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হািপাতাল থেরক ছু টি থপরয় আসম কীভারি িাহাযথ্য থপরত পাসর?
আরগ থেরক পসরকল্পনা করর রাখরল মানসিকভারি অিুস্ িথ্যসতিরা িঙ্কটকালীন পসরসস্সত এড়ারত পাররন। আপনার িাক্ার
এবং ক্চক্কৎিা ্ষলর িষগে করা বষল আপক্ন একটি পক্রকপেনা তেক্র করষে পাষরন, যেটি আপনার উপিগহি আবার য্খা ক্্ষল
িা্াে্য করষব। হািপাতাল ছাড়ার আরগ থযাগারযাগকারী িথ্যসতির থিান নম্বর রাখরত ভুলরিন না।
েক্্ আপনার স্াস্াবস্ার অবনক্ে ্য় ো্ষল প্ররষম আপনাষক যোগাষোগকারী ব্যক্ক্ষক বা আপনার মানক্িক স্াস্্য যপিা্াষরর
িষগে যোগাষোগ করষে ্ষব। েক্্ বেহি মাষন আপনার যকানও মানক্িক স্াস্্য যপিা্ার না রাষক, ো্ষল আপনার ফ্ু বা
িংক্রমণ ্ষল যেমন প্রারক্মক পক্রচেহিাকারী ক্চক্কৎিষকর জরুক্র অ্যাপষয়ন্টষমন্ট যেমনই অ্যাপষয়ন্টষমন্ট করুন, োষে আপক্ন
দ্রুে ি্ায়ো যখাঁজা শুরু করষে পাষরন।
এোড়াও আপক্ন OMH এর “একটি মানক্িক স্াস্্য প্রকপে খজু
ুঁ ন (Find a Mental Health Program)” এর মাধ্যষম অরবা
ক্নউ ইয়কহি ক্িটির NYCWell এর 1-888-NYC-WELL নম্বষর য�ান কষর অরবা “WELL” সলরখ 65173 নম্বরর পাঠিরয়
অথ্যাপরয়ন্টরমন্ট সস্র কররত পাররন।

একটি মানসিক স্াস্থ্য প্রকল্প খঁুজন
ু
আপনার এলাকায় ক্লিক্নক, বক্্হি ক্বভাগ এবং জরুক্র পক্রষেবা খঁুজষে OMH-এর “একটি মানসিক স্াস্থ্য প্রকল্প খঁুজন”
ু ক্নষ্ক্িকা
হি
(https://my.omh.ny.gov/bi/pd/) ব্যব্ার করষে পাষরন। প্রকষপের ক্িষরক্টক্রষে ক্নউ ইয়কহি ষটেষে মানক্িক স্াস্্য ্প্তষরর
দ্ারা চাক্লে, লাইষিন্স প্র্ত্ত বা অরহি প্র্ত্ত িমস্ত প্রকষপের একটি োক্লকা আষে। ক্িষরক্টক্রষে মানক্িক স্াস্্য পক্রষেবার িমস্ত
রকষমর ের্য রাষক।

আপসন কী থকানও িঙ্করট ভুগরছন?

মানসিক স্াস্থ্য প্রদানকারী থনই অেিা তারদর িরগে থযাগারযাগ
কররত পাররছন না?

যিৌভাগ্যবিে, অষনক িংস্া আষে োরা কঠিন িমষয় রাকা মানুেষ্র ি্ায়ো প্র্ান কষর। আপনার প্রষয়াজনীয়ো
ি্ায়ো পাওয়ার যষেষরে োরা গুরুত্বপূণহি প্ররম প্ষষেপ ্ষে পাষর। ক্কেু ্েলাইন আপনাষক ি্ায়ো ও পক্রষেবা যপষে
িা্াে্য করষে পাষর:

নথ্যাশনাল িুইিাইি সপ্ররভন্সন লাইিলাইন

েক্্ আপক্ন বা যকউ আিন্ন ক্বপষ্রমুষখ পষড়ন ো্ষল,
911 নম্বরর থিান করুন। আপক্ন িঙ্কষে পড়ষল েক্্
অক্বলষম্ব িা্াষে্যর ্রকার ্য় ো্ষল এই নম্বষর য�ান
করুন: 1-800-273-TALK (8255).

ক্াইসিি থটক্সট লাইন

ক্নউ ইয়কহি যটেে ক্রাইক্িি যেক্সে লাইষনর িষগে ি্ষোগী
কষরষে। এটি ্ল অজ্ােনামা যরষক 24/7 যেক্সে করার
পক্রষেবা। কষরাপকরন শুরু করা ি্জ GOT5 ক্লষখ
741741 নম্বরর পাঠান।

গৃহ িসহংিতা

েক্্ আপক্ন বা আপনার িষগে িম্পকহি রাকা যকউ অন্য
কারও যরষক যমৌক্খক, িারীক্রক বা যেৌন ক্নেহিােষনর ক্িকার
্ন ো্ষল য�ান করুন: 1-800-942-6906.

নথ্যাশানাল এমপাওয়াররমন্ট থিন্টার

গ্া্ক ও ক্নরাময় ্ষছেন এমন যরাগীষ্র দ্ারা চাক্লে
অ্যািষভাষকক্ি ও ক্পয়ার-িাষপােহি িংস্া। য�ান নম্বর:
800-power2u (800-769-3728)

নথ্যাশানাল অথ্যালারয়ন্স অন থমন্টাল ইলরনি

স্ানীয় ি্ায়ো গ্রুপ, পক্রষেবাক্্ এবং ক্চক্কৎিার
ক্বকপেগুক্ল িম্পষকহি আপনার প্রষনের উত্তর ক্্ষে িা্াে্য
করষে NAMI-এর এক একটি (1-800-950-NAMI (6264))
নম্বর আষে এবং ইষমল (info@nami.org) আষে।

দথ্য থরেভর থপ্রারজক্ট

মক্্লা িমকামী, পুরুে িমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী
ও ক্লগে অক্নক্চিে েরুণ/েরুণীষ্রষক িঙ্কেকালীন ও
আত্ম্ে্যা প্রক্েষরাধ পক্রষেবা প্র্ান কষর। য�ান নম্বর:
1-866-488-7386

যসদ আপসন এখনও আপনার প্ররয়াজনীয় িহায়তা
না পান এিং িঙ্করটর িম্খ
ু ীন হন, তাহরল আপনারক:

• 911 নম্বরর থিান কররত হরি— অপাষরেরষক বলন
ু যে এটি "মানক্িক স্াষস্্যর জরুক্র অবস্া (mental health
emergency)" এবং ক্রাইক্িি ইন্টারষভনিন টিম (CIT) প্রক্িষেণ রাকা ইমারষজক্ন্স যরিপন্ারষ্র জন্য বলুন।
অষনক �াটেহি যরিপন্ার েক্্ জাষন যে কী আিা করা যেষে পাষর ো্ষল োরা ক্ভন্নভাষব মানক্িক স্াস্্য পক্রক্স্ক্ে
পক্রচালনা কষর।
• সনউ ইয়ক্ন সিটিরত, িঙ্কষে ি্ায়োর জন্য NYC Well-এর 1-888-NYC-WELL নম্বষর কল করষে পাষরন অরবা
“WELL” সলরখ 65173 নম্বরর পাঠান।
• আপনার স্ানীয় হািপাতারলর ইমাররজসন্স রুরম যান। েক্্ আপক্ন িঙ্কষে রাষকন এবং মানক্িক স্াস্্য বা ক্রাইক্িি
যপেিাক্লষটের িষগে যোগাষোগ করা িম্ভব না ্য়, ো্ষল ইমারষজক্ন্স রুষম োওয়ায় আপনার পষষে ভাষলা।

সিমা কভারররজর জনথ্য আপনার অসিকারগুসল জানন
ু
সনউ ইয়ক্ন থটেরটর কারছ একটি নতন
ু প্রকল্প আষে মানেষক
ু
মা্ক ক্নরাময় ও মানক্িক স্াস্্য পক্রষেবার জন্য োষ্র ক্বমা
কভাষরষজর অ্যাষক্সি করষে ি্ায়ো করার জন্য।
নেু ন ওম্বিিম্যান
প্রকপেষক কসমউসনটি থহলে অথ্যারক্সি টু অথ্যাসিকিন অথ্যান্ড থমন্টাল থহলে-থকয়ার প্ররজক্ট (Community
ু
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) বলা ্য়, যেটি আচরণগে স্াস্্য ক্বমা
কভাষরষজর যষেষরে আপনার আইক্ন অক্ধকারগুক্ল বুঝষে িা্াে্য করষে পাষর এবং ক্চক্কৎিা ও পক্রষেবার অক্ধকার যপষে িা্াে্য
কষর। ওম্বুিিম্যান অক্�ি স্াস্্য ক্বমা কভাষরজ যপষেও ি্ায়ো করষে পাষর। প্রনে করার জন্য একটি িাধারণ যমইলবক্স
(Ombuds@oasas.ny.gov) এবং একটি ্েলাইন নম্বর (888-614-5400) স্াপন করা ্ষয়ষে।

মরন রাখরিন, িহায়তা থখাঁজার মরিথ্য খারাপ সকছু থনই।
অরনক মানুষ োষ্র ক্নষজষ্র বা পক্রবাষরর ি্ি্যষ্র জন্য আচরণগে স্াস্্য উষদ্গ আষে োরা মানক্িক অিুস্ো ক্নষয়
চারপাষির মেহিা্া্াক্নর কারষণ ক্চক্কৎিা চান না। যিৌভাগ্যক্রষম, এর পক্রবেন
হি ্ষছে।
মানুে বঝষে
ু
পারষে যে মানক্িক অিস্ো
ু
্ব
ু হিলো বা ব্যক্ক্গে ব্যরো
হি
নয়। উচ্চ রক্চাপ, িায়াষবটিি বা িারীক্রক
পুনবহিািষনর ক্চক্কৎিার মষো মানক্িক স্াস্্য পক্রষেবা যখাঁজার মষধ্য লজ্ার ক্কেু যনই।

সনউ ইয়ক্ন থটেরটর মানসিক স্াস্থ্য দপ্তর যটেে জষড়
ু
মানক্িক যকন্দ্র পক্রচালনা কষর এবং 4,500 এর যবক্ি প্রকপে ক্নয়ন্ত্রণ
কষর, প্রে্যয়ন কষর ও য্খাষিানা কষর, ো স্ানীয় িরকার এবং অ-লাভজনক িংস্াগুক্ল দ্ারা পক্রচাক্লে ্য়। যটেষের
OMH অরবা এর যকান ক্�ল্ড অক্�ষির িষগে যোগাষোগ করার জন্য:
New York State Ofce of Mental Health
Albany (800) 597-8481, www.omh.ny.gov

Hudson River Field Ofce
Poughkeepsie (845) 454-8229

Western New York Field Ofce
Bufalo (716) 533-4075

New York City Field Ofce
Manhattan (212) 330-1650

Central New York Field Ofce
Syracuse (315) 426-3930

Long Island Field Ofce
West Brentwood (631) 761-2886

আশা। সনরাময়। স্াভাসিক
অিস্ায় সিরর আিা।

