) শিশু, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের
এবং তাদের পশরবাদরর জনয শসদেিগুশিদত আরও সিশিত

এবং কাযডকর পশরদেবা আনদত প্রশতশিত হদয়শেি। প্রশতিার
পর ক্ষথদক, কাউশিদির অ্নযতি প্রধ্ান িেয হ'ি একাশধ্ক
চাশহো সম্পন্ন শিশুদের শসদেদি পশরদেবাগুশিদত অ্যাদেস

উন্নশত করা। কাউশিি এই িেদক েটুি উপাদয় ক্ষিটায়:

1) পরৃ্ক রিশু, যবুক ও পরিবািধ্ক সহা়েিা প্রদাি
কধ্ি; এবং

2) কাযডকি পরিধ্েবারদ সিবিাহধ্ক আিও র্াধ্লা
কিাি জিে সমর্ডি কিধ্ি িাজে িীরিধ্ি
পরিবিড িগুরল সহজিি কিধ্ি খুুঁধ্জ প্লবি কিা ও
কাজ কিা।

www.ccf.ny.gov

প্রশ্ন?

অনগু্রহ করে কল করুন:

ক্যাথলিন লিভার্স (Kathleen Rivers), র্হক্ািী
র্মন্বয়ক্ািী
হার্স  টু প্লের্/হার্স  টু র্াভস  ইউলনট
প্ল ান: (518) 473-9032

Kathleen.Rivers@ccf.ny.gov 

NYS লিশু ও পলিবাি ক্াউলিি (NYS Council on Children

and Families, CCF) এি হার্স  টু প্লের্/হার্স  টু র্াভস  ইউলনটটি লিশু 

এবং লক্শিাি পলিশেবা লর্শেম ক্মসর্চূী (Children and

Adolescent Service System Program, CASSP) এি মিূ 

নীলির্মহূ দ্বািা পলিচালিি: লিশু প্লক্লিক্; পলিবাি-প্লক্লিক্;

র্ম্প্রদায়লভলিক্; বহু-লর্শেম; র্াংসৃ্কলিক্ভাশব র্ক্ষম; স্বল্পিম 

র্ীমাবদ্ধ/অন্তি অনপু্রশবিক্ািী। 

NYS লিশু ও পলিবাি ক্াউলিি (NYS

Council on Children and Families, 

CCF) এি হার্স  টু প্লের্/হার্স  টু র্ালভস র্
ইউলনটশক্ এক্টি রু্পালিি তিলি ক্িশি দয়া
ক্শি CCF   লিলিজ  মস, CCF   ইনশটক্
 মস এবং র্হায়ক্ উপাদানগুলি এখাশন প্লপ্রিণ
ক্রুন:

Hard to Place/Hard to Serve Unit  

NYS Council on Children and Families 

52 Washington Street  

West Building, Suite 99 

Rensselaer, New York 12144 

 যাক্স: 518-473-2570

লনউ ইয়ক্স  িাজয লিশু ও পলিবাি
ক্াউলিি www.ccf.ny.gov 

লিলন িাইর্াি (Renee Rider) 

লনবসাহী পলিচািক্ 

গভনি 

হার্ড  টু প্লেস/হার্ড
টু সার্ড  ইউননট: 
জটিি প্রশয়াজন র্হ
লিশু, যুব এবং িরুণ
প্রাপ্তবয়স্কশদি জনয
ক্রর্-লর্শেম
পলিশেবাগুলিশি
অযাশক্সর্ ক্িা

 এম.  Kathy Hochul

http://www.ccf.ny.gov/
mailto:Kathleen.Rivers@ccf.ny.gov
http://www.ccf.ny.gov/



