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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 সমিথর্ত হয় 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 বা কিমউিনিট 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

i

স�ে� তথয্ েদওয়ার জনয্ এই হটলাইন ৈতির করা হেয়েছ। এিট 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 কের ে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 �া�িরত হেয় আইন িহেসেব মযর্াদা েপেয়িছল 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.

iii

 ি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 িনউ ইয়কর্ িসিটেত 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।
 এই িনেদর্ িশকােক কেয়কিট িবভােগ ভাগ করা হেয়েছ। �থমিট এমন কমর্সূিচগিলর তািলকা েদয় েযগিল িনউ ইয়কর্ িসিটর পাঁচিট বেরার (�ং�, �কিলন, ময্ানহাটান,
কুই� ও �য্ােটন আইলয্া�) সবগিল জু েড় উপল� আেছ। তার িনেচর তািলকাগিল বেরা-িভিৎতক, এবং শধু মা� েসই িনিদর্ � বেরােতই পিরেষবা �দান করেত
পাের।
 েবিশর ভাগ তািলকাভু� পিরেষবা িবনামূ লয্। তেব, িকছু পিরেষবা উপল� নাও হেত পাের। ে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 তার পিরেষবা ে��গিলর 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�া

iv

িনউ ইয়কর্ িসিটেত কমর্ সূিচসমূ হ
1. 100 Black Men of America, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ

105 E. 22nd St. Suite 911, New York, NY 10031
েফান: (212) 777-7070

https://100blackmen.org/
েদেশর মেধয্ আি�কান আেমিরকান পু রুষ পরামশর্দাতােদর বৃ হৎতম েনটওয়াকর্ । এছাড়াও িশ�া, �া�য্ ও সু �তা, অথর্ৈনিতক �মতা�দান,
এবং েনতৃে�র িবকােশর ে�ে�ও পিরেষবা �দান কের।

2. 100 Hispanic Women National, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

413 E. 120th St. Suite 314 New York, NY 10035
েফান: (646) 689-2260

https://www.100hispanicwomen.org/
বয্ি�গত ও েপশাদার উ�িতর উেদয্াগ, েনটওয়াকর্ ও অনু �ােনর মাধয্েম লয্ািটনােদর �মতা�দান করেত চায়।

3. Advocates for Children of New York
ভাষা: আরবী, বাংলা, চীনা, ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, েকািরয়ান, রািশয়ান, �য্ািনশ, ঊদুর্
151 West 30th St. 5th Floor, New York, NY 10001
েফান: (212) 947-9779

http://www.advocatesforchildren.org/
িনউ ইয়কর্ েয েসরা িশ�া �দান করেত পাের তােত সব িশ�াথ�েদর �েবশািধকােরর �সার ঘটােত চায়। �ু ল সং�া� শনািন ও আপীেল

িবনামূ লয্ আইিন পরামশর্ ও �িতিনিধে�র জনয্ িশ�া িবেশষ� ও আইনজীবীেদর সােথ পিরেষবা �দান কের, এবং তথয্মূলক কমর্শালা
ও িবনামূ লয্ সং�ান �দান কের।
4. Advocates for Justice
ভাষা: ইংেরিজ, ময্া�ািরন

225 Broadway, Suite 1902, New York, NY 10007
েফান: (212) 285-1400

www.advocatesforjustice.net
গেবষণা, িশ�ামূ লক ও অনু স�ানমূ লক উপাদান �কাশ করা, এবং জন�ােথর্ িবনামূ েলয্ ও কম পাির�িমেক আইিন �িতিনিধ� �দােনর

জনয্ েদশ বয্াপী আইনজীবীেদর সংগিঠত করার ল�য্ রােখ।
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5. African Communities Together
ভাষা: আমহািরক, আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, ফুলািন, ইগেবা, ি�ও, �ু, ময্াি�ংেগা, ইেয়ারুবা, উওেলাফ, ও অনয্ানয্ আি�কান ভাষা
127 West 127th Street, Suite 221, New York, NY 10027
েফান: (347) 746-2281

http://www.africans.us/
অিভবাসন সং�া� আইিন সাহাযয্, েছাট বয্বসায় সহায়তা, চাকিরর উ�য়ন, এবং সাধারণ সমাজ েসবা ও পিরেষবায় েরফারাল �দান
কের। এছাড়াও েদাভাষী পিরেষবা ও ওকালিত আেছ।

6. Alianza (Dominican Cultural Center)
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

530 West 166th Street at Amsterdam Avenue, New York, NY 10033
Phone: 212-740-1960
www.harlemonestop.com/organization/748/alianza-dominicana-cultural-center
একিট অলাভজনক উ�য়ন সং�া যা আিথর্কভােব দুদর্ শা�� পাড়াগিলেক পু নরায় �াণব� কের েতালার জনয্ যু বসমাজ, পিরবার এবং
সরকারী ও েবসরকারী �িত�ানগিলর সে� অংশীদাির কের।

7. Asian Americans for Equality
ভাষা: ইংেরিজ, চীনা, ময্া�ািরন, কয্া�িনজ, �য্ািনশ

108 Norfolk Street, New York, NY 10002
েফান: 212-979-8381

aafe.org
সম� িনউ ইয়কর্ জু েড় সামেথর্য্র মেধয্ আবাসন সংর�ণ করা এবং মানু ষেক, েছাট বয্বসােক ও পাড়াগিলেক �মতা �দােনর জনয্
পরামশর্দান পিরেষবা, আিথর্ক সহায়তা ও �িশ�ণ �দান করেত অ�ীকারব� একিট সং�া।
8. Asian American Legal Defense Fund
ভাষা: বাংলা, বািমর্জ, কে�ািডয়ান, কয্া�িনজ, ইংেরিজ, িফিলিপেনা, গজরািট, িহ�ী, হমং, ইে�ােনিশয়ান, জাপানী, খেমর, েকািরয়ান,
লাওিশয়ান, ময্া�ািরন চীনা, েনপালী, পা�াবী, টয্াগালগ, তাইওয়ািনজ, তািমল, েতলু গ, থাই, িভেয়তনািমজ, ও অনয্ানয্
99 Hudson St., 12th Floor, New York, NY 10013
েফান: (212) 966-5932

http://aaldef.org/
একিট সং�া েযিট মামলা, ওকালিত, িশ�া ও সংগঠেনর মাধয্েম এশীয় আেমিরকানেদর নাগিরক অিধকারগিলেক সু র�া েদয় এবং �সার
ঘটায়।
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9. ASPIRA of New York
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

15 W. 36th St. 15th Floor, New York, NY 10018
েফান: (212) 564-6880

http://www.aspirany.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটেত লয্ািটেনা ও পু েয়েতর্ া িরকান যু বসমােজর িশ�া ও উ�য়েনর প�সমথর্ন কের এবং এর জনয্ কমর্সূিচ �দান কের।

কমর্সূিচগিল �য্াজু েয়শন, কেলেজ �েবশািধকার, দ�তার িবকাশ, সমাজ েসবা, ও অনয্ানয্ সমৃ �করণ কাযর্কলাপগিলর সােথ স�িকর্ ত।
10. Catholic Charities Archdiocese of New York
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

1011 First Avenue, 11th Floor, New York, NY 10022
েফান: (888) 744-7900

https://catholiccharitiesny.org/
িশশ, গৃ হহীন ও �ুধাতর্ মানু ষ, পিরবার, অ�মতা থাকা মানু ষেদর পিরেষবা �দান কের, এবং আইিন পরামশর্দান, ইংেরিজ ও েপৗরিবদয্া
বা িসিভকস্ �াস ও কােজর অনু েমাদেনর মাধয্েম স�েটর সমাধান এবং অিভবাসী ও শরণাথ�েদর একীভবেনর ে�ে� সহায়তা কের।
11. Center for an Urban Future
ভাষা: ইংেরিজ

120 Wall Street, 20th Floor, New York, NY 10005
েফান: 212-479-3344

www.nycfuture.org
NYC-েত অসাময্ �াস করা, আিথর্ক সচলতা বৃ ি� করা, এবং অথর্নীিতর বৃ ি� করার লে�য্ কাজ কের। সং�ািট গরু�পূ ণর্ এবং �ায়ই
অবেহিলত িবষয়গিলেক উ�ীত কের নীিত ��তকারকেদর দৃি� আকষর্ণ করার জনয্ তথয্িভিৎতক গেবষণা বয্বহার কের এবং বা�বমু খী
সমাধানগিলেক উ�ত কের যা িনউ ইয়কর্ েক শি�শালী কের এবং িনউ ইয়েকর্ র সব বািস�ােক শহেরর �মবধর্মান সমৃ ি�েত অংশ�হণ
করেত সাহাযয্ কের।
12. Center for Independence of the Disabled, NY
ভাষা: ASL, আরবী, বাংলা, কয্া�িনজ, এেডা, ইংেরিজ, ফারিস, ফরািস, �ীক, হাইিতয়ান ে�ওল, িহ�, িহ�ী, ইটািলয়ান, জাপানী,
েলামা, ময্া�ািরন, েনপালী, পতুর্িগজ, েরামািনয়ান, রািশয়ান, �য্ািনশ, িত�তী, ঊদুর্, উজেবিক

841 Broadway Suite 301, New York, NY 10003
েফান: (212) 674-2300

https://www.cidny.org/
�িতব�কতাযু � মানু ষেদর জনয্ প�সমথর্ন, নীিত ও �তয্� পিরেষবায় কাজ কের: সু িবধা সং�া� পরামশর্দান, �াধীনভােব জীবনযাপেনর
দ�তার িবকাশ, আবাসন সহায়তা, কমর্সং�ান সং�া� সহায়তা, �া�য্ পিরচযর্ার �াি�সাধয্তা, সমক� মানু ষেদর �ারা পরামশর্, নািসর্ং

েহােম রপা�র ও অপসারণ, যু বসমােজর রপা�র, েরফারাল, ও িবেনাদনমূ লক কাযর্কলাপ।
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13. Children’s Aid Society
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

711 Third Ave. Suite 700, New York, NY 10017
েফান: (212) 949-4800

https://www.childrensaidnyc.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটেত পািরবািরক সহায়তা কমর্সূিচ, �ু ল-পরবত� ও �ী�কালীন কমর্সূিচ, �ারি�ক ৈশশেবর িশ�া, সমাজ েসবা, �া�য্ ও
সু �তা, এবং কেলেজ �েবশািধকার ও কমর্জীবেনর উ�য়েনর মাধয্েম িশশ, যু বা ও পিরবারেক সহায়তা েদয়।
14. Chinese American Planning Council
ভাষা: কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ময্া�ািরন

150 Elizabeth St., New York, NY 10012
েফান: (212) 941-0920

https://www.cpc-nyc.org/
ময্ানহাটান, �কিলন, ও কুইে� িচনা আেমিরকান জনসমােজর জনয্ �ারি�ক ৈশশেবর পিরেষবা, �ু ল-পরবত� ও �ী�কালীন কমর্সূিচ,
যু বসমােজর জনয্ পিরেষবা, �বীণ মানূ ষেদর জনয্ পিরেষবা, সাং�ৃ িতক অনু �ান, কম�বািহনীর উ�য়ন, ও জনসমােজর অংশ�হেণর জনয্
কমর্সূিচ �দান কের।
15. Chinese Progressive Association
ভাষা: চীনা, ইংেরিজ

230 Grand St., New York, NY 10013
েফান: (212) 274-1891

https://www.cpanyc.info/
ইংেরিজ ও নাগিরক� �াস, আউটরীচ ও িশ�া, রাজৈনিতক �মতা�দান, এবং তথয্ ও েরফারােলর মাধয্েম চীনা অিভবাসীেদর সাহাযয্
কের।
16. Church Avenue Merchants Block Association
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, রািশয়ান, �য্ািনশ
1720 Church Ave., Brooklyn, NY 11226
েফান: (718) 287-2600

https://www.camba.org/
আিথর্ক ও কমর্জীবেনর উ�য়ন, িশ�া ও যু বসমােজর উ�য়ন, পািরবািরক সহায়তা, �া�য্ ও সু �তা, আবাসন, ও আইিন পিরেষবাসমূ েহর
ে�ে� নানা ধরেনর সবর্া�ীণ কমর্সূিচ �দান কের।
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17. City Bar Justice Center
ভাষা: েয েকােনা ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ
42 West 44th St., New York, NY 10036
েফান: (212) 382-6727

https://www.citybarjusticecenter.org/
কম আেয়র এবং অসু িবধা�� িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ আইিন পিরেষবার সু েযাগ �দান কের, েযমন সিহংসতার িশকার হওয়া মানু ষ,

মানব পাচােরর িশকার হওয়া অিভবাসীেদর জনয্ িভসা, আ�েয়র জনয্ �িতিনিধ�, ৈশশেব আগমেনর জনয্ �িগত পদে�প (Deferred

Action for Childhood Arrivals, DACA) এবং অিভবাসেনর ে�ে� অনয্ানয্ �কােরর পির�াণ।
18. Coalition for Asian American Children & Families
ভাষা: বাংলা, কয্া�িনজ, ইংেরিজ, জাপানী, ময্া�ািরন
50 Broad St. 18th Floor, New York, NY 10004
েফান: (212) 809-4675

http://cacf.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটেত নীিত, যু ব েনতৃ�, মা-বাবার েনতৃ� এবং স�মতা, ও েজাট গঠেনর মাধয্েম �শা� মহাসাগরীয় আেমিরকানেদর
প�সমথর্ন কের। মানু ষেক তােদর সদসয্ সং�াগিলর কােছও েরফার করেত পাের েযগিল িবিভ� ধরেনর ে�ে� কাজ কের।

19. Committee for Hispanic Children and Families
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
75 Broad Street #620, New York, NY 10004
েফান: (212) 206-1090

www.chcfinc.org
িশ�া, স�মতা গেড় েতালা, এবং সহায়তা বয্ব�ােক শি�শালী করার জনয্ প�সমথর্নেক একি�ত কের এবং িশশ ও যু বকেদর জনয্

িশ�ােক অবয্াহত রােখ।
20. Comprehensive Development, Inc.
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, পতুর্িগজ, �য্ািনশ, উওেলাফ
240 Second Ave., New York, NY 10003
েফান: (212) 353-2010

https://www.cdi-ny.org/
হাই �ু ল িশ�াথ� ও সদয্ �াতকেদর পিরেষবা েদওয়ার জনয্ NYC এর চারিট সরকারী হাই �ু েলর সে� অংশীদাির কের, যােত তােদরেক
হাই �ু েল �য্াজু েয়ট হেত এবং কেলেজ বা কমর্�েল েযেত সাহাযয্ করা যায়। এই পিরেষবাগিলর অ�ভুর্� হল কেলজ ও কমর্জীবন
সং�া� উপেদশ, আইিন, িচিকৎসাগত, ও আবাসন সহায়তা, েকস ময্ােনজেম�, এবং �গাঢ় িশ�াদান।
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21. CUNY Citizenship Now!
ভাষা: কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, েকািরয়ান, ইটািলয়ান, ময্া�ািরন, েপািলশ, �য্ািনশ
�ান ও েফান ন�রগিলর একিট পূ ণর্ তািলকার জনয্ ওেয়বসাইট েদখু ন।

http://www1.cuny.edu/sites/citizenship-now/
িব�িবদয্ালয়-িভিৎতক আইিন সহায়তা কমর্সূিচ যা িনউ ইয়কর্ বাসীেদর িবনামূ লয্, উ�-মােনর ও েগাপনীয় নাগিরক� ও অিভবাসন সং�া�

আইিন পিরেষবা �দান কের। এছাড়াও জনসমােজর, িশ�ামূ লক ও ে��ােসবী উেদয্াগগিলরও আেয়াজন কের।
22. Damayan Migrant Workers Association
ভাষা: ইংেরিজ, টয্াগালগ

406 West 40th St. 3rd Floor, New York, NY 10018
েফান: (212) 564-6057

https://www.damayanmigrants.org/
মানব পাচােরর িশকার হওয়া �িমকেদর পির�াণ পিরক�না ৈতির করেত, জরুির িভিৎতেত বাস�ান ও আিথর্ক সহায়তা েপেত, সামািজক
ও আইিন পিরেষবার সু েযাগ েপেত, কমর্সং�ান খুঁ জেত এবং পিরবারেক পু নরায় এক� করােক সহজতর করেত সাহাযয্ কের। এছাড়াও
নয্াযয্ �ম মানদ� ও �িমকেদর মানব পাচােরর ে�ে� জনসমােজর সে� যু � হয় এবং সংগিঠত কের।

23. The Door
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, �য্ািনশ

121 Avenue of the Americas, New York, NY 10013
েফান: (212) 941-9090

https://www.door.org/
�জননমূ লক �া�য্ পিরচযর্া, মানিসক �া�য্ সং�া� পরামশর্দান, আইিন সহায়তা, GED ও ইংেরিজ �াস, কেলেজর ��িত, কমর্জীবেনর
উ�িত, সহায়তামূ লক আবাসন, িবেনাদনমূ লক ি�য়াকলাপ ও খাবােরর ে�ে� অ�বয়� মানু ষেদর পিরেষবা �দান কের।
24. Families for Freedom
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

35 West 31th St #702, New York, NY 10001
েফান: (646) 290-8720

www.familiesforfreedom.org
েদশ েথেক িবতারেণর স�ু খীন হওয়া ও তার িবরুে� লড়াই করা পিরবারগিলর �ারা এবং তােদর জনয্ এিট একিট বহু-সাং�ৃ িতক
মানবািধকার সংগঠন।
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25. Federation of Protestant Welfare Agencies
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
40 Broad St., New York, NY 10004
েফান: (212) 777-4800

http://www.fpwa.org/
একিট সি�িলত সংগঠনকারী ও প�সমথর্নকারী সং�া যা কম আেয়র জনসমাজগিলর জনয্ নীিতেক �ভািবত করা, ওপেরর িদেক ওঠার
বাধাগিল দূর করার জনয্ তার সদসয্ এেজি�গিলর সে� কাজ কের, এবং দািরে�য্র সে� লড়াই কের। বয্ি�েদরেক সদসয্ এেজি�র
সং�ানগিলর সে� সংযু � করেত পাের।
26. Flanbwayan Haitian Literacy Project
ভাষা: ইংেরিজ, হাইিতয়ান ে�ওল

208 Parkside Ave. 2nd Floor, Brooklyn, NY 11226
েফান: (718) 774-3037

http://www.flanbwayan.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটেত হাইিতয়ান অিভবাসী ছা�ছা�ীেদর, মু খয্ত ইংেরজী ভাষা িশ�াথ�েদরেক, তােদর িশ�ার �মতা �দান করেত চায়।

নবাগত যু বােদর জনয্ �ু েল �ান�দান এবং েনতৃ� ও সাং�ৃ িতক অনু �ােন প�সমথর্নকারী পিরেষবা �দান কের।
27. Global Action Project
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, �য্ািনশ

130 W. 25th St. #2C, New York, NY 10001
https://www.global-action.org/
কম আয়যু �, নতুন অিভবাসী, LGBTQ স�দােয়র যু্ বেদর জনয্ একিট সং�া যা েনতৃ� িবকাশ ও জনসমাজেক যু � করার কাজ
কের, েযমন িমিডয়া আটর্স ��ত করা, কিমউিনিট আটর্স অংশীদারী ও �িশ�ণ এবং িমিডয়া আউটরীেচর মাধয্েম সৃ ি�শীল কাযর্�ম।

28. GMHC, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, িহ�ী, েকািরয়ান, েপািলশ, �য্ািনশ, সু ইিডশ
307 W. 38th St., New York, NY 10018
েফান: (217) 367-1000

http://www.gmhc.org/
HIV/AIDS �িতেরাধ, পিরচযর্া, ও প�সমথর্েনর ে�ে� অ�ণী পিরেষবা �দানকারী। আইিন সহায়তা, মানিসক �া�য্, মাদেকর
অপবয্বহার, সমাজ েসবা, কম�বািহনীর উ�য়ন, �া�য্ বীমার �েয়াগ, ভাড়া সহায়তা, আিথর্ক বয্ব�াপনা, আবাসন ও আেরা অেনক িকছু র
ে�ে� পিরেষবা �দান কের।
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29. Good Shepherd Services
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

305 7th Ave. 9th Floor, New York, NY 10001
েফান: (212) 243-7070

https://goodshepherds.org/
পু েরা িনউ ইয়কর্ িসিট জু েড় যু ব ও পিরবার সং�া� পিরেষবা েদয়। িশ�া, কেলজ ও কমর্জীবন, পািরবািরক সহায়তা, পালনকারীর পিরচযর্া

ও দৎতক, এবং গাহর্�য্ িহংসা সং�া� কাযর্�মগিলর ে�ে� 80িটর েবিশ কাযর্�ম পিরচালনা কের।
30. HANAC
ভাষা: ইংেরজী, �ীক

27-40 Hoyt Ave. S, Astoria, New York 11102
েফান: (212) 840-8005

http://hanac.org/
একিট সমাজেসবী সং�া যা আইিন সাহাযয্, �িশ�ণ ও কমর্সং�ান, আবাসন ও পরামশর্দান, িশ�কলা কমর্সূিচ, সমাজ গঠন, �ারি�ক
ৈশশেবর িশ�া, মানিসক �া�য্ পিরেষবা এবং যু ব উ�য়ন ও িশ�ার মেতা �া�বয়�েদর পিরেষবাগিল �দান কের।
31. Her Justice
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, িহ�ী, ইটািলয়ান, েকািরয়ান, েরামািনয়ান, রািশয়ান, �য্ািনশ, উদুর্
100 Broadway 10th Floor, New York, NY 10005
েফান: (212) 695-3800

https://herjustice.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটর দািরে�য্ বসবাসকারী মিহলােদর পািরবািরক আদালেতর িবষয়সমূ হ, িববাহিবে�দ, ও অিভবাসেনর ে�ে� আইিন ও

সামািজক পিরেষবা �দান কের। আইিন পরামশর্দান, সংে�েপ েবাঝােনার পিরেষবা, এবং িবনামূ লয্ ে��ােসবী আইনজীবীর �িতিনিধ�
কের।
32. Human Rights First
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ

75 Broad St. 31st Floor, New York, NY 10004
েফান: (212) 845-5200

https://www.humanrightsfirst.org/
প�সমথর্েনর কাজ কের এবং আ�য় চাওয়ার জনয্ �িতিনিধ� ও সমাজেসবার কােজর মত পিরেষবাগিল �দান কের।
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33. Immigrant Defense Project
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

40 West 39th St., 5th Floor, New York, NY 10018
েফান: (212) 725-6422

www.immigrantdefenseproject.org/
গণিবতারণ ব� করার জনয্ এবং অনয্াযয্ অিভবাসন বয্ব�ার িবরুে� পড়াই করার জনয্ �ভাব িব�ারকারী মামলা-েমাকদ্দমা, প�সমথর্ন
ও জনিশ�া বয্বহার কের।
34. Immigrant Justice Corps
ভাষা: আরবী, কয্া�িনজ, েচক, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, েকািরয়ান, ময্া�ািরন, েপািলশ, পা�াবী, েসািনংেক, �য্ািনশ, টািকর্ শ, উদুর্
েফান: (212) 407-3417

https://tinyurl.com/ijcwaitinglist
নাগিরকে�র অিধকার �াি�, �ীন কাডর্ নবায়ন, অব�ার অিভেযাজন, ৈশশেব আগমেনর ে�ে� �িগত পদে�প, ও অ�ায়ী সু রি�ত
অব�ার মেতা েয িবষয়গিল অিভবাসী এবং অিভবাসী অব�ার সে� স�িকর্ ত, েসগিলর ে�ে� আইিন পিরেষবা েদয়।
35. Indochina Sino American Community Center
ভাষা: কে�ািডয়ান, কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ফুিজয়ািনজ, লাও, ময্া�ািরন, িভেয়তনািমজ
170 Forsyth St. 2nd Floor, New York, NY 10002
েফান: (212) 226-0317

http://www.isacc-ny.org/
িভেয়তনাম, কে�ািডয়া, লাওস, হংকং, তাইওয়ান, েমনলয্া� চীন, এবং দি�ণ পূ বর্ এিশয়ার অনয্ানয্ অংশ েথেক আসা মানু ষেক পিরেষবা
�দান কের। অিভবাসী ও নাগিরকে�র অিধকার�াি� সং�া� পিরেষবা, কি�উটার �িশ�ণ, �বীণ মানু ষেদর জনয্ পিরেষবা, �া�য্
পিরেষবা, ইংেরিজ িশ�া, িবনামূ েলয্ খাদয্ পিরেষবা, ভাঁড়ার ঘর, এবং একিট েবৗ�ধম�য় িনরাপদ আ�য় �দান কের।

36. International Refugee Assistance Project
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ, ফরািস

40 Rector Street, 9th Floor, New York, NY 10006
েফান: (646) 602-5600

www.refugeerights.org
International Refugee Assistance Project আইিন সহায়তা ও নীিতর প�সমথর্েনর মাধয্েম শরণাথ�েদর মানবািধকার

ও আইিন অিধকারগিলর জনয্ লড়াই করার জনয্ আইনজীবী ও আইন িশ�াথ�েদর সংগিঠত করার লে�য্ কাজ কের।
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37. International Rescue Committee
ভাষা: েয েকােনা ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ

122 East 42nd Street, New York, New York 10168
েফান: (212) 551-3000

www.rescue.org
েয মানু ষেদর জীবন ও জীিবকা সংঘষর্ ও িবপযর্েয়র কারেণ িব�� হেয়েছ তােদরেক েবঁেচ থাকা, উ�ার পাওয়া এবং তােদর ভিবষয্েতর
িনয়�ণ পু নরায় িফের পাওয়ার জনয্ সাহাযয্ কের।
38. Kids in Need of Defense
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

Infonewyork@supportkind.org
েফান: (202) 824-8680

https://supportkind.org/
Kids in Need of Defense এর কম�বৃ � এবং েদশবয্াপী আইিন �িত�ান, কেপর্ােরশন ও আইন �ু েলর জন�ােথর্ িবনামূ েলয্

কমর্রত অংশীদাররা স�ীহীন অিভবাসী ও শরণাথ� িশশেদরেক তােদর িবতারেণর আইিন �ি�য়ায় �িতিনিধ� কের। আমরা একসােথ
িনি�ত কির যােত েকােনা িশশেক আদালেত একা দাঁড়ােত না হয়।
39. The Legal Aid Society
ভাষা: েয েকােনা ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ
েফান: (212) 577-3300

https://www.legalaidnyc.org/
মানু ষেক েদওয়ািন, েফৗজদারী, ও িকেশারেদর অিধকােরর িবষয়গিলেত আইিন সহায়তা ও পরামশর্ েদয়। অিভবাসন, সু িবধার সু েযাগ�াি�,
গৃ হহীনতা, এবং কম আেয়র করদাতােদর জনয্ হটলাইন পিরচালনা কের, এবং অেনকগিল �ােন উপি�ত আেছ।
40. Legal Services NYC
ভাষা: কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান-ে�ওল, ময্া�ািরন, �য্ািনশ, ও অনয্ানয্
40 Worth St. Suite 606, New York, NY 10013
েফান: (646) 442-3600

http://www.legalservicesnyc.org/
িশ�া, েদউিলয়া অব�া, নাগিরক অিধকার ও ভাষাগত সু েযাগ�াি�, উপেভা�া অিধকার, অ�মতা, িবপযর্েয় উ�ারলাভ, িনেয়াগ সং�া�

আইন, পািরবািরক আইন, বািড়র মািলেকর অিধকার, সরকারী সু িবধা, অিভবাসন, ও LGBTQ প�সমথর্েনর মেতা িবিভ� ধরেনর
ে��গিলেত �াি�সাধয্ আইিন পিরেষবা �দান কের।
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41. Libertas Center for Human Rights
ভাষা: ইংেরিজ, িসংহল, �য্ািনশ; েয েকােনা ভাষার জনয্ েদাভাষীেদর সু েযাগ আেছ

Elmhurst Hospital Annex G, 5th Floor, Rooms 8, 9, 10, 11, 12 at 79-01 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
েফান: (718) 334-6209

http://www.libertascenter.net/
িনউ ইয়কর্ িসিট অ�েল অতয্াচার এবং মানবািধকার ল�েনর উৎতরজীবীেদর সবর্া�ীন িচিকৎসাগত, মানিসক �া�য্, সামািজক ও আইিন

পিরেষবা �দান কের।
42. Lutheran Social Services of New York
ভাষা: ইংেরিজ, ফারিস, ফরািস, পতুর্িগজ, �য্ািনশ

475 Riverside Drive Suite #1244, New York, NY 10115
েফান: (212) 870-1100

http://lssny.org/
�ারি�ক ৈশশব, পিরবার, সু � বািড়, পু ি� ও খাদয্ সহায়তা, আবাসন সহায়তা, অিভবাসন ও আইিন সহায়তা, িবপযর্েয়র �িতি�য়া ও
িশ�ায় পিরেষবা �দান কের।
43. Mobilization for Justice
ভাষা: চীনা, ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ

100 William St. 6th Floor, New York, NY 10038
েফান: (212) 417-3700

http://mobilizationforjustice.org/
েদউিলয়া অব�া, �িতব�ীেদর অিধকার, আবাসন ও ভাড়ােট, পিরবার, মানিসক �া�য্, সরকারী সু িবধা, ও কম�েদর অিধকােরর মেতা

ে��গিলেত েদওয়ািন আইিন সহায়তায় �তয্� পিরেষবা �দান কের।
44. Muslim Community Network
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, িহ�ী, উদুর্

239 Thompson St., New York, NY 10012
েফান: (646) 481-1772

http://mcnny.org/
নাগিরক িশ�া কমর্শালা, যু বােদর জনয্ েনতৃে�র িবকাশ, ৈবিচ�য্ সং�া� িশ�া ও উপ�াপনা, এবং খাদয্ সহায়তা ও েখলনা সং�েহর

মাধয্েম মু সিলম স�দােয়র সে� সংযু � হেত ও অংশ�হণ করেত চায়।
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45. New Women New Yorkers
ভাষা: ইংেরিজ দ�তার সকল �েরর জনয্ কাযর্�মগিলেক উপেযাগী কের েতালা যায়।

http://www.nywomenimmigrants.org/
কম�বািহনীর উ�য়ন ও সামািজক েমলােমশার মাধয্েম অিভবাসী মিহলােদর �মতা �দােনর ল�য্ রােখ, যােত তারা NYC-েত তােদর
�থম উপাজর্নকারী, সে�াষজনক চাকির েপেত পােরন, উ�তর িশ�ায় নাম েলখােত পােরন, এবং আৎমিব�াস ও জনসমােজর অংশ�হণ
বাড়ােত পােরন।

46. New York Legal Assistance Group
ভাষা: ইংেরিজ, ময্া�ািরন, রািশয়ান, �য্ািনশ; �েয়াজন অনু যায়ী েদাভাষী পিরেষবা পাওয়া যায়
7 Hanover Square 18th Floor, New York, NY 10004
েফান: (212) 613-5000

http://www.nylag.org/
িশ�া, পিরবার, আবাসন, কমর্সং�ান, সরকারী সু িবধা, অিভবাসন ও �াে�য্র মেতা ে��গিলেত বয্াপক, িবনামূ লয্ েদওয়ািন আইিন সহায়তা

�ারা আইিন �েয়াজনগিলেক উেদ্দশ কের।
47. People Against Landlord Abuse & Tenant Exploitation
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
479 West 126 St., New York, NY 10027
েফান: (212) 491-2541

https://www.palanteharlem.org/
ওকালিত, �চার, সংগিঠত করা, দীঘর্কালীন �যু ি�গত সহায়তা েদওয়া, এবং মানু ষেক িবনামূ লয্ বা কম খরেচ আইিন পিরেষবা ও আবাসন
সু িবধার সে� সংযু � করার মাধয্েম িনউ ইয়কর্ িসিটেত ভাড়ােটেদর েশাষেণর িবরুে� বািস�ােদরেক সংগিঠত কের ও �মতা �দান
কের।
48. Puerto Rican Family Institute
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

145 W. 15th St., New York, NY 10011
েফান: (212) 924-6320

http://prfi.org/
মানিসক �া�য্ িচিকৎসায় সামািজক ও �া�য্ েসবা পিরেষবা, স�টজনক পিরি�িতেত হ�ে�প, ে�সেম� �িতেরাধ, আবািসক পিরচযর্া

ও িশ�া �দান কের।
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49. Qualitas of Life Foundation
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
েফান: (646) 885-2295

http://qualitasoflife.org/
িহ�য্ািনক মানু ষ ও তােদর পিরবারেক িবনামূ লয্, ি�ভািষক কমর্শালাগিলেত েমৗিলক আিথর্ক িশ�া �দান কের।
50. Queer Detainee Empowerment Project
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, েপািলশ, �য্ািনশ
505 8th Ave. #1212, New York, NY 10018
েফান: (347) 645-9339

http://www.qdep.org/
অিভবাসন ব�ী দশা েথেক েবিরেয় আসা LGBTQIA GNC ও TS বয্ি�েদর সামািজক সহায়তা ও পিরেষবাগিল েপেত সহায়তা

কের।
51. Restaurant Opportunities Centers United
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ ও অনয্ানয্

275 Seventh Ave. Suite 1703, New York, NY 10001
েফান: (212) 343-1771

http://rocunited.org/
েদেশর েরে�াঁরার কম�বৃ ে�র জনয্ মজু ির ও কােজর পিরি�িতেক উ�ত করেত চায়। েরে�ারাঁর চাকিরর �িশ�ণ ও িনেয়াগ, েনতৃে�র
িবকাশ, আইিন সহায়তা ও নীিতর প�সমথর্ন কের।
52. Russian-Speaking Community Council of Manhattan and the Bronx
ভাষা: ইংেরিজ, রািশয়ান

P.O. Box 707, New York, NY 10033
http://russianspeakingcouncil.org/
অথর্ৈনিতক �মতা �দান, আ�ঃ-সামু দািয়ক সংলাপ, অিভবাসীেদর একীভবন, এবং িশ�কলা ও সং�ৃ িতেত উেদয্ােগর সােথ, রািশয়ানভাষাভাষী অিভবাসীেদর একিট আ�ঃ-আ�া ও আ�ঃ-জািতগত সং�া।
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53. Safe Horizon Immigration Law Project
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

50 Court St. 8th Floor, Brooklyn, NY 11201
েফান: (718) 943-8632

https://www.safehorizon.org/
গাহর্�য্ িহংসা, িশশ িনযর্াতন, েযৗন আ�মণ, িপছু েনওয়া, মানব পাচার, যু বােদর গৃ হহীনতা, এবং অনয্ানয্ অপরােধর িশ�ার হওয়া

অিভবাসী মানু ষেদর সহায়তা, প�সমথর্ন ও আইিন পিরেষবা সহায়তা �দানকারী একিট অলাভজনক সহায়তা সং�া।
54. Safe Passage Project
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ; িবিভ� ভাষায় কথা বেলন এমন ে��ােসবী েদাভাষীেদর পিরেষবা পাবার সু েযাগ
185 West Broadway, New York, NY 10013
েফান: (212) 324-6558

https://www.safepassageproject.org/
িনঃস� অ�া�বয়�েদর অিভবাসন �ি�য়ায় �িতিনিধ� �দােনর জনয্ ে��ােসবী আইনজীবী ও আইন �ু েলর িশ�াথ�েদর সে� কাজ
কের।
55. Sakhi for South Asian Women
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, িহ�ী, মালয়ালম, মারাঠী, পা�াবী, তািমল, ঊদুর্

P.O. Box 1333, Church Street Station, New York, NY 10008
েফান: (212) 714-9153

http://www.sakhi.org/
গাহর্�য্ িহংসা ও েযৗন িন�হ সং�া� পিরেষবা, একিট আিথর্ক �মতা �দান কমর্সূিচ, অিভবাসন ও নাগিরক একীভবন, �জননগত
নয্ায়িবচার, একিট যু বােদর �মতা�দান কমর্সূিচ, এবং �চার, কমর্শালা ও �িশ�েণর মাধয্েম দি�ণ এশীয় স�দােয়র মিহলােদর িবরুে�
সিহংসতা সমা� করেত চায়।
56. Sanctuary for Families
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ, উপল�তার ওপের িনভর্ র কের অিতির� ভাষা সহ।

PO Box 1406, Wall Street Station, New York, NY 10268
েফান: (212) 349-6009

https://sanctuaryforfamilies.org/
গাহর্�য্ িহংসা, েযৗন উেদ্দেশয্ পাচার, এবং িল�গত সিহংসতার স�িকর্ ত রপগিলর জনয্ পিরেষবা �দান করেত চায় এবং তােদর
প�সমথর্ন কের।
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57. UnLocal, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

েফান: (646) 216-8210

http://www.unlocal.org/
অিভবাসীেদরেক সামেথর্য্র মেধয্, িব�াসেযাগয্, সবর্া�ীন, ও বহুভািষক আইিন �িতিনিধ� ও েকস ময্ােনজেমে�র সে� সংযু � কের।
এছাড়াও অিভবাসন সং�া� তথয্ �দান কের এবং �েয়াজেনর িভিৎতেত জনসমােজর �ক� ৈতির কের।
58. Urban Justice Center
ভাষা: েয েকােনা ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ
েফান: (646) 602-5600

https://www.urbanjustice.org/
িনউ ইয়েকর্ র বািস�ােদর �তয্� আইিন পিরেষবা, প�সমথর্ন, জনসমােজর িশ�া, ও রাজৈনিতকভােব সংগিঠত করার ে�ে� কমর্সূিচ
�দান কের। েয জনসমি�েক পিরেষবা েদয় তার অ�ভুর্� হল আ�য় �াথ�, শরনাথ� ও অনয্ানয্ ঝুঁ িকযু � েগা�ী।
59. Violence Intervention Program, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ; েবিশর ভাগ ভাষার জনয্ েদাভাষী পিরেষবার সু েযাগ আেছ

Triborough Station, P.O. Box 1161, New York, NY 10035
েফান: (800) 664-5880

https://www.vipmujeres.org/
নিথিবহীন অব�ার মানু ষরা সেমত, গাহর্�য্ িহংসার িশকার হওয়া মানু ষেদর পিরেষবা �দান কের। অিভবাসন, পরামশর্দান, আবাসন, আিথর্ক
নয্ায়িবচার, ভাষাগত সু িবধা�াি�, এবং অনয্ানয্ �িশ�ণ ও কমর্শালার ে�ে� কমর্সূিচ আেছ।
60. The Workmen’s Circle
ভাষা: ইংেরিজ, ইিদ্দশ

247 West 37th St. 5th Floor, New York, NY 10018
েফান: (212) 889-6800

https://circle.org/
একিট সামািজক নয্ায়িবচার সং�া যার ইহুদী সাং�ৃ িতক অংশ�হণ, ইিদ্দশ ভাষা িশ�া, বহু�জ� ধের িশ�া, ও সি�য়তার ে�ে� কমর্সূিচ

আেছ।
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61. Youth Represent, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

11 Park Place Suite 1512, New York, NY 10007
েফান: (646) 759-8080

http://youthrepresent.org/
25 বছেরর কম বয়সী যু বা যারা অপরােধর িবচার বয্ব�ার সে� জিড়েয় পেড়িছল, তােদরেক িবনামূ লয্ আইিন পিরেষবা, সং�ান, ও
জনসমােজর অংশ�হণমূ লক �ক�গিল �দান কের।
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�ংে�র কমর্ সূিচসমূ হ
1. Casita Maria Center for Arts & Education
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
928 Simpson St., Bronx, NY 10459
েফান: (718) 589-2230

https://www.casitamaria.org/
িবিভ� �কােরর িশ�কলা, িশ�া ও সবর্জনীন কমর্সূিচর মাধয্েম সাউথ �ংে�র যু বা ও িশ�াথ�েদর সহায়তা কের। জনসমােজর জনয্

িশ�কলার অনু �ান�ল, �দশর্নীর গয্ালাির, এবং নৃ তয্ ও স�ীেতর �ু িডওর সু িবধা আেছ।
2. Community Association of Progressive Dominicans
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
3940 Broadway, New York, NY 10032
েফান: (212) 781-5500

http://www.acdp.org/
িনউ ইয়েকর্ র েডািমিনকান অিভবাসী ও তােদর জনসমাজগিলেক পিরেষবা �দান কের। িশ�া ও যু ব উ�য়ন কমর্সূিচ �দান কের, েযমন
কেলেজ �েবশািধকার, কমর্জীবেনর উ�িত, �ু ল-পরবত� কমর্সূিচ, মানিসক �া�য্ পিরেষবা, �া�বয়� সা�রতা, ও ইংেরিজ �াস।
3. Dominicanos USA
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

369 E. 149th St. 11th Floor, Bronx, NY 10455
েফান: (718) 665-0400

http://dominicanosusa.org/
পিরেষবা �ক�গিলর মাধয্েম নাগিরক অংশ�হণ, নাগিরকে�র আেবদেনর ে�ে� িবনামূ লয্ সহায়তা, এবং যু ব উ�য়েনর ওপের মেনােযাগ
িদেয় েডািমিনকান আেমিরকান স�দােয় কাজ কের।

4. Masa-MexEd, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

2770 Third Ave. 1st Floor, Bronx, NY 10455
েফান: (646) 481-5890

http://masany.org/
�ারি�ক ৈশশেবর িশ�া কমর্সূিচ, যু বােদর জনয্ �ু ল-পরবত� ও পাঠয্�ম-বিহভূর্ত কমর্সূিচ, নাগিরক অংশ�হণমূ লক কমর্শালা,
পািরবািরক সহায়তা, েকস ময্ােনজেম�, অিভবাসেনর ে�ে� আইিন পিরেষবা, ও জনসমােজর েনতৃ�মূ লক উদয্মগিলর সােথ সাউথ

িফলার

�ং�-এর েমি�কান ও লয্ািটেনা মানু ষেদর পিরেষবা েদয়।
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5. Mekong NYC
ভাষা: ইংেরিজ, খেমর, িভেয়তনািমজ

2471 University Ave., Bronx, NY 10468
http://mekongnyc.org/
জনসমাজেক সংগিঠত করা, সাং�ৃ িতক অনু �ান এবং �া�য্ েসবা ও সামািজক পিরেষবাগিলর েরফারােলর মাধয্েম �ং� ও িনউ ইয়কর্
িসিটেত দি�ণ-পূ বর্ এশীয় স�দায়েক পিরেষবা েদয়।

6. Mercy Center, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

377 E. 145th St., Bronx, NY 10454
েফান: (718) 993-2789

https://www.mercycenterbronx.org/
পরামশর্দান, স�ানপালেনর �াস ও সহায়তা েগা�ী, পিরবােরর উ�িত, গাহর্�য্ িহংসা সং�া� সহায়তা, কমর্জীবেনর উ�িত, ইংেরিজ

�াস ও অিভবাসন পিরেষবা ও যু বােদর জনয্ কমর্সূিচর মেতা পিরেষবাগিলর মাধয্েম সাউথ �ং�-এর মিহলা ও তােদর পিরবারেক
�মতা �দান কের।
7. Sauti Yetu Center for African Women and Families
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, ফুলািন, কেটােকািল, ময্াি�ংেগা, েসািনংেক, সু সু, টুই, উওেলাফ, ও অনয্ানয্ আি�কান ভাষা।
2417 3rd Ave. Suite 205, Bronx, NY 10451
েফান: (718) 665-2486

http://www.sautiyetu.us/
দির� ও কম আয়যু � আি�কান অিভবাসী মিহলা ও পিরবারগিলর জনয্ পিরেষবা �দান কের। েযৗন সহবাস এর অ�ভুর্� হল সামািজক

পিরেষবা সহায়তা, নারীেদর জননা� কাটার ওপের সেচতনতা কমর্শালা ও তথয্, সাংসািরক ও েযৗন িহংসা সং�া� পিরেষবা,
সহায়তামূ লক পরামশর্দােনর ে�ে� কমর্সূিচ এবং একিট অিভবাসী যু ব কমর্সূিচ।
8. Sisters of Charity of New York
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

6301 Riverdale Ave., Bronx, NY 10471
েফান: (718) 549-9200

https://www.scny.org/
একিট আ�া-িভিৎতক সং�া যা চািহদাযু � সকল মানু ষেক সামািজক পিরেষবা �দান কের, যার অ�ভুর্� হল িশ�া কমর্সূিচ, ইংেরিজ
�াস, �া�য্ ও মানব পিরেষবা, আবাসন উ�য়ন, অিভবাসীেদর জনয্ পরামশর্দান, ও িশ�কলার অনু �ান।
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9. SoBRO
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, হাইিতয়ান ে�ওল, �য্ািনশ

555 Bergen Ave., Bronx, NY 10455
েফান: (718) 292-3113

https://sobro.org/
যু বা ও �া�বয়� িশ�া কমর্সূিচ, একিট কম�বািহনী উ�য়ন েক� এবং বয্বসা ও স�িৎত সহায়তার সােথ সাউথ �ংে� জীবেনর গণমান
উ�ত করেত চায়।
10. St. Jerome H.A.N.D.S. Community Center
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
330 E. 138th St., Bronx, NY 10454
েফান: (718) 402-7866

https://www.jeromehands.com/
ইংেরিজ, কি�উটার সা�রতা, নাগিরক�, ও GED-এর �ােসর সােথ পিরবার ও অিভবাসীেদর িশ�া ও সামািজক পিরেষবা �দান

কের। খাদয্ পিরেষবা ও চাকিরর িনরাপৎতা সহায়তাও �দান কের।
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�কিলেনর কমর্ সূিচসমূ হ
1. Academy of Medical and Public Health Services
ভাষা: আরবী, বািমর্জ, কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ফরািস, ইে�ােনিশয়ান, ময্া�ািরন, �য্ািনশ
5306 Third Ave. Second Floor, Brooklyn, NY 11220
েফান: (212) 256-9036

http://www.amphsonline.org/
ি�িনকাল পিরেষবা, সামািজক পিরেষবার েরফারাল ও তথয্, এবং �া�য্েসবা েপশার ে�ে� আ�হী মানু ষেদর �িশ�ণ ও িশ�া সহ,
অিভবাসী িনউ ইয়কর্ বাসীেদর িবনামূ লয্ ও �াি�সাধয্ েসবা �দান কের।
2. Arab American Association of New York
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, �য্ািনশ
7111 5th Ave., Brooklyn, NY 11209
েফান: (718) 745-3523

http://www.arabamericanny.org/
েব িরজ এবং �কিলেনর পা�র্বত� অ�লগিলেত আরব আেমিরকান স�দায়েক পিরেষবা �দান কের। এর অ�ভুর্� হল �া�বয়�েদর

িশ�া ও �াস, প�সমথর্ন, অিভবাসন পিরেষবা, যু ব উ�য়ন, েকস ময্ােনজেম� ও অনু বােদর ে�ে� সামািজক পিরেষবা, এবং মানিসক
�া�য্ সং�া� পরামশর্দান।
3. Arab-American Family Support Center
ভাষা: আরবী, বাংলা, ইংেরিজ, ফারিস, ফরািস, িহ�ী, পাশেতা, পা�াবী, েনপালী, �য্ািনশ, িত�তী, ঊদুর্, ওয়ািখ, ও িবিভ� উপভাষা
150 Court St. 3rd Floor, Brooklyn, NY 11201
েফান: (718) 643-8000

https://aafscny.org/
অিভবাসীেদর জনয্ �িতেরাধমূ লক পিরেষবা, �া�য্ েসবার সু েযাগ�াি�, �া�বয়� িশ�া ও সা�রতা, আইিন সহায়তা, যু ব উ�য়ন, ও

সিহংসতা-িবেরাধী কমর্সূিচ �দান কের।
4. Atlas: DIY
ভাষা: ইংেরিজ, ইটািলয়ান, খেমর, ময্া�ািরন, �য্ািনশ

462 36th St., #PHB Brooklyn, NY 11232
েফান: (347) 599-1641

http://www.atlasdiy.org/
14-24 বছেরর মাঝামািঝ বয়েসর অিভবাসী যু বােদর আইিন পিরেষবা, েনতৃ� িবকাশ, িশ�ামূ লক সু েযাগসু িবধা েযমন �ী�কালীন
িফলার

িশিবর ও �ু ল-পরবত� কাযর্�ম, এবং েনতৃ� ও কমর্জীবেনর উ�িতর সু েযাগ �দান কের।
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5. Brooklyn Defender Services
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

177 Livingston St. 7th Floor, Brooklyn, NY 11201
েফান: (718) 254-0700

http://bds.org/
একিট জন �িতর�ক সং�া যা েসই মানু ষেদর বয্াপক আইিন �িতিনিধ� ও পিরেষবা �দান কের যােদর একজন আইনজীবী িনেয়ােগর

সামথর্য্ েনই।
6. Catholic Migration Services
ভাষা: েয েকােনা ভাষায় েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ

191 Joralemon St. 4th Floor, Brooklyn, NY 11201
েফান: (718) 236-3000

https://catholicmigration.org/
অিভবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, আবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, এবং অিভবাসী কম�েদর অিধকার সং�া� আইিন পিরেষবার

ে�ে�, ধম�য় পটভূিম িনিবর্েশেষ অিভবাসীেদর সহায়তা েদয়।
7. Central American Legal Assistance
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ
240 Hooper St., Brooklyn, NY 11211
েফান: (718) 486-6800

https://www.centralamericanlegal.info
�কিলেন মধয্ ও দি�ণ আেমিরকান আ�য় �াথ�েদর িবনামূ লয্ বা কম খরেচর আইিন পিরেষবা �দান কের।
8. Center for Popular Democracy
ভাষা: ইংেরিজ

449 Troutman Street, Suite A, Brooklyn, NY 11237
েফান: (347) 985-2220

www.populardemocracy.org
Center for Popular Democracy উ� �ভাবশালী িভিৎত-িনমর্াণকারী সং�া, সংগঠনকারী েজাট, ও �গিতশীল
ইউিনয়নগিলর সে� অংশীদািরে� সাময্, সু েযাগসু িবধা এবং গিতশীল গণত� সৃ ি� করার জনয্ কাজ কের।
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9. Coalition for Hispanic Family Services
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, ফরািস, ময্া�ািরন, পেটায়া, �য্ািনশ

315 Wyckoff Ave. 4th Floor, Brooklyn, NY 11237
েফান: (718) 497-6090

https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
বু শউইক, উইিলয়ামসবাগর্, ও ই� িনউ ইয়েকর্ র নথর্ �কিলন স�দায়গিলেক সবর্া�ীণ িশশ ও পিরবার পিরেষবা �দান কের।

10. Council of Peoples Organization
ভাষা: আরবী, বাংলা, চীনা, ইংেরিজ, ফরািস, িহ�, িহ�ী, পা�াবী, রািশয়ান, �য্ািনশ, ঊদুর্, উজেবক
1077 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11230
েফান: (718) 434-3266

https://copo.org/
�বীণ মানু ষ, �ারি�ক ৈশশব, যু বা ও �া�বয়�েদর জনয্ কমর্সূিচগিলর মাধয্েম িনউ ইয়কর্ িসিটেত দি�ণ এশীয় ও মু সিলম স�দায়েক

পিরেষবা েদয়। �া�য্ েসবা, জনসমােজর সে� স�কর্ , আইিন ি�িনক, ও জনসমাজেক সংগিঠত করার ে�ে� পিরেষবা �দান কের।
11. Family Health Centers at NYU Langone
ভাষা: আরবী, চীনা, ইংেরিজ, রািশয়ান, �য্ািনশ
তােদর একািধক �ানগিলর জনয্ তােদর ওেয়বসাইট েদখু ন।
েফান: (718) 630-7942

https://nyulangone.org/locations/family-health-centers-at-nyu-langone
মানু ষেক উ�মােনর �াথিমক ও �িতেরাধমূ লক আউটেপেশ� েসবা �দান কের, তােদর মূ লয্�দােনর সামথর্য্ বা �া�য্ বীমার অব�া
যাই েহাক না েকন। �কিলেনর অেনকগিল �ান।
12. Federation of Italian American Organizations of Brooklyn, Ltd.
ভাষা: ইংেরিজ, ইটািলয়ান, �য্ািনশ
8711 18th Ave., Brooklyn, NY 11214
েফান: (718) 259-2828

https://fiaobrooklyn.org/
লাইে�ির ও িজমনািসয়ােমর মেতা সু িবধা সহ একিট ইটািলয়ান সাং�ৃ িতক কিমউিনিট েস�ার। স�ানপালেনর �াস, �া�বয়�েদর
িফটেনস, �ু ল-পরবত� ি�য়াকলাপ, যু বসমােজর জনয্ �ী�কালীন কাযর্�ম, সমাজ েসবার জনয্ অিফস, ও সাং�ৃ িতক অনু �ান �দান
কের।
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13. Flanbwayan Haitian Literacy Project
ভাষা: ইংেরিজ, হাইিতয়ান ে�ওল, ফরািস
208 Parkside Avenue, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11226
েফান: (718) 774-3037

flanbwayan.org
এই সং�ািট িনউ ইয়কর্ িসিটেত নবাগত ও অ�বয়সী �া�বয়� হাইিতয়ান অিভবাসী িশ�াথ�েদর পিরেষবা েদয় যারা 14 েথেক 21

বছর বয়েসর মেধয্ ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� (ELLs)।

14. Galapagos Center for New Americans
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
েফান: (347) 709-4262

http://www.galapagoscenternyc.com/
েনতৃে�র ভূিমকায় ও অথর্নীিতেত অিভবাসী মিহলােদর অংশ�হণ বাড়ােনার জনয্ েম�রেদর একিট েনটওয়ােকর্ র সহায়তার মাধয্েম
তােদর সে� কাজ কের।
15. La Unión
ভাষা:

6025 6th Avenue, Room 221, Brooklyn, NY 11220
েফান: (718) 630-8903

la-union.org
এই সং�ািটর ল�য্ হল অিভবাসন নীিত ও নীিত সং�ারেক েক� কের সংলাপেক রপ েদওয়ার ে�ে� নতুন অিভবাসীেদর সি�য়ভােব

যু � হেত �মতা �দান করা, এছাড়াও েশাষণ, অিবচার, ও অসােময্র ে�ে� তােদর এবং তােদর স�দােয়র প�সমথর্ন করা।
16. Make the Road NY
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237
েফান: (718) 418-7690

www.maketheroadny.org
সংগিঠত করা, নীিতগত উ�াবন, রপা�রমূ লক িশ�া, ও জীিবত থাকার পিরেষবাগিলর মাধয্েম, Make the Road New York
মযর্াদা ও নয্ায়িবচার পাওয়ার জনয্ লয্ািটেনা ও কম� ে�ণীর স�দায়গিলর শি� গেড় েতােল।
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17. Mixteca Organization
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

245 23rd St. 2nd Floor, Brooklyn, New York 11215
েফান: (718) 965-4795

http://www.mixteca.org
�কিলন ও িনউ ইয়েকর্ েমি�কান ও লয্ািটন অিভবাসী স�দায়গিলর জনয্ কমর্সূিচ ও পিরেষবা �দান কের। �া�বয়�েদর িশ�া,

�া�য্, গাহর্�য্ িহংসা সং�া� পিরেষবা, HIV/AIDS সং�া� পিরেষবা, এবং অিভবাসন সং�া� আইিন পিরেষবার ে�ে� কাযর্�ম।
18. Neighbors Helping Neighbors, Inc./Fifth Avenue Committee
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
621 DeGraw St., Brooklyn, NY 11217
েফান: (718) 237-2017

http://www.nhnhome.org/
�কিলেনর কম ও মাঝাির আয়স�� বািস�ােদর উ�মােনর আবাসন েপেত এবং �িশ�ণ, পরামশর্দান, ও তেথয্র মাধয্েম আিথর্ক
স�দ গেড় তুলেত সাহাযয্ কের।
19. Opportunities for a Better Tomorrow
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
�কিলেন একািধক �ান আেছ।
েফান: (718) 369-0303

https://obtjobs.org/
অ�বয়সী �া�বয়�, �া�বয়� ও অিভবাসীেদর চাকিরর �িশ�ণ ও সহায়তা পিরেষবা �দান কের। এর অ�ভুর্� হল চাকিরর �িশ�ণ,

চাকিরেত িনেয়ােগর সহায়তা, GED �াস, ও ইংেরিজ �াস ছাড়াও অিভবাসীেদর জনয্ আইিন পিরেষবা।
20. Shorefront YM-YWHA of Brighton-Manhattan Beach, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, রািশয়ান, �য্ািনশ, ইউে�িনয়ান
3300 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11235
েফান: (718) 646-1444

https://www.shorefronty.org/
দি�ণ �কিলেন একিট ইহুদী কিমউিনিট েস�ার ও সামািজক পিরেষবা সং�া যা যু ব কমর্সূিচ, সাং�ৃ িতক অনু �ান ও অংশ�হণ, এবং
�া�য্ ও মানব পিরেষবা �দান কের।
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ময্ানহাটােনর কমর্ সূিচসমূ হ
1. East Harlem Tutorial Program
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

2050 Second Ave., New York, NY 10029
েফান: (212) 831-0650

https://ehtp.org/
ই� হােলর্েমর যু বসমাজেক িবনামূ লয্, উ�মােনর িশ�ামূ লক কাযর্�ম ও উ�িতর সু েযাগসু িবধা �দান কের, যার অ�ভুর্� হল �ু লপরবত� ও �ী�কালীন কাযর্�ম, সরকারী চাটর্ার �ু ল, এবং কেলজ সহায়তা ও �েবশািধকার কাযর্�ম।
2. Hudson Guild
ভাষা: কয্া�িনজ, ইংেরিজ, ময্া�ািরন, �য্ািনশ

441 W. 26th St., New York, NY 10001
েফান: (212) 760-9800

http://hudsonguild.org/
েসই সব মানু ষেক কাযর্�ম �দান কের যারা েচলিস অ�েল কাজ কেরন, বসবাস কেরন বা �ু েল যান, যার অ�ভুর্� হল �া�বয়�েদর
পিরেষবা, িশ�কলা ও জনসমােজর অংশ�হণ, �ারি�ক ৈশশেবর পিরচযর্া, মানিসক �া�য্, ও যু ব উ�য়ন।

3. LSA Family Health Service
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

333 E. 115th St., New York, NY 10029
েফান: (646) 672-5200

http://littlesistersfamily.org/
ইএল বয্ািরও/ ই� হােলর্েম সবর্া�ীণ পিরেষবা �দান কের, েযমন একিট খাবােরর পয্াি�, সরকারী সু িবধার আেবদন, নািসর্ং, পিরেবশগত
�া�য্, স�ানপালন ও িশশর িবকাশ, �িতেরাধমূ লক পিরেষবা, একিট পু রেনা িজিনেসর েদাকান, মানিসক �া�য্ সং�া� পরামশর্দান, ও
অনয্ানয্ সহায়তা।

4. নদর্ান ময্ানহাটান েকায়ািলশন ফর ইিমগয্া� রাইটস (Northern Manhattan Coalition for
Immigrant Rights)
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ

665 West 182nd Street, Ground Floor, New York, NY 10033
েফান: (212) 781-0355

nmcir.org
আইনস�ত অিভবাসন পিরেষবার সু েযাগ�াি�েক আেরা �সািরত করেত অ�ীকারব�, নীিত ��ত করা ও জনসমাজেক সংগিঠত
করায় অংশ েনয়। অিভবাসীেদর অিধকারগিল স�ে� িশি�ত কের, েসগিলেক র�া কের ও সংর�ণ কের।
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5. Northern Manhattan Improvement Corporation
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ
45 Wadsworth Ave., New York, NY 10033
েফান: (212) 822-8300

http://www.nmic.org/
স�টজনক পিরি�িতেত হ�ে�প, আইিন পিরেষবা, সু র�া পিরক�না, অিভবাসন পিরেষবা, মানিসক �া�য্ সং�া� পরামশর্দান, ভাষা
অনু বাদ, সরকারী সু িবধা, চাকিরর �িশ�ণ, উে�দ �িতেরাধ, �া�য্েসবার সু েযাগ�াি�, ও �া�বয়�েদর িশ�ার ে�ে� সবর্া�ীণ পিরেষবা
�দান কের।
6. Northern Manhattan Perinatal Partnership
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ

127 W. 127th St. Third Floor, New York, NY 10027
েফান: (212) 665-2600

http://nmppcares.org/
নদর্ ানর্ ময্ানহাটােন �া�য্ পিরেষবা �দান কের, যার অ�ভুর্� হল �সবপূ বর্ যৎন, স�ানপালন, এবং িশশর যৎন ও েহড �াটর্। এছাড়াও
গভর্ বতী, স�ান পালনকারী মিহলা ও পু রুষেদর জনয্ েকস ময্ােনজেম�-এর মেতা সামািজক পিরেষবাগিল �দান কের।

7. People’s Theatre Project
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

5030 Broadway, New York, NY 10034
েফান: (646) 398-9062

https://www.peoplestheatreproject.org/
ওয়ািশংটন হাইটস ও ইনউড-এর অিভবাসী যু বােদর িশ�কলা ও সামািজক নয্ায়িবচােরর �ক�গিলেত যু � কের। এর অ�ভুর্� হল
�ু ল-পরবত�, স�াহাে�র, ও �ী�কালীন কাযর্�মগিল েযখােন নাটক সং�া� কাযর্কলাপ ও িশ�কলা �দশর্ন জিড়ত থােক।
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কুই�-এর কমর্ সূিচসমূ হ
1. Adhikaar
ভাষা: ইংেরিজ, িহ�ী, েনপালী, িত�তী

71-07 Woodside Ave. 1st Floor, Woodside, NY 11377
েফান: (718) 937-1117

http://www.adhikaar.org/
েনপালী ভাষাভাষী জনসমােজর জনয্ একিট পিরেষবা ও প�সমথর্নকারী সং�া যা েনপালী ও িত�তী ভাষার অনু বাদ ও েদাভাষী
পিরেষবার মেতা �তয্� পিরেষবাগিল েদয়, এবং কম�েদর অিধকার, �া�য্েসবার সু েযাগ�াি�, ও অিভবাসীেদর অিধকােরর ওপের
মেনােযাগ েদয়।

2. The ANSOB Center for Refugees
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, েরামািনয়ান, �য্ািনশ

28-19 Steinway St. 2nd Floor, Astoria, NY 11103
েফান: (718) 278-4303

https://www.ansob.org/
অিভবাসী, শরণাথ� ও আ�য় �াথ�েদর অিভবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, ইংেরিজ ভাষা ও নাগিরকে�র �াস, েকস ময্ােনজেম�,
িশ�াগত পরামশর্দান, ও চাকিরেত িনেয়ােগর সহায়তা �দান কের।
3. Arab-American Family Support Center
ভাষা: আরবী, বাংলা, ইংেরিজ, ফারিস, ফরািস, িহ�ী, পাশেতা, পা�াবী, েনপালী, �য্ািনশ, িত�তী, ঊদুর্, ওয়ািখ, ও িবিভ� উপভাষা
37-10 30th St. 2nd Floor, Queens, NY 11101
েফান: (718) 937-8000

https://aafscny.org/
�িতেরাধমূ লক পিরেষবা, �া�য্ েসবার সু েযাগ�াি�, �া�বয়� িশ�া ও সা�রতা, আইিন সহায়তা, যু ব উ�য়ন, ও সিহংসতা-িবেরাধী

কমর্সূিচ, এছাড়াও নতুন অিভবাসী ও শরণাথ�েদর জনয্ তহিবল �দান কের।
4. CAIR-NY Council on American-Islamic Relations
ভাষা: ইংেরিজ, আরবী, ঊদুর্
46-01 20th Avenue, Astoria, NY, 11105
েফান: (646) 665-7599

www.cair-ny.org/
Council on American-Islamic Relations-NY (CAIR) হল নাগিরক অিধকার ও প�সমথর্নকারী সং�াগিলর মেধয্

অনয্তম বৃ হৎতম, যা মু সিলমেদর �িত ৈবষেময্র িবরুে� লড়াই করেত সমিপর্ত।
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5. Catholic Migration Services
ভাষা: েয েকােনা ভাষায় েদাভাষী পিরেষবায় �েবশািধকার আেছ

47-01 Queens Boulevard Suite 201, Sunnyside, NY 11104
েফান: (347) 472-3500

https://catholicmigration.org/
অিভবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, আবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, এবং অিভবাসী কম�েদর অিধকার সং�া� আইিন পিরেষবার
ে�ে�, ধম�য় পটভূিম িনিবর্েশেষ অিভবাসীেদর সহায়তা েদয়।
6. Center for the Integration and Advancement of New Americans
ভাষা: আরবী, বাংলা, ইংেরিজ, ফরািস, জামর্ান, িহ�ী, ইটািলয়ান, পা�াবী, �য্ািনশ, টািকর্ শ, ঊদুর্, ও অনয্ানয্ ভাষা
31-09 Newtown Ave. Suite 411, Astoria, NY 11102
েফান: (718) 545-4040

https://www.cianainc.org/
�া�বয়�েদর জনয্ ইংেরিজ ও নাগিরকে�র �াস, আইিন পিরেষবা, যু বােদর জনয্ িশ�াদান ও �ু ল-পরবত� কমর্সূিচ, কমর্জীবন সং�া�
পিরেষবা, ও েকস ময্ােনজেম� সেমত, অিভবাসীেদর জনয্ পিরেষবা �দান কের।
7. Chhaya Community Development Corporation
ভাষা: আরবী, বাংলা, ইংেরিজ, িহ�ী, েনপালী, পা�াবী, �য্ািনশ, ঊদুর্

37-43 77th St. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
েফান: (718) 478-3848

http://chhayacdc.org/
আউটরীচ ও �তয্� পিরেষবাগিলর মাধয্েম িনউ ইয়কর্ িসিটর দি�ণ এশীয় জনসমােজর আবাসেনর চািহদা ও অথর্ৈনিতক উ�য়েনর

জনয্ প�সমথর্ন কের, যার অ�ভুর্� হল কম�বািহনীর উ�য়ন, ভাড়ােটেদর অিধকার, ও েফারে�াজার �িতেরাধ করা।
8. Cidadão Global
ভাষা: ইংেরিজ, পতুর্িগজ, �য্ািনশ
েফান: (718) 619-8529

https://www.cidadaoglobal.org/
অথর্ৈনিতক �মতা�দান, সংগঠন ও েনতৃে�র িবকাশ, সাং�ৃ িতক ি�য়াকলাপ, আইিন সহায়তা, ও ভাষাগত সু েযাগ�াি�র কমর্সূিচর
মাধয্েম �ািজিলয়ান অিভবাসীেদর অিধকারগিলর �সার ঘটায়।
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9. Coalition for Hispanic Family Services
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, ফরািস, ময্া�ািরন, পেটায়া, �য্ািনশ

315 Wyckoff Ave. 4th Floor, Brooklyn, NY 11237
েফান: (718) 497-6090

https://www.hispanicfamilyservicesny.org/
কুইে� িরজউড, এ�হা�র্, ও কেরানার জনসমাজগিলেক সবর্া�ীণ পািরবািরক পিরেষবা �দান কের। এর অ�ভুর্� হল পালনকারীর

পিরচযর্া ও দৎতক �হণ, মানিসক �া�য্ পিরেষবা, িশশেদর কিমউিনিট বাস�ান, �ু ল-পরবত� ও �ী�কালীন কমর্সূিচ, এবং স�ানপালেনর
সহায়তা ও িশশ িনযর্াতন �িতেরাধ কমর্সূিচ।
10. Council on American-Islamic Relations, New York Chapter
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, �য্ািনশ, ঊদুর্
46-01 20th Ave., Queens, NY 11105
েফান: (646) 665-7599

http://www.cair-ny.org/
ৈবষেময্র স�ু খীন হওয়া মানু ষেদর জনয্ আইিন সহায়তা, ঘৃ ণাজিনত অপরাধ ও িহংসার িশকার হওয়া মানু ষেদর জনয্ সহায়তা, 'আপনার

অিধকারগিল জানু ন' (Know Your Rights) েসিমনার ও কমর্শালা, েভাটার িনব�ন, এবং �ু েল ও েদেশর সীমানায় মু সিলম
আেমিরকানেদর প�সমথর্ন করার মাধয্েম িনউ ইয়েকর্ র মু সিলম স�দােয়র প�সমথর্ন কের ও তােদরেক �মতা �দান কের।
11. CUNY CLEAR
ভাষা: আরবী, বাংলা, ইংেরিজ, ফরািস, �য্ািনশ, ও ঊদুর্

2 Court Square Long Island City, NY 11101
েফান: (718) 340-4558

http://www.cunyclear.org/
CLEAR (Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility) ে�ােজে�র �ধান ল�য্ হল
িনউ ইয়কর্ িসিট অ�েল মু সিলম, আরব, দি�ণ এশীয়, ও অনয্ানয্ েয সব স�দায় জাতীয় সু র�া এবং স�াসবাদ-িবেরাধী নীিত ও
অনু শীলনগিলর �ারা সু িনিদর্ �ভােব �ভািবত হয় তােদর অপূ ণর্ আইিন �েয়াজনগিলেক উেদ্দশ করা।
12. Desis Rising Up & Moving
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, িহ�ী, েনপালী, ঊদুর্

72-18 Roosevelt Ave. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
েফান: (718) 205-3036

http://www.drumnyc.org/
িনউ ইয়কর্ িসিটেত কম আয়স�� দি�ণ এশীয় ও ইে�া-কয্ািরিবয়ান অিভবাসীেদর প� সমথর্নকারী একিট সং�া। েরফারাল ও

অনু বােদর মেতা আইিন ও জনসমােজর পিরেষবা, যু ব েনতৃ� কমর্সূিচ, কম�েদর অিধকার সংগিঠত করা, এবং জািতগত ও অিভবাসীেদর
নয্ায়িবচােরর �চার অিভযানগিলেক সহেযািগতা কের।
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13. DSI International, Inc.
ভাষা: ইংেরিজ, ফরািস, ইেবা, ইেয়ারুবা

110-16 Sutphin Blvd., Jamaica, NY 11435
েফান: (347) 257-4244

https://www.dsiinternational.org/
নাগিরক কমর্শালা, আইিন পিরেষবা, সাং�ৃ িতক ি�য়াকলাপ, যু বসমােজর কমর্সূিচ, কমর্জীবেনর উ�িত, ও আিথর্ক িশ�ার ে�ে�
আি�কান পিরবারগিলেক পিরেষবা �দান কের।
14. Emerald Isle Immigration Center
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

59-26 Woodside Ave., Woodside, NY 11377
েফান: (718) 478-5502

http://eiic.org/
অিভবাসন সং�া� তথয্, সরকারী সহায়তার ে�ে� সামািজক পিরেষবা সহায়তা, �বীণ মানু ষেদর পিরেষবা, �া�য্েসবা, মানিসক �া�য্,
এবং িশ�া ও কমর্সং�ােনর েরফারাল ও কমর্শালা �দান কের।
15. Immigration Advocacy Services, Inc.
ভাষা: আরবী, ইংেরজী, �ীক, িহ�ী, ইটািলয়ান, পা�াবী, পতুর্িগজ, রািশয়ান, �য্ািনশ, ঊদুর্
36-16 Astoria Blvd. South, Astoria, NY 11103
েফান: (718) 956-8218

http://www.immigrationadvocacy.com/
অিভবাসন সং�া� িবষয়গিলেত সবর্া�ীণ আইিন পিরেষবা ও সহায়তা �দান কের।

16. India Home, Inc.
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, গজরািট, িহ�ী, পা�াবী

178-36 Wexford Terrace 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
েফান: (917) 288-7600

http://indiahome.org/
দি�ণ এশীয় �বীণ মানু ষেদর ইংেরিজ �ােসর ে�ে� পিরেষবা, অনু বাদ পিরেষবা, �া�য্ ও সু �তা কাযর্�ম, আেমাদ�েমাদমূ লক

ি�য়াকলাপ, খাদয্ কমর্সূিচ, েকস ময্ােনজেম�, ও প�সমথর্েনর �ারা সহায়তা কের।
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17. Jacob A. Riis Neighborhood Settlement
ভাষা: বাংলা, ইংেরিজ, ফরািস, �ীক, হাইিতয়ান ে�ওল, িহ�ী, ইটািলয়ান, ময্া�ািরন, রািশয়ান, �য্ািনশ, ও অনয্ানয্ ভাষা
10-25 41st Ave., Long Island City, NY 11101
েফান: (718) 784-7447

http://www.riissettlement.org/
পি�ম কুইে� অিভবাসীেদর পিরেষবা �দান কের, েযমন ইংেরিজ �াস, সহায়তা পিরেষবা, ও সমাজ গঠেনর ি�য়াকলাপ, এছাড়াও

যু বা ও �বীণ মানু ষেদর জনয্ সাধারণ কাযর্�ম।
18. Latin Women in Action, Inc.
ভাষা: চীনা, ইংেরিজ, পতুর্িগজ, �য্ািনশ

103-06 39 Ave., Corona, NY 11368
েফান: (718) 478-2972

http://www.latinwomeninaction.com/
গাহর্�য্ িহংসা ও িশশ িনযর্াতন �িতেরাধ, রাজৈনিতক �মতা�দান, নাগিরক অংশ�হণ, এবং অিভবাসন, �া�য্, কমর্সং�ান, পরামশর্দান
ও অনয্ানয্ ে�ে� �তয্� পিরেষবাগিলর মাধয্েম লয্ািটনা মিহলা ও তােদর পিরবারেক �মতা �দান করেত চায়।
19. Metropolitan Russian American Parents Association (MRAPA)
ভাষা: ইংেরিজ, রািশয়ান
84-05 108th Street, #C4, Richmond Hill, NY 11418
েফান: (718) 415-5912
ইেমল: rusamvlad@yahoo.com

ল�য্ হল রািশয়ান ভাষাভাষী অিভবাসীেদরেক আেমিরকা যু �রাে� তােদর নতুন জীবেনর সে� অভয্� হেত সাহাযয্ করা।
পিরবারগিলেক েশখােনা হয়, িবিভ� ধরেনর সমৃ ি�, আেমাদ�েমাদমূ লক ও সাং�ৃ িতক অনু �ান �দান করা হয়, এবং জনসমােজর েয
সব পিরেষবার সু েযাগ েপেত তােদর সমসয্া হেত পাের তােদরেক েসগিলর সে� সংযু � করা হয়।
20. MinKwon Center for Community Action, Inc.
ভাষা: চীনা, ইংেরিজ, েকািরয়ান
136-19 41st Ave. 3rd Floor, Flushing, NY 11355
েফান: (718) 460-5600

http://minkwon.org/
জনসমাজেক সংগিঠত করা, নাগিরক অংশ�হেণর উেদয্াগ, সাং�ৃ িতক অনু �ান, ও যু ব উ�য়েনর মাধয্েম েকািরয়ান আেমিরকান ও
এিশয়ান আেমিরকান অিভবাসী স�দায়গিলর প�সমথর্ন কের। এছাড়াও অিভবাসন, ভাড়ােটেদর অিধকার, কম�েদর অিধকার, ও
সরকারী সহায়তার ে�ে� সামািজক ও আইিন পিরেষবা েদয়।
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21. Polonians Organized to Minister to Our Community
ভাষা: ইংেরিজ, েপািলশ
6660 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385
েফান: (718) 366-5365

েপািলশ অিভবাসীেদরেক সরকারী অিধকােরর জনয্ আেবদন জমা েদওয়া, চাকিরর েরফারাল, ইংেরিজ �াস, এবং খাদয্ ও েপাশােকর
ে�ে� জরুির সহায়তার ে�ে� সাহাযয্ কের।
22. Queens Community House
ভাষা: ইংেরিজ, িহ�ী, ময্া�ািরন, রািশয়ান, �য্ািনশ

108-25 62nd Drive, Queens, NY 11375
েফান: (718) 592-5757

https://www.qchnyc.org/
কুইে� 29িট �ান আেছ েযগিল যু ব উ�য়ন কমর্সূিচ, আবাসন ও গৃ হহীনতা �িতেরাধ পিরেষবা, খাদয্ �াি�র উেদয্াগ, ইংেরিজ �াস
ও আইিন সহায়তা সেমত অিভবাসীেদর পিরেষবা ও �বীণ মানু ষেদর জনয্ কমর্সূিচ �দান কের।

23. South Asian Council for Social Services
ভাষা: বাংলা, কয্া�িনজ, ইংেরিজ, গজরািট, হাইিতয়ান ে�ওল, িহ�ী, ক�ড়, ময্া�ািরন, মারাঠী, মালয়ালম, েনপালী, পা�াবী,
�য্ািনশ, তািমল, েতলু গ, ঊদুর্

143-06 45th Ave., Flushing, NY 11355
েফান: (718) 321-7929

https://www.sacssny.org/
�া�য্েসবার সু েযাগ�াি�, �বীণ মানু ষেদর জনয্ সহায়তা পিরেষবা, নাগিরক অংশ�হণ, ইংেরিজ ও কি�উটার �াস, ও সরকারী

সহায়তার ে�ে� দি�ণ এশীয় অিভবাসীেদর পিরেষবা েদয়।
24. Sunnyside Community Services
ভাষা: ইংেরিজ, িহ�ী, �য্ািনশ, ও অনয্ানয্ ভাষা

43-31 39th St., Sunnyside, NY 11104
েফান: (718) 784-6173

https://www.scsny.org/
ি�-িক�ারগােটর্ন ও �ু ল-পরবত� কমর্সূিচ, িকেশার ও তরুণ �া�বয়�েদর জনয্ কেলেজর ��িত ও কমর্জীবন সং�া� কমর্সূিচ, �বীণ

মানু ষেদর জনয্ একিট েক�, গৃ হ পিরচযর্া পিরেষবা, পিরবােরর পিরচযর্াকারী সহায়তা, এবং অ�মতাস�� �া�বয়�েদর জনয্ একিট
কমর্সূিচ �দান কের।
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25. Women for Afghan Women New York Community Center
ভাষা: দাির, ইংেরিজ, পাশেতা
71-19 162nd St. Unit CF-D, Fresh Meadows, NY 11365
েফান: (718) 591-2434

http://www.womenforafghanwomen.org/
আফগান মিহলােদর জনয্ েকস ময্ােনজেম�, পরামশর্দান, অিভবাসন সহায়তা, আবাসন, সরকারী সু িবধা, িশ�া ও �াস, কমর্সং�ান,
�া�য্, গাহর্�য্ িহংসা সং�া� পিরেষবা, সু �তা কমর্শালা, েমেয়েদর েনতৃে�র একিট কাযর্�ম, ও একিট সহায়তা েগা�ী সেমত, সহায়তা

ও পিরেষবাগিল �দান কের।
26. YWCA Queens
ভাষা: ইংেরিজ, চীনা, েকািরয়ান, �য্ািনশ

42-07 Parsons Blvd., Flushing, NY 11355
েফান: (718) 353-4553

http://ywcaqueens.org/
অথর্ৈনিতক �মতায়ন, বণর্মূলক নয্ায়িবচার, মিহলােদর �া�য্, পিরবােরর সহায়তা, কমর্সং�ান সহায়তা, কমর্শালা, ও অিভবাসন
পিরেষবার ওপের মেনািনেবশকারী কমর্সূিচগিলর মাধয্েম কুইে� মিহলােদর ও তােদর পিরবারেক পিরেষবা �দান কের।
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�য্ােটন আইলয্ােডর কমর্ সূিচগিল
1. El Centro del Inmigrante
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

1546 Castleton Ave., Staten Island, NY 10302
েফান: (718) 825-2086

http://elcentronyc.org/
�ধানত েমি�েকা ও লয্ািটন আেমিরকা েথেক আসা �য্ােটন আইলয্াে�র অিভবাসীেদর পিরেষবা েদয়। এর অ�ভুর্� হল ইংেরিজ,

GED ও সা�রতা �াস, �িমকেদর সংগিঠত করা, �া�য্ িশ�া ও বাছাইকরণ, পিরবার ও অিভবাসীেদর অিধকার সং�া� পিরেষবা,
আইিন সহায়তা, জনসমােজর ি�য়াকলাপ, এবং খাদয্ ও েপাশাক িবতরণ।
2. The Ghanaian Association of Staten Island NY, Inc.
ভাষা: আকান, ইংেরিজ, এবং ঘানার অনয্ানয্ ভাষা

https://ghanaiancivicassoc.wordpress.com/
ঘানাইয়ান সং�ৃ িত ও স�দােয়র �চার কের এমন অনু �ানগিল আেয়াজন কের। �িত মােসর �থম রিববাের স�য্া 6:30 টা েথেক

8:30 টা পযর্� El Centro del Inmigrante এ সা�াৎ কের।

3. Migration Resource Center Staten Island
ভাষা: আলেবিনয়ান, ডাচ, ইংেরিজ, ফরািস, �ীক, ইটািলয়ান, �য্ািনশ

36 Richmond Terrace Suite 307, Staten Island, NY 10301
েফান: (646) 609-8805

http://www.migrationusa.org/
অিভবাসন সং�া� আইিন পিরেষবা, ইংেরিজ ও নাগিরক� িশ�া ও �াস, জনসমােজর কােছ েপৗঁছােনার কাযর্�ম �দান কের, এবং
কম আয়যু � অিভবাসী স�দােয়র জনয্ অথর্ সং�হ কের।
4. Project Hospitality
ভাষা: ইংেরিজ, �য্ািনশ

100 Park Ave., Staten Island, NY 10302
েফান: (718) 448-1544

https://www.projecthospitality.org/
�য্ােটন আইলয্াে� �া�য্ ও মানব পিরেষবাগিল �দান কের, েযমন খাদয্ ও পু ি� পিরেষবা, আউটরীচ, �া�য্ পিরেষবা, যু বসমাজ ও
�বীণ মানু ষেদর জনয্ কাযর্�ম, িবপযর্য় েথেক উ�ােরর পিরেষবা, মিহলােদর জরুির পিরেষবা, এবং গাহর্�য্ িহংসায় হ�ে�প।
Filler hello

34

5. Sauti Yetu Center for African Women and Families
ভাষা: আরবী, ইংেরিজ, ফরািস, ফুলািন, কেটােকািল, ময্াি�ংেগা, েসািনংেক, সু সু, টুই, উওেলাফ, ও অনয্ানয্ আি�কান ভাষা।
380-384 Van Duzer St. 1st Floor, Staten Island, NY 10304
েফান: (718) 665-2486 Ext. 301

http://www.sautiyetu.us/
দির� ও কম আেয়র আি�কান অিভবাসী মিহলা ও পিরবারগিলর জনয্ পিরেষবা �দান কের। েযৗন সহবাস এর অ�ভুর্� হল সামািজক
পিরেষবা সহায়তা, নারীেদর জননা� কাটার ওপের সেচতনতা কমর্শালা ও তথয্, সাংসািরক ও েযৗন সিহংসতা সং�া� পিরেষবা,
সহায়তামূ লক পরামশর্দােনর ে�ে� কমর্সূিচ এবং একিট অিভবাসী যু ব কমর্সূিচ।
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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 এমন, িবনামূ লয্ স�টকালীন নয় এমন তথয্ পিরেষবার জনয্ আপনার েফােন 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 অপারচুিনিট ে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 বহুভািষক িশ�াথ�/ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর (MLLs/ELLs) 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 �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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