আপনার ভাষােত পিরেষবাগেলার অয্াে�স
The Office of Diversity and Inclusion (ODI)(দয্ অিফস অব ডাইভারিসিট এ� ইন�ু শন) কিমউিনিট এবং
ে�া�ামগেলার ে�ে� ভাষা সং�া� বাধা-িবপিত্তগেলা কািটেয় ওঠার জনয্ কাযর্ত পদে�পগেলা �হণ কের। সম� ে�া�াম,
ি�িনক, এবং এেজি�গেলা যারা �াহকেদর পিরেষবা �দান করেছ তােদর এই িবষয়গেলােত স�ম হেত হেব: 1)
আপনার ভাষায় কথা বলেত হেব এবং 2) এবং আপনার মাতৃ ভাষায় সম� গর�পূণর্ নিথপ� এবং ফমর্ �দান করেত
হেব। কীভােব পিরেষবাগেলা �দান করা হেয়েছ এবং একজন বয্ি� তা �হণ কেরেছন েসই েবাঝাপড়া উ�ত
করেতআমােদর সাহাযয্ করন, আমরা আপনােক অনুেরাধ করিছ েয আপিন অনু�হ কের নীেচর সােভর্ বা পিরদশর্নিট
স�ূণর্ করন যােত তা আপনার িনেজর ভাষােত পিরেষবাগেলা অয্াে�স করার ে�ে� আপনার অিভ�তা স�েকর্ আরও
ভালভােব বুঝেত আমােদর সহায়তা করেব। matthew.canuteson@omh.ny.gov-এ: ফমর্িট পূরণ করন এবং এই ফমর্িট
আমােদর পাঠান।
আপিন েকান ভাষায় পিরেষবা �হেণর েচ�া করেছন?
এই ঘটনািট কখন ঘেটিছল? তািরখ (মামা/িদিদ/বববব):

__________________

সমসয্ািট েকান (শহরতিল/ শহর) এবং েকান ে�া�ােম/ ি�িনক/এেজি�েত ঘেটেছ?
_______________________________________________________________________
সমসয্ািট িক িছল? (�েযাজয্িটেত েগাল করন/িটক িচ� িদন)
o আমােক েকােনা েদাভাষীর জনয্ ��াব জানােনা হয়িন
o আিম একজন েদাভাষীর জনয্ অনুেরাধ জািনেয় িছলাম এবং তা �তয্াখান করা হেয়েছ
o েদাভাষী(েদর) অথবা অনুবাদক(েদর) মান অতয্� খারাপ িছল
o েদাভাষী(রা) খুব খারাপ ম�বয্ অথবা দুবর্য্বহার কেরিছেলন
o পিরেষবার ে�ে� দীঘর্ সময় েলেগিছল
o আিম েযই ভাষা বুিঝ বা জািন েসই ভাষােত ফমর্িট আমােক �দান করা হয়িন
o আিম পিরেষবা, ে�া�াম অথবা কাযর্কলাপ বয্বহার করেত অ�ম িছলাম
o অনয্ানয্ (নীেচ বয্াখয্া করন):
.
অনু�হ কের িন�িলিখত �ে�র উত্তর িদন:
1.

আপনার পছে�র ভাষায় �েয়াজনীয় পিরেষবাগিল েপেত আপনার কত�ণ সময় েলেগেছ?

.

2. আপনার পছে�র ভাষায় পিরেষবা এবং তথয্ অয্াে�স করা িক সহজ িছল? (অনু�হ কের নীেচ েগাল করন)।
হয্াঁ
না
3. যিদ না হয়, সহেজই পিরেষবাগিলেত অয্াে�স করা েথেক আপনােক েকান িবষয়গেলা বাধা িদেয়েছ? (অনু�হ কের বণর্না করন)

4. আপিন িক মেন কেরন েয আপনার আপনার জনয্ উপল� মানিসক �া�য্ েপশাদার/সহকম� িবেশষ�রা, ভাষা অয্াে�স
পিরেষবাগিল বয্বহার করার ে�ে� িক �িশি�ত িছল? (অনু�হ কের নীেচ েগাল করন)।
হয্াঁ
না
5. আপিন আপনার পছে�র ভাষায় পিরেষবা এবং তথয্ অয্াে�স করা স�েকর্ ে�া�াম/ ি�িনক/এেজি�-এর তরফ েথেক কাউেক
অিভেযাগ কেরিছেলন? (অনু�হ কের নীেচ েগাল করন)।
হয্াঁ
না
6. যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল অনু�হ কের বয্ি�িট েক তা িচি�ত করন।

