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অিভবাসীেদর জনয্ জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর একিট িনেদর্ িশকা সবর্জনীন সং�ান িহেসেব �দান করা হয়। িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভাগ (New York State Education
Department, NYSED) েকােনা তািলকাভু� সং�ার পিরেষবার মান িনয়�ণ কের না বা তার িন�য়তা েদয় না, এবং েকােনা সং�ার উে�খেক NYSED �ারা সং�ািট ও তার পিরেষবার
সমথর্ন বা ইি�ত িহেসেব িবেবচনা করা যায় না

* সং�ািট সবাইেক পিরেষবা �দান কের, ধম�য় স�� িনিবর্েশেষ।

িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভােগর ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফেসর (New
York State Education Department's Office of Bilingual Education
and World Languages) প� েথেক একিট বাতর্ া
বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�রা (MLLs/ELLs) যােত ভালভােব সমথর্ন পায় ও উ�িতলাভ করেত পাের তা সু িনি�ত করার জনয্ মা-বাবা, অিভভাবক এবং মাবাবার মেতা স�কর্ থাকা অনয্ানয্ মানু ষেদর একিট অবিহত, �মতা�া� সমাজ থাকা অতয্াবশয্ক। িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভােগর (New York State Education
Department) ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফস (Office of Bilingual Education and World Languages, OBEWL)

অিভবাসীেদর জনয্ জনসমাজ -িভিৎতক সং�াগিলর একিট িনেদর্ িশকা ৈতির কেরেছ যা িনউ ইয়কর্ ে�ট জু েড় সং�াগিলর একিট তািলকা �দান কের। �িতিট সং�া িবিভ�
ধরেনর পিরেষবা েদয়। এই পিরেষবাগিলর মেধয্ কেয়কিট হল পরামশর্দান ও সমােজর অংশ�হণ, �া�য্ পিরচযর্া ও বীমা, আবাসন, �ম ও কমর্সং�ান, আইিন পিরেষবা ও আইিন
মযর্াদা, সবর্জনীন সহায়তা, িনরাপৎতা, এবং যু বসমাজ ও িশ�া, যা মা-বাবা ও সমােজর জনয্ উপেযাগী হেত পাের।
OBEWL িনউ ইয়কর্ ে�ট জু েড় MLLs/ELLs ও তােদর পিরবারগিলেক সহায়তা করেত �িত�িতব�। MLLs/ELLs এর মা-বাবা ও �া�ন MLLs/ELLs-েক এই
সং�াগিলর সে� েযাগােযাগ করেত উৎসািহত করা হয়, যখন তােদর সহায়তার �েয়াজন হয়। পিরবারগিলর �েয়াজনেক সমথর্ন েদওয়া হেল, িশশরা পঠনপাঠেনর সাফলয্
অজর্ন করা এবং কেলজ ও কমর্জীবেনর জনয্ ��ত হওয়ার জনয্ একিট িভিৎতর ওপের গেড় উঠেত পাের।
OBEWL MLLs/ELLs এর মা-বাবােদর জনয্ অেনক সং�ান ��ত কেরেছ েযগিলেক আপিন উপেযাগী মেন করেত পােরন:
•

বহুভাষী িশ�াথ� /ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা -বাবার সং�ান - এখােন আপিন এই িবষেয় তথয্ পােবন েয িশশেদর কীভােব MLLs িহেসেব সনা� করা

হয়, MLLs/ELLs এর জনয্ েকান ধরেনর কাযর্�ম উপল� আেছ, িশ�াথ�রা কখন MLLs/ELLs কাযর্�ম ও পিরেষবা েথেক ��ান করেত পাের এবং মাবাবারা কীভােব �ানীয় �ু লগিলর কাছ েথেক অিতির� তথয্, উপাদান ও সং�ান েপেত পােরন।
•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learnermultilingual-learner-parent-resources
িনউ ইয়কর্ ে�েট বহুভাষী িশ�াথ� /ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা -বাবার জনয্ একিট িনেদর্ িশকা - এিট একিট দশ পাতার পু ি�কা েযখােন অ�ভুর্� আেছ
একিট নতুন ভাষা কাযর্�ম িহেসেব ি�ভািষক িশ�া ও ইংেরিজর বণর্না, MLLs/ELLs স�ে� �ায়শ িজ�ািসত ��, ি�ভািষকতা ও ি�ভাষী িশ�া স�ে� তথয্,

MLL/ELL-এর মা-বাবােদর জনয্ সং�ানগিলর িলংক, এবং "আপনার িশশর িশ�ায় অংশ�হণ করা" িবষয়ক পরামশর্। এই পু ি�কািট পঁ িচশিট ভাষায় অনু বাদ করা
হেয়েছ, যার অ�ভুর্� হল NYS এ MLL/ELL-েদর দশিট শীষর্ বািড়র ভাষা।

•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-parents-english-language-learnersmultilingual-learners-newyork-state
মা -বাবার অিধকারসমূ েহর িবল - এই নিথিট MLL/ELL ও তােদর মা-বাবােদর জনয্ িশ�ামূ লক সু েযাগলাভ ও কাযর্�েমর �সে� অতয্াবশয্ক অিধকারগিলর
সারাংশ �দান কের। এই মূ ল অিধকারগিলেক সহেজ েরফার করা যায় এমন এক পাতার ফরময্ােট সারাংশ েদওয়া হেয়েছ এবং সাতাশিট ভাষায় অনু বাদ করা
হেয়েছ।

•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents-bill-rights-new-york-states-english-languagelearnersmultilingual-learners-ell
বহুভাষী িশ�াথ� /ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর মা -বাবার জনয্ হটলাইন - MLLs/ELLs-এর মা-বাবা, অিভভাবক এবং মা-বাবার মেতা স�কর্ থাকা অনয্
মানু ষেদরেক কিমশনােরর িবিধিনয়ম 154 অনু যায়ী তােদর স�ানেদর অিধকার ও পিরেষবাগিল স�ে� তথয্ েদওয়ার জনয্ এই হটলাইন ৈতির করা হেয়েছ। এিট

i

এই পিরেষবাগিল �দান স�ে� সু িনিদর্ � ��গিলর জবাব েদওয়ার একিট কমর্প�াও �দান কের। েফান ন�র: (800) 469-8224
•

https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline
NYSITELL ও NYSESLAT মা -বাবােদর িনেদর্ িশকা - এই িনেদর্ িশকাগিল মূ লয্ায়নগিলর মেধয্ েথেক দুিটর বয্াখয্া েদয় েযগিল েসইসকল িশ�াথ�র
ইংেরিজ ভাষার �র/দ�তা মূ লয্ায়ন কের যােদর বািড়র ভাষা বা মু খয্ ভাষা ইংেরিজ ছাড়া অনয্ িকছু । এই িনেদর্ িশকাগিলেক বাইশিট ভাষায় অনু বাদ করা হেয়েছ।

•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/nysitell-and-nyseslat-parent-guides
মা-বাবার ওিরেয়ে�শন িভিডও: িনউ ইয়কর্ ে�েট বহুভাষী িশ�াথ� /ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� কাযর্ � মগিল 10িট ভাষায় উপল� - এই েহায়াইটেবাডর্
অয্ািনেমশন িভিডওিট MLL/ELL সনা�করণ ও মূ লয্ায়ন �ি�য়ােক বণর্না কের এবং উপল� িবিভ� কাযর্�েমর িবক�গিলেক সিব�াের বণর্না কের। এিট নতুন

ভাষা িহেসেব ইংেরিজ এবং িবিভ� বহুভািষক িশ�া কাযর্�েমর মেডলগিলর মেধয্ পাথর্কয্গিলেকও বণর্না কের।
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programsnew-york-state.
িভিডও আখয্ােনর পাঠয্িট অিতির� 9িট ভাষােতও পাওয়া যায়

•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programsnew-york-state
বহুভাষী িশ�াথ� /ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ কেলেজর পথিচ� - িনউ ইয়কর্ ে�েট বহুভাষী িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ কেলেজ �েবেশর
িনেদর্ িশকা।

•

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/roadmap-college
এছাড়াও িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভােগর (New York State Education Department) �িতিট অিফস মা-বাবােদর সহায়তা েদওয়ার জনয্ অেনক
সং�ান ৈতির কেরেছ। িবভােগর সবগিল অিফেসর একিট তািলকা েপেত অনু �হ কের েদখু ন:
http://www.nysed.gov/about/program-offices

ii

সা�িতক অিভবাসন-সং�া� পদে�পগিলর িনেদর্শনা
আমােদর �ুলগিল যােত িনরাপদ আ�য় হয় েযখােন সব িশ�াথ� িশ�ালাভ করেত পাের, তা সু িনি�ত করেত িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভাগ
(New York State Education Department) �িত�িতব�। NYSED এর সে� িনউ ইয়কর্ ে�ট অয্াটিনর্ েজনােরেলর অিফস
অিভবাসী িশ�াথ�েদর সু র�া েদওয়ার জনয্ িন�িলিখত িনেদর্শনা �দান কেরেছ।
অিভবাসেনর অব�া স�ে� তথয্:
 িনউ ইয়কর্ ে�েট িশ�া আইেন বলা আেছ েয পাঁচ বছেরর েবিশ ও একুশ বছেরর কম বয়সী সব িশশ যারা হাই �ুেলর িডে�ামা পায় িন তারা নাগিরক� বা অিভবাসেনর অব�া
িনিবর্েশেষ, িশ�ার মূ লয্ �দান না কের, েয �ু ল িডি�ে� বসবাস কের েসখােন সরকারী �ু েল পড়ােশানা করার অিধকারী।
 �াইলার বনাম েডা মামলায় সু ি�ম েকাটর্ আেদশ িদেয়িছল েয �ু ল িডি��গিল িশশেদরেক তােদর অথবা তােদর মা-বাবা বা অিভভাবেকর নিথিবহীন বা অ-নাগিরক অব�ার িভিৎতেত
িবনামূ েলয্ সরকারী িশ�া িদেত অ�ীকার করেত পাের না।
 িনব�েনর সময় �ু লগিলর এমন �� করা উিচত নয় যা একিট িশশর অিভবাসেনর অব�া �কাশ করেত পাের, েযমন সামািজক সু র�া ন�েরর জনয্ অনুেরাধ করা।
 িশ�াথ�েদর সে� সা�াৎ করা বা তােদর সা�াৎকার েনওয়া, বা িশ�াথ�র েরকেডর্ �েবশািধকার পাওয়া সেমত, U.S. ইিমে�শন ও কা�মস এনেফাসর্েম� (Immigration
and Customs Enforcement, ICE) এর প� েথেক অনুস�ােনর �সে�, �ুল িডি�ে�র কম�েদর উিচত অিবলে� তােদর সু পািরে�ে�� ও �ুল অয্াটিনর্েদর সে�
পরামশর্ করা, যােত িনধর্ারণ করা যায় েয এই ধরেনর েকােনা অনুেরাধ র�া করা হেল �ু ল িডি��িট িনউ ইয়কর্ পািরবািরক আদালত আইন (New York Family Court
Act, NYFCA) ও েফডারাল পিরবােরর িশ�ামূ লক অিধকার ও েগাপনীয়তা আইন (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) সেমত সাধারণ
�েয়াগেযাগয্তার েকােনা আইন লংঘন করেত পাের িকনা।

�ু েল ৈবষময্, হয়রািন ও উৎপীড়েনর �সে� তথয্:
 িশ�াথ�েদরেক �ু েলর স�িৎতর মেধয্, �ু েলর একিট বােস, ও/বা �ু েলর েকােনা অনু�ােন ৈবষময্, হয়রািন ও উৎপীড়ন েথেক মু �, একিট িনরাপদ ও সহায়তামূ লক পিরেবশ �দােনর
জনয্ িনউ ইয়েকর্ র সকল িশ�াথ�র জনয্ মযর্াদা আইনিট (Dignity for All Students Act, DASA) 2012 সােল আইন িহেসেব �া�িরত হেয়িছল এবং 2013 সােল
এিটেক সংেশাধন কের সাইবার উৎপীড়নেকও এর অ�ভুর্� করা হেয়িছল।
 েয সব িডি��, মা-বাবা ও অিভভাবেকর DASA �সে� েকােনা �� আেছ, তােদরেক NYSED সহায়তা েদয়। এখােন িবভাগিটর সে� েযাগােযাগ করা যায়:
o

অিফস অফ বাইিল�ু য়াল এডু েকশন অয্া� ওয়া�র্ লয্া�ু েয়েজস (Office of Bilingual Education and World Languages) (718)
722-2445 ন�ের অথবা ই-েমেল obewl@nysed.gov।

o

অিফস অফ �ু েড� সােপাটর্ সািভর্ েসস (Office of Student Support Services) (518) 486-6090 ন�ের অথবা ই-েমেল
studentsupportservices@nysed.gov িঠকানায়।

o

ভাষা সহায়তার জনয্ ভাষাগত আ�িলক ি�ভািষক িশ�া সং�ান েনটওয়াকর্ (Language Regional Bilingual Education Resource Network,
RBERN) এর মা-বাবােদর হটলাইেন েযাগােযাগ করুন (800) 469-8224 ন�ের বা nysparenthotline@nyu.edu এ।

 এই েযাগােযাগ ও অনু বাদগিলর একিট িবিধব� কিপর জনয্ অনু �হ কের েদখু ন: http://www.nysed.gov/bilingual-ed/information-regardingrecent-immigration-related-actions.

িনয় ইয়কর্ গভনর্েরর অিফেসর প� েথেক িনেদর্ শনা:
 গভনর্র অয্ান�ু এম. কুওেমা �ারা �া�িরত কাযর্িনবর্াহী আেদশ 170 অনু যায়ী িনউ ইয়কর্ ে�েট এেজি� ও অিফসারেদর �ারা েকােনা বয্ি�র অিভবাসেনর অব�া স�ে� িজ�াসা
করা বা তা �কাশ করা িনিষ�, যিদ না তা আইন অনু যায়ী আবশয্ক হয় িকংবা েকােনা সু িবধা বা পিরেষবার
েযাগয্তা িনধর্ারেণর জনয্ তা �েয়াজনীয় হয়। আইন বলবৎকারী অিফসাররাও এর অ�ভুর্�, যিদ না তারা েকােনা অপরাধমূ লক কাযর্কলােপর তদ� কেরন। কাযর্িনবর্াহী আেদশিট
এখােন েদখু ন: https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-prohibiting-state-agenciesinquiring-about-immigration.
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 িনউ ইয়কর্ ে�ট গভনর্েরর অিফস অিভবাসীেদর জনয্ পু নরায় তার সমথর্ন পু নিনর্ি�ত কেরেছ এবং িকছু উেদয্ােগর েঘাষণা কেরেছ, েযমন স�াবয্ ঘৃ ণাজিনত অপরােধর তদ� করার
জনয্ একিট নতু ন ে�ট পুিলশ ঘৃ ণাজিনত অপরােধর ইউিনট (Hate Crimes Unit) ৈতির করা, ে�ট বয্াপী সব িশ�াথ�েক সু র�া েদওয়ার জনয্ িনউ ইয়েকর্ র মানবািধকার
আইনেক �সািরত করা এবং সব অিভবাসী যােত তথয্ ও �িতিনিধে�র সু েযাগ পায় তা সু িনি�ত করার জনয্ নতু ন আেমিরকান ও অিভবাসীেদর আইিন �িতর�া তহিবল (New
Americans

and

Immigrant

Legal

Defense

Fund)

এর

অিফস

�িত�া

করা।

গভনর্েরর

ব�বয্িট

এখােন

েদখু ন:

https://www.ny.gov/programs/we-are-all-immigrants.

এই িনেদর্িশকািট কীভােব বয্বহার করেত হয়
িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভাগ (New York State Education Department) দৃঢ়ভােব িব�াস কের েয িশশর িশ�া শধু ে�ণীকে�ই
হয় না, বরং তার বািড়েত ও সমােজও েস িশ�ালাভ কের। এই ডাইের�ির হাডসন ভয্ািল অ�েলর জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর একিট তািলকা
�দান কের যা িবিভ� �কােরর পিরেষবা �দান কের, েযগিল অিভবাসী িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ উপেযাগী হেত পাের।
 ডাইের�িরেত সং�ার নাম, অব�ান, েযাগােযােগর তথয্, �দৎত পিরেষবাগিলর সংি�� বণর্না, এবং এই পিরেষবাগিল েয ভাষাগিলেত �দান করা হয় তার তািলকা
েদওয়া হয়।
 সং�াগিলেক বণর্মালার �মানু সাের সাজােনা হয়।
 েবিশর ভাগ তািলকাভু� পিরেষবা িবনামূ লয্। তেব, কতগিল তা নয়। েকােনা সং�ার পিরেষবা বয্বহার করার আেগ আপনার সবসময় খরচ িনি�তভােব েজেন
েনওয়া উিচত।
 কাযর্�মগিলর লভয্তা িনি�ত করার জনয্ আপনােক আেগই সং�ায় েফান করার পরামশর্ েদওয়া হয়।

�িতিট সং�ার পােশ হাইলাইট করা �তীকগিল েসিটর �ারা �দান করা পিরেষবাগিলর পিরচায়ক।

পরামশর্ দান ও সমােজর অংশ�হণ

আইিন পিরেষবা ও আইিন মযর্ াদা

�া�য্ পিরচযর্ া ও বীমা

সরকারী সহায়তা

আবাসন

িনরাপৎতা

�ম ও কমর্ সং�ান

যু বসমাজ ও িশ�া
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সং�ার ডাইের�ির
1. Cabrini Immigrant Services (Dobbs Ferry, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
121 Main St., Dobbs Ferry, NY 10522
েফান: (914) 674-1937

https://www.mothercabrini.org/what-we-do/outreach-to-immigrants/cabriniimmigrant-services-dobbs-ferry-ny/
ইংেরিজ িনেদর্ শ; অিভবাসন সং�া� িবষেয় পিরেষবা �দান কের; �া�য্েসবা, িশ�া ও কমর্সং�ােনর সু েযাগ েদয়। এছাড়াও ওকালিত
পিরেষবা, �ু ল-পরবত� েহামওয়াকর্ েসশন এবং িবিভ� ধরেনর স�ানপালেনর কাযর্�ম �দান কের।

2. Columbia County Sanctuary Movement (Hudson, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
েফান: (518) 303-3848

https://www.sanctuarycolumbiacounty.org/
িলগয্াল ি�িনক সংগঠন কের, পয্ারািলগাল কাজ স�াদন কের, কমর্শালায় সহেযািগতা কের আপনার অিধকারগিল জানু ন, সদসয্েদর
সে� েচক-ইেন উপি�ত থােক, পািরবািরক সহায়তা ও সু িবধা �দান কের, একিট �ত �িতি�য়ার েনটওয়াকর্ বজায় রােখ, এবং স�দােয়র
সদসয্েদরেক অনয্ানয্ পিরেষবার সে� সংযু � কের।
3. Community Resource Center (Mamaroneck, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
134 Center Ave., Mamaroneck, NY 10543
েফান: (914) 835-1512

http://www.crcny.org/
চাকিরেত েপেত সাহাযয্ করা, বািড়ওয়ালা-ভাড়ােটর মেধয্ মধয্�তা, িশ�ামূ লক কমর্সূিচ, েকস ময্ােনজেম� ও েরফারাল পিরেষবা,
আইিন পিরেষবা, কমর্শালা ও ওকালিতর মেতা িবিভ� ধরেনর পিরেষবা �দান কের।
4. Empire Justice Center (Yonkers, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ, অনয্ ভাষাগিলেত অনু বােদর জনয্ একিট ভাষা লাইন বয্বহার কের
30 South Broadway, 6th Floor, Yonkers, NY 10701
েফান: (914) 595-0910

https://empirejustice.org/
িবিভ� এলাকায় িনউ ইয়েকর্ র যারা গরীব, �িতব�ী বা বি�ত অিধবাসীেদর আইিন অিধকারগিলেক শি�শালী করার জনয্ মামলা, নীিত,

ও �িশ�েণর সােথ জিড়ত। অপরােধর িশকার হওয়া অিভবাসীেদর ওপের মেনােযাগ সেমত, অিভবাসন পিরেষবা, যার অ�ভুর্� হল
সরকারী সু িবধা সহায়তা এবং �িতিনিধ� ও �যু ি�গত সহায়তা।
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5. Family of Woodstock (Kingston, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
39 John Street, Kingston, NY 12401
েফান: (845) 331-7080

www.familyofwoodstockinc.org
বয্ি�র ও পিরবারগিলর �েয়াজন েমটােনার জনয্ েগাপনীয় এবং পূ ণর্রেপ �াি�সাধয্ স�টকালীন হ�ে�প, তথয্, �িতেরাধ, ও সহায়তা
পিরেষবা �দােনর ল�য্ রােখ।

6. Grace Episcopal Church – Latino Outreach (Millbrook, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
3328 Franklin Ave., Millbrook, NY 12545
েফান: (845) 677-3064

https://www.gracemillbrook.org/our-mission-ministries/outreach-ministries/
আপনার অিধকারগিল জানু ন কমর্শালা �দান কের এবং অনু বাদ ও সহায়তার জনয্ আদালত, িচিকৎসামূ লক সা�াৎ ও অনয্ানয্ �ােন
সাহচযর্ �দান কের।
7. Hudson Valley Community Coalition (Port Chester, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
103 Westchester Ave., Port Chester, NY 10573
েফান: (203) 667-3799

http://www.hvccoalition.org/
সামািজক নয্ায় ও সাং�ৃ িতক সেচতনতার �িতপালন কের এমন জনসমাজ বা কিমউিনিট গেড় েতালার জনয্ হাডসন ভয্ািলেত
অিভবাসীেদর সে� কাজ কের। ওকালিত করা, েনতৃ� িবকাশ, িবিভ� সং�ৃ িতর মেধয্ পার�িরক িশ�কলা সহেযািগতা, এবং একিট
�াময্মান অিভবাসন ি�িনক পিরচালনা কের যা অিভবাসন সং�া� আইিন পরামশর্ �দান কের।

8. Hudson Valley Justice Center (White Plains, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
19 Court St. Suite 400, White Plains, NY 10601
েফান: (914) 308-3490

https://hvjc.org/
েভাটদােনর অিধকার, কমর্�েল নয্ায়িবচার, সামেথর্য্র মেধয্ আবাসন, এবং ি�ভািষক িশ�া সেমত অতয্াবশয্ক িবষয়গিলর অ�গিতর জনয্
লােভর উেদ্দশয্িবহীন �ানীয় সং�া ও েগা�ীগিলর সে� অংশীদাির আেছ।

2

9. Immigration Justice Clinic at John Jay Legal Services, Inc. (White Plains, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, হাইিতয়ান ে�ওল, �য্ািনশ
েফান: (914) 422-4333

https://law.pace.edu/john-jay-legal-services
আ�য়, অপসারেণর িবরুে� �িতর�া, মািনেয় েনওয়ার অব�া, িবেশষ অিভবাসী িকেশার ে�ণীব�করণ, নাগিরকে�র অিধকার, DACA
ও অ�ায়ী সু রি�ত অব�ার ে�ে� আইিন পিরেষবা েদয়।
10. Konbit Nèg Lakay, Inc. (Spring Valley, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, হাইিতয়ান ে�ওল
16 East Church St., Spring Valley, NY 10977
েফান: (845) 425-4623

http://www.konbitneglakay.com/home.aspx
হাইিতয়ান যু বসমােজর জনয্ �ী�কালীন কয্া� ও �ু ল-পরবত� কমর্সূিচ, ইংেরিজ �াস, কি�উটার সা�রতা, জনসমােজর অংশীদাির,
অিভবাসন পিরেষবা এবং সািটর্ফােয়ড নািসর্ং সহায়তা �িশ�ণ �দান কের।
11. Legal Services of Hudson Valley (White Plains, NY)
�ানগিলেত েয ভাষায় কথা বলা হয়: �য্ািনশ, পতুর্িগজ, িহ�ী, ইটািলয়ান, জামর্ান, ফরািস ও হাইিতয়ান-ে�ওল। অনু বাদ পিরেষবা
�ারা উপল� অনয্ানয্ ভাষা
90 Maples Ave, White Plains, NY 10601
েফান: (877) 574-8529

https://www.lshv.org/
কম আয়স�� বয্ি� ও পিরবার, যােদর েকােনা অয্াটিনর্ বা উিকেলর সাহাযয্ েনওয়ার আিথর্ক সামথর্য্ েনই, তােদর জনয্ েদওয়ািন
িবষয়গিলেত িবনামূ লয্, পরামশর্ �দান কের।
12. Mid-Hudson Migrant Education Program (New Paltz, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
P.O. Box 250, New Paltz, NY 12561
েফান: (845) 257-2950

https://www.newpaltz.edu/meop/
আল�ার, ডােচস, অের�, পু টনয্াম, রকলয্া�, ও ওেয়�েচ�ার কাউি�গিলেত েযাগয্-অিভবাসী কৃিষকম� ও তােদর িশশেদর
িশ�ামূ লক �েয়াজনগিলেত সহায়তা �দান কের। পিরেষবাগিলেত অ�ভুর্� আেছ �ু ল-মধয্বত� পঠনপাঠন সহায়তা, ইংেরিজ ও

GED �া�বয়� িশ�াদান, িকেশারবয়�েদর কােছ েপৗঁছােনার একিট কমর্সূিচ, ওকালিত, কিমউিনিট েরফারাল, �ী�কালীন �ু ল কাযর্�ম

ও মাই�য্া� ইেভন �াটর্।
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13. My Sisters’ Place, Inc. (White Plains, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ, অনয্ ভাষাগিলর জনয্ অনু বাদ করেত পাের এমন একিট ভাষা লাইন বয্বহার কের
1 Water St., White Plains, NY 10601
েফান: (914) 683-1333

http://mspny.org/
আবািসক পিরেষবা, সহায়তা পিরেষবা, আইিন পিরেষবা, িশ�ামূ লক কাযর্�ম, ও ওকালিতর মাধয্েম গাহর্�য্ িহংসাও মানব পাচােরর
িশকার হওয়া মানু ষেদর েসবা েদয়।
14. Newburgh Armory Unity Center (Newburgh, NY)
ভাষা: ইংেরিজ ও �য্ািনশ

321 South William Street, Newburgh, New York 12550
েফান: (845) 245-4035

http://www.newburgharmory.org/
জনসমােজর অনয্ানয্ সং�াগিলর সে� অংশীদািরে� িবিভ� �কােরর িশ�ামূ লক, �ীড়ামূ লক ও বয্ি�গত উ�য়ন কমর্সূিচ �দান কের,

একই সােথ িবিবধ জািতগত, বণর্গত, ধম�য় ও অথর্ৈনিতক ে��াপট ও অব�ার মানু ষেদর মেধয্ নাগিরক ঐেকয্র �সার ঘটায়।
15. New York Civil Liberties Union – Lower Hudson Valley Chapter (White Plains,
NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
297 Knollwood Rd. Suite 217, White Plains, NY 10607
েফান: (914) 997-7479

https://www.nyclu.org/en/chapters/lower-hudson-valley
�ানীয় �ু ল, জনসমােজর েগা�ী, ও েপশাদার, লিব ও অয্াডেভােকটেদর জনয্ িশ�ামূ লক কমর্সূিচ ও সে�লন�ান �দান কের, �ানীয়
সরকারগিলর কাজকেমর্র ওপের নজরদারী কের এবং নাগিরক �াধীনতার স�াবয্ লংঘেনর অিভেযাগগিলর িবষেয় পরামশর্ ও েরফারাল
�দান কের।
16. Neighbors Link Corp. (Mount Kisco, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ
27 Columbus Ave., Mount Kisco, NY 10549
েফান: (914) 666-3410

https://www.neighborslink.org/
ওেয়�েচ�ার কাউি�েত অিভবাসীেদর জনয্ ইংেরিজ �াস, মা-বাবার িশ�া, পািরবািরক কমর্সূিচ, কম�বািহনীর িবকাশ, জনসমােজর
অংশ�হণ, ও আইিন সহায়তা পিরেষবাগিলর ে�ে� কমর্সূিচ �দান কের।
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17. Nobody Leaves Mid-Hudson (Poughkeepsie, NY)
ভাষা: �য্ািনশ
29 N. Hamilton St., L05, Poughkeepsie, NY 12601
েফান: (845) 481-0703

https://nobodyleavesmidhudson.org/
একিট সি�িলত সংগঠনমূ লক ও েনতৃ� িবকাশ আে�ালন যা অিভবাসন ও ইউিটিলিট পিরেষবায় নয্ায়িবচােরর মেতা িবষয়গিলেত লড়াই
করার জনয্ তার সদসয্েদর, �ধানত অ-ে�তা� কম� ে�ণীর মানু ষেদর �মতা�দান কের।
18. OCA Asian Pacific American Advocates, Westchester & Hudson Valley Chapter
(White Plains, NY)
ভাষা: চীনা (ময্া�ািরন), ইংেরিজ

P.O. Box 541, White Plains, NY 10602
http://www.oca-whv.org/
একিট অয্াডেভােকিস সং�া যা েজাট গঠন, যু বসমােজর জনয্ আউটরীচ বা কােছ েপৗছােনা ে�া�াম, এবং ঘৃ ণাজিনত ম�বয্ দূর করার

জনয্ তি�র করা, েফৗজদাির িবচােরর সং�ার, অিভবাসন, ও সামিরক বািহনীর ওপের কাজ কের।
19. Religious of the Sacred Heart of Mary LIFE Center (Sleepy Hollow, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
32 Beekman Ave., Sleepy Hollow, NY 10591
েফান: (914) 366-9710

http://www.rshmlifecenter.org/Default.asp
আ�া-িভিৎতক সং�া যা সব মিহলা ও তােদর পিরবারেক কাযর্�ম ও পিরেষবা �দান কের, েযমন �ু ল-পরবত� ও �ী�কালীন কাযর্�ম,
ইংেরিজ �াস, �বীণ মানু ষেদর কােছ েপৗঁছােনা, অিভবাসন ও আইিন পিরেষবা ও প�সমথর্ন �দান কের।
20. Rockland 21st Century Collaborative for Children and Youth (West Nyack, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
65 Parrott Road Building 10, West Nyack, NY 10994
েফান: (845) 627-5437

http://rockland21c.org/
�ু েলর ফয্ািমিল িরেসাসর্ েস�ারগিলর মাধয্েম পিরেষবা �দােনর জনয্ িবিভ� জনসমােজর অংশীদারেদর এক� কের, এমন পিরেষবাগিলর

সােথ যার মেধয্ অ�ভুর্� আেছ �ারি�ক ৈশশেবর িবকাশ কমর্সূিচ ও বািড়েত পিরদশর্ন, পিরবার ও জনসমােজর অংশ�হণমূ লক কমর্সূিচ,
িশ�াথ� িবকাশ কমর্সূিচ েযমন সা�রতা সহায়তা, এবং অনু বাদ, তথয্ ও েরফারাল পিরেষবা সেমত পিরবােরর জনয্ সহায়তা।
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21. Rockland Community Development Council (Monsey, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, িহ�, �য্ািনশ, ইিদ্দশ
22 Main St., Monsey, NY 10952
েফান: (845) 352-1400

http://rocklandgov.com/departments/community-development/
অিভবাসন সং�া� পরামশর্দান, কমর্সং�ান সহায়তা, অিধকারমূ লক কমর্সূিচ, �বীণ মানু ষেদর কমর্সূিচ, আবাসন সং�া� পরামশর্দান, ও
েরফারােলর ে�ে� পিরেষবা েদয়।
22. Sullivan County Head Start Inc. (Monticello, NY)
ভাষা: ইংেরিজ ও �য্ািনশ
130 Waverly Avenue, Monticello, NY 12701
েফান: (845) 434-4164

http://www.headstart-sullivancounty.org/
Sullivan County Head Start Inc. দুিট কমর্সূিচ িনেয় গিঠত: েহড �াটর্ (Head Start, HS) ও আিলর্ েহড �াটর্

(Early Head Start, EHS)। HS একিট বয্াপক �ারি�ক ৈশশব িবকাশ কমর্সূিচ যা মু খয্ত �� আয়যু � ি�-�ু েলর বয়সী িশশ

ও তােদর পিরবারেক েসবা েদয়। EHS একিট বয্াপক �ারি�ক ৈশশব কমর্সূিচ যা মু খয্ত �� আয়যু � �সব-পূ বর্ েথেক িতন বছর বয়সী
িশশ, গভর্ বতী মিহলা ও তােদর পিরবারেক েসবা েদয়।

23. Westchester Independent Living Center (White Plains, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
10 County Center Rd. 2nd Floor, White Plains, NY 10607
েফান: (914) 682-3926

https://www.wilc.org
ওেয়�েচ�ার কাউি� ও েলায়ার হাডসন ভয্ািল অ�েল সব ধরেনর �িতব�কতাযু � সব বয়েসর মানু ষেক পিরেষবা েদয়। আবাসন,

�া�য্ সু িবধা, ও সরকারী সহায়তার জনয্ তথয্, �িশ�ণ ও েরফারাল িবতরণ কের এবং অনয্ানয্ �িশ�ণ, িশ�ামূ লক, ও প�সমথর্নকারী
কমর্সূিচগিলও �দান কের।
24. Westchester Institute for Human Development (Valhalla, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
20 Plaza West, Valhalla, NY 10595
েফান: (914) 493-8150

https://www.wihd.org/
ওেয়�েচ�ার কাউি� ও েলায়ার হাডসন ভয্ািল অ�ল জু েড় িবিভ� �কােরর অেনকগিল িচিকৎসাগত, ি�িনকাল বা িচিকত্সাগত, ও

সহায়তা পিরেষবা গেড় েতােল এবং বয্ি�বৃ �, তােদর পিরবার ও পিরচযর্াকারীেদর তা �দান কের।

6

25. Young Rhinebeck (CultureConnect) (Rhinebeck, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
P.O. Box 590, Rhinebeck, NY 12572
েফান: (845) 379-4725

https://www.cultureconnectrbk.org/
যু বসমাজেক এমন িশ�ামূ লক ও সামািজক কমর্সূিচেত যু � কের েযগিল দ�তা, সংেযাগ, চির�, ও আৎমিব�ােসর উ�িত কের। এই
কমর্সূিচগিলর মেধয্ অ�ভুর্� আেছ িশ�াদান, ভাষা দ�তা, �ী�কালীন ও �ু ল-পরবত� কমর্সূিচ, �থম �জে�র কেলজ-মু খী ছা�ছা�ীেদর
জনয্ কেলেজর জনয্ ��িত এবং সহায়তা, ও অনয্ানয্ সু েযাগ-সু িবধা।
26. YWCA Orange County (Newburgh, NY)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
21 West St., Newburgh, NY 12550
েফান: (845) 561-8050

http://www.ywca-orangecty.org/
অথর্ৈনিতক �মতায়ন, জািতমূ লক নয্ায়িবচার, মিহলােদর �া�য্, পিরবােরর সহায়তা, কমর্সং�ান সহায়তা, কমর্শালা ও অিভবাসন
পিরেষবার ওপের মেনািনেবশকারী কমর্সূিচগিলর মাধয্েম অের� কাউি�েত মিহলােদর পিরেষবা �দান কের।
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ে�টবয্াপী সং�ান
িনউ ইয়কর্ ে�ট অিভবাসী সং�ান িনেদর্িশকা
https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
িনউ ইয়কর্ ে�ট অিভবাসী সং�ান িনেদর্ িশকা ে�েটর সরকারী সং�াগিলর একিট সবর্া�ীণ তািলকা �দান কের েযগিল ভাষাগত �াি�সাধয্তা, অপরাধ ও ৈবষময্, আইিন
পিরেষবা, উপেভা�া সু র�া, �া�য্ পিরেষবা, আিথর্ক সহায়তা, ও সমােজর অংশ�হেণর ে�ে� পিরেষবা িদেত পাের।
2-1-1 New York
https://211nys.org/
আপনােক �া�য্ ও মানব পিরেষবাগিলর সে� সংযু � কের স�টকালীন নয় এমন তথয্ পিরেষবার জনয্ আপনার েফােন িবনামূ েলয্ 211 ডায়াল করুন। অপােরটররা অেনক
ভাষায় উপল� আেছন। তােদর পিরেষবাগিলর েডটােবস অনলাইেন পাওয়া যায়।
Boards of Cooperative Educational Services (BOCES) of New York State
https://www.boces.org/
BOCES "িবগ ফাইভ" (িনউ ইয়কর্ িসিট, বােফেলা, রেচ�ার, ইয়ংকার ও সাইরািকউজ) বােদ �ায় সবগিল �ু ল িডি�ে�র ভাগীদারী িশ�ামূ লক কাযর্�ম ও পিরেষবা
�দান কের। তােদর িকছু পিরেষবার মেধয্ অ�ভুর্� আেছ হাই �ু ল িশ�াথ�েদর জনয্ কমর্জীবন সং�া� ও �যু ি�মূ লক কাযর্�ম, �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ পিরেষবা,
�ী�কালীন �ু ল, এবং �া�বয়�েদর জনয্ সা�রতা ও কমর্সং�ান �িশ�ণ কাযর্�ম। ওপেরর তািলকায় েদওয়া ওেয়বসাইেট আপনার �ানীয় BOCES খুঁ েজ িনন।
িনউ ইয়কর্ ে�ট মানবািধকার িবভাগ (New York State Division of Human Rights, DHR)
https://dhr.ny.gov/
DHR িনউ ইয়েকর্ র মানবািধকার আইন বলবৎ কের, যা কমর্িনেয়াগ, আবাসন, ঋণ, সরকারী বাস�ােনর জায়গাগিলেত এবং অ-সা�দািয়ক িশ�ামূ লক �িত�ানগিলেত বয়স,
জািত, জাতীয় উৎস, িল�, েযৗন েঝাঁক, ৈববািহক অব�া, �িতব�কতা, সামিরক অব�া ও অনয্ানয্ সু িনিদর্ � ে�ণীগিলর িভিৎতেত ৈবষময্েক িনিষ� কেরেছ। আপিন DHRএর অনু স�ােনর জনয্ ৈবষময্মূলক অনু শীলেনর অিভেযাগগিল তােদর ওেয়বসাইেট অথবা (888) 392-3644 এ িরেপাটর্ করেত পােরন।
িনউ ইয়কর্ ে�ট অিফস ফর িনউ আেমিরকা� (Office for New Americans, ONA)
https://www.newamericans.ny.gov/
ONA 27িট পাড়া-িভিৎতক অপরচুিনিট েস�ার পিরচালনা কের েযগিল আইিন সহায়তা, অনয্-ভাষাভাষীেদর-জনয্-ইংেরিজ (English-for-Speakers-ofother-Languages, ESOL) �াস, নাগিরকে�র অিধকারলােভ সহায়তা, িশে�ােদয্াগ সং�া� �িশ�ণ এবং সরকারী পিরেষবার সু েযাগ পাওয়ার ওপের কমর্শালা
সেমত, িবিভ� ধরেনর িবনামূ লয্ পিরেষবা �দান কের। বহুভািষক িনউ ইয়কর্ ে�ট িনউ আেমিরকা� হটলাইন (1-800-566-7636) 200িটর েবিশ ভাষায়
অিভবাসন সং�া� িবনামূ লয্ ও েগাপনীয় তথয্ এবং িব�� সহায়তার �িত েরফারাল �দান কের।
ি�ভািষক িশ�া ও িব�জনীন ভাষাগিলর অিফস (Office of Bilingual Education and World Languages, OBEWL)
http://www.nysed.gov/bilingual-ed
িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভােগর OBEWL ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�/বহুভািষক িশ�াথ�েদর (ELLs/MLLs) জনয্ িনেদর্ শনা ও সং�ান �দান কের। তােদর ওেয়বসাইট
সবর্ািধক সা�িতকতম িবিধিনয়ম ও �ারকিলিপ ছাড়াও মা-বাবােদর জনয্ সং�ান এবং িনউ ইয়েকর্ র �ু লগিলেত ELL/MLL িশ�াথ�েদর পিরবােরর জনয্ একিট হটলাইন
�দান কের।
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ে�টবয্াপী জনসমাজ-িভিৎতক সং�াসমূ হ
American Immigration Lawyers Association – িনউ ইয়কর্ চয্া�ার
http://www.ailany.org/
American Immigration Lawyers Association হল আইনজীবীেদর একিট সংগঠন যা অিভবাসন আইেনর চচর্া কের এবং েশখায়। তারা কেয়ক হাজার
U.S. বয্বসা �িত�ান ও িশ�, িবেদশী ছা�ছা�ী, িবেনাদনকারী, েখেলায়াড় ও আ�য় �াথ�েদর �িতিনিধ� কের, �ায়ই িবনামূ েলয্ জন�ােথর্।
Asian American Federation
http://www.aafny.org/
Asian American Federation নথর্ইে� সম� এিশয়ান স�দায় বয্াপী পিরেষবা সং�াগিলর একিট েনটওয়ােকর্ র �িতিনিধ� কের। তারা �া�য্ ও মানব পিরেষবা,
িশ�া, অথর্ৈনিতক উ�য়ন, নাগিরক অংশ�হণ ও সামািজক নয্ােয়র ে��গিলেত গেবষণা, নীিত িবষয়ক প�সমথর্ন, জনগেণর সেচতনতা, এবং সং�াগত উ�য়েনর ওপের
কাজ কের।
Empire Justice Center
https://empirejustice.org/
Empire Justice Center হল একিট ে�টবয্াপী সং�া যা িনউ ইয়েকর্ র গরীব ও বি�ত মানু ষেদর আইিন অিধকারগিলেক শি�শালী করেত চায়। তারা �িশ�ণ,
সহায়তা এবং আইিন পিরেষবার �যু ি�গত সহায়তা �দান কের, মানু ষেক সরাসির েদওয়ািন আইিন সহায়তা েদয় এবং নীিতগত িবে�ষণ, গেবষণা ও ওকালিতেত অংশ েনয়।
Hispanic Federation
https://hispanicfederation.org/
Hispanic Federation হল একিট জাতীয় লয্ািটেনা অলাভজনক সদসয্তািভিৎতক সংগঠন যা িশ�া, �া�য্, অিভবাসন, নাগিরক অংশ�হণ, অথর্ৈনিতক �মতায়ন ও
পিরেবেশর ে��গিলেত কাজ কের। তারা তােদর সদসয্ েগা�ীগিলেক পিরেষবা েদওয়ার পাশাপািশ লয্ািটেনা মানু ষেদর প�সমথর্ন কের এবং �তয্� সামািজক
পিরেষবাগিলর সােথ কিমউিনিট সহায়তা কাযর্�ম চালায়।
Immigrant Defense Project
https://www.immigrantdefenseproject.org/
Immigrant Defense Project �িশ�ণ ও পরামশর্, �ভাবশালী মামলা, ওকালিত, স�দােয়র অংশ�হণ ও িশ�া, েযাগােযাগ ও বাতর্ ািবিনমেয়র মাধয্েম যু �রাে�
অিভবাসীেদর জনয্ নয্াযয্তা ও নয্ায় সু রি�ত করার লে�য্ কাজ কের। তারা জনসমাজ ও আইনজীবীেদর জনয্ সং�ান এবং িবনামূ লয্ আইিন পরামেশর্র জনয্ হটলাইন �দান
কের।
International Refugee Assistance Project (IRAP)
https://refugeerights.org/
International Refugee Assistance Project শরণাথ� ও বা�চুয্ত মানু ষেদর জনয্ জন�ােথর্ িবনামূ েলয্ �তয্� আইিন সহায়তা, মামলা ও ওকালিত পিরেষবা
�দান কের, এছাড়াও এই জনসমি�গিলর জনয্ তথয্ ও সং�ান �দান কের।
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)
https://www.nysnaacp.org/
NAACP সকল নাগিরেকর জনয্ রাজৈনিতক, িশ�ামূ লক, সামািজক ও অথর্ৈনিতক সােময্র প�সমথর্ন কের এবং এমন একিট সমােজর প�সমথর্ন কের েযখােন জািতর
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িভিৎতেত েকােনা ৈবষময্ ছাড়াই সব মানু েষর সমান অিধকার আেছ। তারা নাগিরক অংশ�হণ, েফৗজদারী নয্ায়, িশ�া, �া�য্ ও অথর্ৈনিতকভােব িটেক থাকার ে��গিলেত
কাজ কের।
New York Civil Liberties Union (NYCLU)
https://www.nyclu.org/
New York Civil Liberties Union মামলা, ওকালিত, জনিশ�া, ও সমাজেক সংগিঠত করার একিট বহু�রীয় কমর্সূিচর মাধয্েম নাগিরক �াধীনতা ও নাগিরক
অিধকােরর জনয্ লড়াই কের। িনউ ইয়কর্ ে�ট জু েড় NYCLU-এর আটিট অিফস আেছ এবং নাগিরক অিধকার লংঘেনর �িতি�য়ায় আইিন পিরেষবা, তথয্ ও সং�ান
�দান কের।
New York Immigrant Coalition (NYIC)
https://www.nyic.org/
New York Immigrant Coalition হল নীিত ও ওকালিতর একিট শাখা সংগঠন যা পু েরা িনউ ইয়কর্ জু েড় 200 এর েবিশ অিভবাসী ও শরণাথ� অিধকার েগা�ীর
�িতিনিধ� কের। তারা েভাটারেদর কােছ েপৗঁছােনা ও তােদরেক সংহত কের, অিভবাসীেদর সােথ স�িকর্ ত িবষয়গিলর ওপের বহুভািষক তথয্ সাম�ী �দান কের, আইন ও
নীিতসমূ েহর জনয্ ওকালিত কের এবং অিভবাসন আইন ও অিভবাসীেদর �ভািবত কের এমন অনয্ িবষয়গিলর ওপের বািষর্ক কমর্শালা ও �িতিনিধ� পিরচালনা কের।
Parent-Child Home Program (PCHP)
http://www.parent-child.org/
Parent-Child Home Program এর কাযর্�েমর �ানগিলর েনটওয়াকর্ কম আয়যু � পিরবারগিলেক �েয়াজনীয় দ�তা ও উপকরণ �দান কের যােত তােদর
িশশেদর �ু েল ও জীবেন সেবর্া� স�াবনা অজর্ন করা িনি�ত করা যায়। পু েরা িনউ ইয়কর্ জু েড় তােদর 29িট কমর্�ল আেছ েযগিল বািড় পিরদশর্ন, িশ�ামূ লক সং�ান
িবতরণ ও পঠনপাঠেনর ��িতেত যু � আেছ।
Protecting Immigrant New Yorkers (PINY)
https://protectingimmigrants.org/
Protecting Immigrant New Yorkers হল New York Immigrant Coalition এর আওতায় একিট কম� বািহনী যা অিভবাসন পিরেষবার
জািলয়ািতর িবরুে� লড়ার জনয্ সরকারী সং�া এবং জনসমাজ-িভিৎতক সং�াগিলর মেধয্ সম�য়সাধন কের। তারা েসরা অনু শীলেনর �সার ঘটায়, কেথাপকথেন উৎসাহ েদয়,
�তারকেদর িবরুে� আইন বলবৎকরেণর পদে�েপ সহেযািগতা কের, জন সেচতনতা িব�াপনী �চার, আপনার অিধকার জানু ন �চারপ� এবং �তারণার িবরুে�
উপেভা�ােদর জনয্ উপেদেশর মেতা সাম�ী ��ত কের।
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কৃত�তা �ীকার
এই িনেদর্ িশকা ��ত করায় যারা অবদান েরেখেছন তােদর সবার �িত আমরা কৃত�তা �রপ িবেশষ ধনয্বাদ �াপন করেত চাই। এছাড়াও, আমরা িন�িলিখত �িত�ানগিলর
�ারা �দৎত সহায়তার �শংসা কির:
Advocates for Children

Education Trust NY

Hispanic Federation

িনউ ইয়কর্ অিভবাসন সংগঠন (New York Immigration Coalition)

Regional Bilingual Resource Networks (RBERNs)

OFFICE OF BILINGUAL EDUCATION AND WORLD LANGUAGES
http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/ OBEWL@NYSED.GOV
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