
 

NYS আর্লি চাইল্ডহুড সার্ভি সসসসর জন্য ফ্যার্ির্ল গাইড - প্রসবপবূি সিয় থেসে 5 বছর বয়স পর্িন্ত 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটে আনলক চাইল্ডহুড সানভক টসটসর সাটে সংট াগ স্থাপি এবং নিশুটের তাটত সং ুক্ত র্রার স্টেটে পনরবারগুনলর জিয এটি এর্টি নরটসাসক গাইড 

থ াি র্ভর্জটিং (প্রসবপবূি সিয় – 5 বছর বয়স পর্িন্ত)  

স্ট াম নভনজেররা গভক বতী মন লাটের এবং পনরবারগুনলটর্ নিশুর জটের পর স্টেটর্ 5 বছর বয়স প কন্ত 

তাটের নবর্াটি স ায়তা প্রোি র্টর এবং নিশুটের স্বাস্থযর্র নবর্ািটর্ উন্নীত র্টর। আপিার 

পনরবারটর্ নবিামূটলয স্ট াম নভনজটিং প্রোি র্রা  য়। র্াছার্ানছ এর্টি স্ট াম নভনজটিং স্টপ্রাগ্রাম খুুঁটজ 

স্টপটত আপনি  াি: www.bit.ly/homevisitingnys 

থ াি র্ভর্জটিং থপ্রাগ্রািগুর্ল পর্রবারগুর্লসে 

ের্িউর্ন্ট র্রসসাসসির সাসে সিংর্কু্ত েসর থর্িন্:  

• স্টমনডর্াল, স্টডন্টাল এণ্ড স্টমন্টাল স্ট লে সানভক টসস 

• চাইল্ড স্টর্য়ার 

• আনলক স্ট ড োেক  এণ্ড স্ট ড োেক  
• আনলক ইন্টারটভিিি সানভক টসস 

• খােয, বাসস্থাি ও র্মকসংস্থাি 

চাইল্ড থেয়ার  
(6 সপ্তা  থেসে 12 বছর বয়স)  

NYS অনিস অি নচলটেি অযান্ড িযানমনল 

সানভক টসস (NYS Office of Children and 

Family Services, OCFS) এই নবষটয় তেয  
প্রোি র্টর:  

• পনরচ কা স্টখাুঁজা 
• পনরচ কার জিয অেক প্রোি র্রা 

ওটয়বসাইটে স ায়র্ নভনডও এবং  যান্ডআউে 

এবং স্থািীয় চাইল্ড স্টর্য়ার নরটসাসক এবং স্টরিাটরল 

এটজনির পনরনচনত অন্তভুক ক্ত রটয়টছ। 
www.ocfs.ny.gov 

থোয়ার্লট স্টাসি NY  

(QUALITYstarsNY, QSNY)  

QSNY  ল NYS মাটির স্টরটিং এবং উন্ননত  

বযবস্থা (quality rating and improvement  

system)  া নিনিত র্টর স্ট  প্রােনমর্ পনরচ কা  
এবং নিো স্টপ্রাগ্রামগুনলটত স্টছাে বাচ্চাটের  

উৎর্ষক লাভ র্রার সুট াগ রটয়টছ এবং 
 তাটের পনরবারগুনল তাটের পছন্দ র্রা  
স্টপ্রাগ্রামগুনলর গুণমািটর্ নবশ্বাস র্রটত পাটর।  
www.qualitystarsny.org 

নিশু পনরচ কা চাওয়ার পেটেপ 

তাডাতানড শুরু র্রুি  

সঠির্ নিশু পনরচ কা খুুঁটজ স্টপটত আপিার 

পনরবাটরর নর্ছুো সময় লাগটত পাটর। আপনি 

গভক বতী োর্ার্ালীিও এটি স্টেটখ রাখা ভাল। 
আপনি NYS স্টপটরন্ট স্টপােক াটল নিশু পনরচ কা 
খুুঁটজ স্টেখটত পাটরি: 
www.nysparenting.org 

আপিার স্থািীয় CCR&R -স্টর্ র্ল র্রুি  

আপিার এলার্ার স্টপ্রাগ্রামগুনল সম্পটর্ক  তটেযর 

জিয আপিার স্থািীয় চাইল্ড স্টর্য়ার নরটসাসক এবং 
স্টরিাটরল এটজনির সাটে স্ট াগাট াগ র্রুি। এই 

তানলর্াটি OCFS ওটয়বসাইটে পাওয়া  াটব: 
www.bit.ly/ChildCareReferral 

পনরচ কার জিয অেক প্রোটি স ায়তা র্রুি  

আপনি নর্ জাটিি স্ট  আপনি নিশু পনরচ কার 

জিয অেক প্রোটির স্টেটে স ায়তা লাভ র্রার 

জিয আনেকর্ স ায়তা পাওয়ার স্ট াগয  টত 

পাটরি? আপিার স্থািীয় CCR&R -এর র্াটছ 

আরও তেয নজজ্ঞাসা র্রুি অেবা নভনজে 

র্রুি: www.bit.ly/ChildCareFunds 

নভনজে র্রুি এবং প্রশ্ন নজজ্ঞাসা র্রুি  

আপিার সন্তাি এবং পনরবাটরর জিয সবটচটয় 

উপ ুক্ত নসদ্ধান্ত স্টিওয়ার সটবকাত্তম উপায়  ল 

নভনজে র্রা। আপিার র্াটছ নর্ গুরুত্বপূণক তার 

এর্টি তানলর্া ততনর র্রুি। 

আর্লি ইন্টারসভন্শন্  
(0 বছর – 3 বছর বয়স পর্িন্ত)  

প্রনতটি র্াউনন্টটত এর্টি র্টর আনলক ইন্টারটভিিি স্টপ্রাগ্রাম 

(Early Intervention Program, EIP) রটয়টছ  া নিশুটের 

এবং বাচ্চাটের সেযজাত অবস্থা স্টেটর্ 3 বছর বয়স অবনি 

প্রনতবন্ধর্তা বা উন্নয়িমূলর্ নবলটের স্টেটে স ায়তা 
র্টর। স্ট াগয পনরবারগুনলটর্ নবিা খরটচ এই পনরটষবা 

প্রোি র্রা  য়। আপিার র্াউনন্ট স্টপ্রাভাইডারটর্ খুুঁজিু:  

www.bit.ly/earlyinterventionnys 

সুপার্রশ 

রূপান্তর েরুন্ 

ইর্ন্র্শয়াল 

সার্ভি স 

থোঅর্ডি সন্টর 

িূলযায়ন্ 

IFSP ববঠে 

আর্লি 
ইইন্টারসভন্শন্ 

সার্ভি সসস 

IFSP 

পর্িাসলাচন্া 

আনলক ইন্টারটভিিি 

স্টপ্রাগ্রামটির সাটে 

পনরবাটরর এর্জি 

সেসয বা সরবরা র্ারী 
স্ট াগাট াগ র্টরটছ। 

পনরবারটি এর্জি 

সরবরা র্ারীর সাটে 

নমনলত  য় এবং 
স্ট াগযতা নিিকারণ 

র্টর। 

স্ট াম বা চাইল্ড স্টর্য়ার 

স্টসটিং, স্ট খাটিই এর্টি 

নিশু োকুর্ িা স্টর্ি, 

EIP পনরটষবা প্রোি 

র্রা স্ট টত পাটর। 

EIP সম্পটর্ক  তেয ভাগ 

র্টর স্টিওয়ার জিয 
পনরবারটির সাটে 

এর্জি সমন্বয়র্ারী 

স্ট াগাট াগ র্টরি। 

 নে স্টর্ািও পনরবার 

স্ট াগয  য় তটব 

পনরবাটরর সাটে এর্টি 

স্বতন্ত্র পানরবানরর্ 

পনরটষবা পনরর্ল্পিা 
(Individualized 
Family Service Plan, 

IFSP) িাটম এর্টি 

নলনখত পনরর্ল্পিা 

ততনর র্রা  য়। 

IFSP প্রনত 6 মাটস 

প কাটলাচিা র্রা  য়। 

আনলক চাইল্ডহুড এজটুর্িি বা নপ্র-সু্কল  
স্টেিাল এজটুর্িি 

আনলক ইন্টারটভিিি সানভক টসটসর উো রণগুনল  ল: 

IFSP প্রনত 6 মাটস 

প কাটলাচিা র্রা 
 য়। 

 

আপিার সন্তাটির 

প্রনত বছর পুিরায় 

মলূযায়ি র্রা  য়। 

• অকুটপিিাল স্টেরানপ  

• িযানমনল র্াউটিনলং 

থ ড স্টাটি  (0 বছর – 5 বছর বয়স পর্িন্ত) 

স্ট ড োেক  এবং আনলক স্ট ড োেক  স্ট াগয পনরবারগুনলটর্ তাটের লটেয স্টপ ুঁছাটত স ায়তা র্রার জিয 
পনরটষবা এবং স ায়তা প্রোি র্টর। এই স্টপ্রাগ্রামগুনল পনরবারগুনলর জিয নবিা খরটচ পূণক-নেবস, 

অিক-নেবস এবং বানডটত এটস নভনজে র্টর স্টেখার নবর্ল্পগুনল প্রোি  
র্টর। র্াছার্ানছ এর্টি স্টপ্রাগ্রাম খুুঁজটত স্টপটত আপিার  াি:  

www.bit.ly/headstartprograms 

থ ড স্টাটি  সাসপাটি   
প্রােনমর্ নিো • স্বাস্থয • মািনসর্ স্বাস্থয নবটিষ নিো • পানরবানরর্ সুস্থতা 

বরৃ্ি 

রাষ্ট্রীয় অেিায়ন্ 

প্রাপ্ত র্প্র-র্েন্ডার 

গাসটি ন্ (বয়স 3 বছর – 4 বছর) 

নপ্র-নর্ন্ডার গাটেক ি বাচ্চাটের সু্কটলর জিয প্রস্তুত র্রটত 

স ায়তা র্টর। এই স্টপ্রাগ্রামগুনলটর্ আপিার স্থািীয় সু্কল 

নডনিক্ট বা সম্প্রোয় নভনত্তর্ সংস্থার মািযটম আপিার 

পনরবাটরর র্াটছ নিখরচায় উপস্থানপত র্রা  য়। আরও 

তটেযর জিয আপিার স্থািীয় সু্কল নডনিটক্টর সাটে 

স্ট াগাট াগ র্রুি। 
www.bit.ly/earlylearningnys  

র্প্র-সু্কল থেশাল 

এডুসেশন্  
(বয়স 3 বছর – 5 বছর)  

নপ্র-সু্কল স্টেিাল এডুটর্িি প্রনতবন্ধী ন সাটব 

নচনিত নপ্রসু্কল নিোেীটের চান ো পূরটণর জিয 
পনরটষবা প্রোি র্টর। আপিার পনরবারটর্ 

নবিা খরটচ আপিার স্থািীয় সু্কল নডনিটক্টর 

মািযটম পনরটষবাগুনল প্রোি র্রা  য়।  
www.bit.ly/specialednys 

নপ্র-সু্কল স্টেিাল  
এডুটর্িটি এর্টি স্বতন্ত্র  
নিো স্টপ্রাগ্রাম এবং বানষকর্  
প কাটলাচিা অন্তভুক ক্ত: 

IEP  

আপিার সন্তাটির চান ো এবং লেযপূরটণর জিয এর্টি 

স্বতন্ত্র নিো স্টপ্রাগ্রাম (Individualized Education 

Program, IEP) ততনর র্রা  টয়টছ। 

বার্ষিে পর্িাসলাচন্া  
প্রনত বছর, আপিার সন্তাটির অগ্রগনত প কাটলাচিা 
এবং পটরর বছটরর লেযগুনল সম্পটর্ক  নসদ্ধান্ত স্টিওয়ার 

জিয এর্টি সভা অিনুিত  য়। 

আপিার সন্তাটির প্রনত 

বছর পুিরায় মলূযায়ি 

র্রা  য়। 

• নেচ স্টেরানপ 

• নিনজর্যাল স্টেরানপ 



 

NYS আর্লি চাইল্ডহুড সার্ভি সসসসর জন্য ফ্যার্ির্ল গাইড - প্রসবপবূি সিয় থেসে 5 বছর বয়স পর্িন্ত 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটে আনলক চাইল্ডহুড সানভক টসটসর সাটে সংট াগ স্থাপি এবং নিশুটের তাটত সং ুক্ত র্রার স্টেটে পনরবারগুনলর জিয এটি এর্টি নরটসাসক গাইড 
স্থান্ীয় পর্রর্চর্ি 

 
 
সসবিন্ পার্রবার্রে ছুট  

আপিার িতুি সন্তাটির সাটে সম্পটর্ক র এর্ বন্ধি ততনর র্রার 

জিয NYS আপিাটর্ চার্নর-সুরনেত োর্া সটবতি ছুটি প্রোি 

র্টর, গুরুতর িানররীর্ অবস্থায় োর্া নপ্রয়জটির  ত্ন নিটত বা 
নবটেটি সনিয় সামনরর্ পনরটষবা নেটত র্াউটর্ ডার্া  টল স্টসই 

পনরবারটর্ চাপ স্টেটর্ মনুক্ত নেটত স ায়তা র্টর। স্ট ল্পলাইটি 

র্ল র্রুি 1.844.337.6303 িেটরঅেবা 
www.bit.ly/paidleavenys নভনজে র্রুি  

NYS র্ডপাটি সিন্ট অফ্ থস্টট, অর্ফ্স ফ্র র্ন্উ 

আসির্রোন্স  

সমস্ত অনভবাসীটের নবিামটূলয পনরটষবা প্রোি র্টর এবং 

র্নমউনিটি িযানভটগের, শ্রমিনক্তর উন্নয়ি, স্টমাবাইল ইংটরনজ 

ভাষা স্টিখা এবং আইনি পনরটষবাগুনলটর্ অন্তভুক ক্ত র্টর। র্ল 

র্রুি 1.800.566.7636 িেটর অেবা 
www.bit.ly/onanysনভনজে র্রুি  

র্ন্উ ইয়েি  থস্টট অর্ফ্স অফ্ থটসপারার্র অযান্ড 

র্ডসসর্বর্লট অযার্সস্টযান্স এন্ যান্সড সার্ভি সসস টু 

র্রর্ফ্উর্জ থপ্রাগ্রাি  

ভাষা প্রনিেণ, স্বাস্থয পনরটষবা এবং র্মকসংস্থাটির মটতা 
পনরটষবা স্টপটত আগত িতুি িরণােী পনরবারগুনলটর্ স ায়তা 
র্টর। েলর্রুি 518.402.3096  িেটর অেবা 
www.bit.ly/rsnys নভনজে র্রুি  

(র্েন্র্শপ থেয়ার, Kinship Care) আত্মীয়িার পর্রচর্িা  
তাটের ওটয়বসাইে www.nysnavigator.org এবং স্টোল 

নি িের 1.877.454.6463-এর মািযটম তেয, সুপানরি এবং 

স ায়তা প্রোি র্টর  

র্প্রসভন্ট চাইল্ড আবুসশ NY  

স্টপটরন্ট স্ট ল্পলাইি স  স্টপটরনন্টং স ায়তা এবং সংস্থাি প্রোি 

র্টর। র্ল র্রুি 1.800.244.5373 িেটর অেবা 
www.preventchildabuseny.orgনভনজে র্রুি  

 

থপসরণ্ট টু থপসরণ্ট অফ্ NYS  

উন্নয়িমলূর্ প্রনতবন্ধী নিশুটের পনরচ কা র্রার স্টেটে 

পনরবারগুনলটর্ সেম র্টর স্টতাটল। র্ল র্রুি 

1.800.305.8817 িেটর অেবা 
www.parenttoparentnys.org নভনজে র্রুি  

ফ্যার্ির্লস টুসগদার অি NYS  

সামানজর্, মািনসর্ এবং  
আচরণগত সমসযা  ুক্ত  
পনরবার এবং নিশুটের  
স ায়তা র্টর। র্ল র্রুি  
518.432.0333 িেটর  
অেবা www.ftnys.org  
নভনজে র্রুি 

 
 
র্দ NYS অর্ফ্স অফ্ থিন্টাল থ ল্ে  

আপিার পনরবাটরর জিয স্টপনরিাোল নডটপ্রিি, নিশু 

মািনসর্ স্বাস্থয, এবং অিযািয সামানজর্-মািনসর্ চান োর 

জিয আপিাটর্ স্থািীয় সংস্থাি এবং পনরটষবাগুনলর সাটে 

সং ুক্ত র্টর।  নে সংর্টে পটড োটর্ি তটব আপনি স্টবিাটম 

GOT5 নলটখ 741741 িেটর স্টেক্সে র্রটত পাটরি।  
আপনি এছাডাও 1.800.273 িেটর TALK (8255)  
েল েরসি পাসরন্  অেবা 
www.bit.ly/mentalhealthnys নভনজে র্রটত পাটরি  

থপাস্টপাটি ি র্রসসাসি থসন্টার অফ্ র্ন্উ ইয়েি   
সন্তাি প্রসটবর পটর পনরবারগুনল প্রটয়াজিীয় মািনসর্ স্বাস্থয 
স ায়তা পায় তা নিনিত র্টর। স্ট ল্পলাইি িের 

1.855.631.0001 -এসি েল েরুন্  অেবা 
www.postpartumny.org নভনজে র্রুি  

 

NYS অর্ফ্স অফ্ অযার্ডেশন্ সার্ভি সসস অযান্ড 

সাসপাটি স  

আপনি বা আপিার নপ্রয়জি  নে প্রনতকুলতার সাটে সংগ্রাম 

র্রটত োটর্ি, তা টল আপনি সপ্তাট র 7 নেি এবং নেটির 24 

ঘণ্টা 1.877-8-HOPENY (1.877.846.7369) িেটর 

র্ল র্টর বা HOPENY নলটখ  (িেক  স্টর্াড 467369) ন্ম্বসর 

স্টেক্সে র্টর আিার আটলা এবং সা া য খুুঁটজ স্টপটত পাটরি। 
আসনক্তর নচনর্ত্সার জিয, িাইনসস/  
নডেক্স, আন্তঃটরাগী, আবানসর্, বা  
বন নবকভাটগর পনরচ কার জিয 
FindAddictionTreatment.ny.gov  
বা www.bit.ly/oasasnys- 
এটত  াি  

 

গা ি স্থয সর্ িংসিা NYS অর্ফ্স ফ্র র্দ র্প্রসভন্শন্  
অফ্ থডাসির্স্টে ভাসর্াসলন্স  

আপনি বা আপিার পনরনচত স্টর্উ  নে গা ক স্থয সন ংসতার 

নির্ার  ি এবং সা া য, আপত্র্ালীি আশ্রয় বা তেয চাি 

তটব আপিার সম্প্রোটয়র স্টডাটমনের্ ভাট াটলি স্টপ্রাগ্রাম 

www.bit.ly/dvhelpnys -এটত র্ল র্রুি অেবা 
NYS স্টডাটমনের্ এণ্ড স্টসক্সযু়াল ভাট াটলি  েলাইটি র্ল 

র্রুি: 1.800.942.6906, ইংটরনজ এবং েযানিি / 

বহুভাষায় উপলব্ধতা। বনির বা র্াটি র্ম স্টিািা: 711. 

থগ্রার্য়িং আপ থ লর্দ  টলাইন্  

স্বাস্থয স্টসবা, পুনি এবং পনরবাটরর অিযািয চান ো সম্পটর্ক  
তেয প্রোি র্টর। ইংটরনজ, েযানিি এবং অিযািয 
ভাষায়, সপ্তাট  7 নেি, 24 ঘন্টা/নেি উপলব্ধ। সমস্ত র্ল 

স্টগাপিীয় রাখা  য়। 1.800.522.5006  

(Medicaid + Child Health Plus) 

থির্ডসেড + চাইল্ড থ লে প্লাস  

আপনি  নে নর্ছু আনেকর্ প্রটয়াজিীয়তা পূরণ র্টরি তটব 

আপিার পনরবার স্টমনডটর্ড বা CHP -এর জিয স্ট াগযতা 
অজক ি র্রটত পাটর। NYS স্টেে অি স্ট লে মাটর্ক েটেটসর 

মািযটম আটবেি র্রুি, অেবা 1.800.698.4KIDS-এ 

স্টমনডটর্ড বা CHP স্ট ল্পলাইটি র্ল র্টর আটবেি র্রুি  

NY থস্টট অফ্ থ লে িাসেি টসপ্লস  

অিলাইি নরটসাসক আপিাটর্ এর্টি র্ম খরটচ উন্নত 

মাটির স্বাস্থয বীমা পনরর্ল্পিা িয় র্রটত, তুলিা র্টর 

এবং তাটত িনেভুক্ত  টত স ায়তা র্টর। 
www.nystateofhealth.ny.gov  

থডন্টাল সার্ভি স এবিং র্রসসাসি  
প্রসবপূবক এবং তিিটবর স্টম নখর্ স্বাটস্থযর জিয 
সংস্থািগুনলর স্টখাুঁজ র্টর। েল র্রুি 

1.855.355.5777 TTY 1.800.662.1220 িেটর 

অেবা www.bit.ly/dentalnys নভনজে র্রুি  

আঘাি প্রর্িসরাধ  

স্টসি নর্ডস NY এমি এর্টি সংস্থা  া নিশুটের আঘাত 

প্রনতটরাি এবং স্থািীয় স্টজাটেট র জিয নিটবনেত। 
েলর্রুি 516.881.7000 িেটর অেবা নভনজে 

র্রুি www.bit.ly/safekidsnys  

 

(খাদয, বস্ত্র, বাসস্থান্)  
WIC (নবটিষ পনরপূরর্ পুনি স্টপ্রাগ্রাম ির উইটমি, 

ইিিযাণ্ট এণ্ড নচলটেি  

WIC গভক বতী মন লাটের, স্তিযোেী মন লাটের বা প্রসব 

পরবতী মন লাটের, স্ট াগযতাসম্পন্ন িবজাতর্টের, এবং 
নিশুটের সুস্বাটস্থযর প্রচার ও স ায়তা র্টর। 
www.bit.ly/wicnys 

SNAP (সানেটমন্টাল নিউনিিি অযানসটেি স্টপ্রাগ্রাম)  

SNAP আপিার এবং আপিার পনরবাটরর জিয স্বাস্থযর্র 

খাবার নর্িটত স ায়তা র্টর। www.bit.ly/snapnys  

HEAP (স্ট াম এিানজক  অযানসেযাি স্টপ্রাগ্রাম)  

HEAP আপিার বানড গরম র্রার খরচ নেটত  
স ায়তা র্টর। www.bit.ly/heapnys  

আঞ্চর্লে ফু্ড বযািংে  

আপিার স্থািীয় িুড পযানির সাটে সংট াগ র্রটত  
স ায়তা র্রার জিয NYS স্বাস্থয নবভাটগর  
ওটয়বসাইেটি স্টেখুি  
www.bit.ly/foodbanknys  

থশল্টার সাসপাটি   
আপনি  নে বতক মাটি গৃ  ীি  ি বা আ গৃ  ীি  বার ঝুুঁ নর্ 

োটর্ তটব আপনি আপিার স্থািীয় সামানজর্ পনরটষবা 
নবভাটগর সাটে স্ট াগাট াগ র্রুি 
www.bit.ly/housingnys  

211nys  

211 স্টিাি িের মটি রাখা স জ  া NY পনরবারগুনলটর্ 

স্টম নলর্ চান ো এবং স ায়তা গুনলর সাটে সং ুক্ত র্রটত 

স ায়তা র্টর 
 

*স ায়তা স্টপ্রাগ্রাম, স্বাস্থয বীমা এবং েযাক্স স্টিনডটের তটেযর 

জিয স্ট াগযতা এবং তানলর্াভুনক্তর স্টখাুঁজ এখাটি র্রটত 

পাটরি https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin 

নে স্টপটরন্ট স্টপােক াল 
র্পিািািাসে পার্রবার্রে বনু্ধত্বপরূ্ি 
ওসয়বসাইটগুর্লর সাসে সিংর্কু্ত েসর 

র্ার িসধয রসয়সছ:  

• নে NYS স্টপটরণ্ট গাইড  

• নে NYS চাইল্ড স্টর্য়ার এবং আিোর 

সু্কল স্টপ্রাগ্রাম স্টলাটর্ের  

• মানিপল নসটেম িযানভটগের  

• উপনস্থত প্রটতযর্ নিোেী 

র্শশু থরাগ র্বসশষজ্ঞ: 

WIC থসন্টার: 

ফু্ড পযার্ি: 

থ াি র্ভর্জটিং থপ্রাগ্রাি: 

চাইল্ড থেয়ার র্রসসাসি এবিং থরফ্াসরল এসজর্ন্স: 

োউর্ন্ট আর্লি ইন্টারসভন্শন্: 

আর্লি থ ড স্টাটি  / থ ড স্টাটি  থো-অর্ডি সন্টর: 

সু্কল র্ডর্িক্ট: 

স্বাস্থয বীিার জন্য সাইন্ আপ েরুন্:  

www.nystateofhealth.ny.gov  

1.800.541.2831  

র্বষ র্ন্য়ন্ত্রর্:  

1.800.222.1222  

ক্রাইর্সস থটক্সট লাইন্:  

"Got5" নলটখ 741-741  
িেটর স্টেক্সে র্রুি 
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পারিবারিক সহায়তা 

ম ৌরিক চারহদা 

উন্নয়ন ূিক প্ররতবন্ধকতা 

 ানরসক স্বাস্থ্য 

আসরি সহায়তা 

স্বাস্থ্য ও সুিক্ষা 


