
 

 
 

n েডার সmেকর্  আেরা তেথয্র জনয্, আপনার 
sানীয় n েডার-e েযাগােযাগ ক ন: 

িফ ার েলকস  ................................................ 855-679-3335 

oেয়sানর্ িনuiয়কর্   ......................................... 800-487-6310 

সাuদানর্ টায়ার  ................................... 607-771-7784, Ext. 0  

েসnাল িনuiয়কর্  ........................... 315-793-9600, Ext. 603  

নথর্ কািn ......................................................... 518-536-3480 

কয্ািপটাল িডিsk ........................................... 518-388-0398 

রকলয্াn কাuিn  ........................................... 845-947-6390 

aের  কাuিn  ............................................... 845-695-7330 

টােকািনক  ........................................................ 844-880-2151 

oেয়সেচ ার কাuিn  ....................................... 914-332-8960 

bকিলন ...........................................................718-642-8576 

bনk  ............................................................... 718-430-0757 

ময্ানহয্াটান  .................................................... 646-766-3220 

kin  ................................................................ 718-217-6485 

sয্ােটন আiলয্াn  ............................................. 718-982-1913 

লং আiলয্াn  ................................................... 631-434-6000 

বয্িk যার বণশিkর সমসয্া রেয়েছ: NY Relay System 
711 (NY পুনঃসmpচার পdিত 711) বয্বহার ক ন 

 

2419 

 

 
 
 
 
 
 

	
 

আপনােক সিূচত করেত OPWDD-েক সাহাযয্ ক ন 
আজi কেথাপকথেন েযাগ িদন eবং সিঠক, সময়মত তথয্ 

pদান কের kমতাশীল হেয় uঠুন। 
 

 

opwdd.ny.gov/jointheconversation-
েত কেথাপকথেন আজi েযাগ িদন 

 
 

  
 
 

 
 
 

(866) 946-9733 | NY Relay System 711 

www.opwdd.ny.gov 

কীভােব আিম পিরেষবা িল 
aজর্ ন করেত পাির? 
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বাতর্ ালােপ	
েযাগদান	ক ন 



 
 
 

The Front Door Experience 
( দয্ n েডার aিভjতা) 

 

OPWDD-েত 
েযাগােযাগ ক ন 

 
 তথয্ aিধেবশন 

 

 েযাগয্তা িনধর্ারণ 

 

মলূয্ায়েনর kমতা িচিhত চািহদা 
সমথর্ন 

 

পিরকlনা সৃি  
করা 

 

pদt 
পিরেষবা িল 

 
 
 

OPWDD িসেsেমর নতুন বয্িkরা n েডােরর 
মাধয্েম পিরেষবা িল eবং সহায়তা িল বয্বহার 
করেত পােরন। n েডার হল েয ভােব OPWDD 
মানষুেক সংযুk কের েসi ধরেনর পিরেষবার 
সে  যা তারা চান eবং যা তােদর pেয়াজন। 
eকবার আপিন pেবশ করার পের, eকিট বয্িk-
েকndীয় পিরকlনা pিkয়া  হয় যা আপনােক 
আপনার pেয়াজন eবং icা িল েমেন িনেয় 
পিরেষবা িলর িবকl িলর সmেকর্  জানেত eবং 
aয্ােkস করেত সহায়তা কের। eিট আপনােক 
আপনার িনজs পিরেষবা পিরকlনািট পিরচালনা 
করেত বা আপনার পিরবােরর সদসয্েক সাহাযয্ 
করেত বা তােদর িনেদর্শ িহসােব eকজনেক পছn 
করার সুেযাগ িদেয় থােক। 

 
n েডার িবকাশজিনত pিতবnকতা সহ বয্িkেদর aথর্পূণর্ 

সmকর্  uপেভাগ করার, বয্িkগত unিতর aিভjতা, তােদর 
সmpদােয়র aংশgহণ করার eবং তােদর িনেজর পছেnর বািড়েত 
বাস করার aিধকার রেয়েছ ei িসdােnর uপর িনভর্ র কের। 
আপিন OPWDD eর সে  পিরেষবা িলর জনয্ েযাগয্ িক না, 
আপনার pেয়াজনীয়তা, লkয্ eবং পছn িল সনাk করেত 
eবং েস িল পাoয়ার জনয্ eকিট পিরকlনােত কাজ করেত 
পদেkপ িলর মাধয্েম তা খুঁেজ েবর করেত n েডার পdিত 
আপনােক গাiড করেব। 

OPWDD eকজন বয্িk eবং তার পিরবােরর চািহদা পূরেণর 
জনয্ িবিভn ধরেণর সহায়তা eবং পিরেষবা িবকl সরবরাহ 
কের। OPWDD সহায়তা eবং পিরেষবা িলর anভুর্ k: 

● েলাকজন যারা eকিট কিমuিনিটর মেধয্ eকিট 
বািড়েত বসবাস কের তােদর জনয্ সাহাযয্। 

● পিরবার িলেক তােদর পিরবােরর সদসয্েক aবকাশ eবং 
aনয্ানয্ পািরবািরক পিরেষবা িল pদান করেত সহায়তা 
করার জনয্ পিরবার িলর জনয্ সাহাযয্। 

● যারা কমর্সংsােনর pিশkণ eবং সহায়তা, 
েscােসবক িহেসেব কাজ করার সুেযাগ, eবং aনয্ানয্ 
pকাের সmpদােয় েযাগদান করেত চান তােদর জনয্ 
সাহাযয্। 

● eবং েসi েলােকেদর সাহাযয্ করা যােদর িবেশষ 
কের আবািসক eবং িদেনর েবলার পিরেষবা িলর 
আবশয্কতা রেয়েছ। 

সহায়তা gহেণর pথম ধাপিট হল আপিন পিরেষবা eবং 
সহায়তা িলর জনয্ েযাগয্ কী না তা খুঁেজ েদখা। eকবার আপিন 
পিরেষবা gহেণর জনয্ েযাগয্ িহসােব িনধর্ািরত হেল, আপিন 
পিরকlনা pিkয়া  করেত পােরন। 

আিম েকাথা েথেক  করেবা? 

eকজন বয্িk OPWDD-eর sানীয় দpের েযখােন n েডার 
বয্বহার করেত তােদর েদশ িল anভুর্ k করা হেয়েছ েসখােন 
েযাগােযাগ করেত পােরন, aথবা OPWDD iনেফা লাiেন 
1-866-946-9733 নmের কল করেত পােরন। 

s
 

s
 

s
 

s
 

s
 

s
 


