যিদ আপনার �িতব�ী� থােক তাহেল িডপাটর্েম� অফ েহামেলস সািভর্েসস’এর
(িডএইচএস) কাছ েথেক উপযু� আবাসন পাওয়ার জনয্ কীভােব অনুেরাধ করেত
হেব
একিট উপযু� আবাসন কােক বেল?
একিট উপযু� আবাসন (আরএ) হ’ল একিট বয্ব�ােত িকছু পিরবতর্ ন করা যােত একজন �িতব�ী বয্ি�
�েয়াজনীয় পিরেষবা েপেত পােরন। িডপাটর্েম� অফ েহামেলস সািভর্ েসস’এর মেতা সরকাির এেজি�গিল অবশয্ই
তােদর িনয়ম ও প�িতগিলর সাম�সয্ করেবন যােত �িতব�ী বয্ি�রা সমভােব বয্বহার করেত পােরন। যিদ
আপনার �িতব�ী� থােক এবং িডএইচএস আ�েয়র �েয়াজন হয়, তাহেল িডএইচএস আ�য় ও পিরেষবা বয্বহার
করার জনয্ আপনার যা �েয়াজন তা িডএইচএস েদেব। �িতব�ীে�র কারেণ আপনার �েয়াজেনর িভিত্তেত
িডএইচএস আপনােক িবিভ� �কােরর আরএ িদেত পাের।
�িতব�ী� কােক বেল?
আেমিরকানস উইথ িডেজ়িবিলিট অয্া� (এিডএ) অনুযায়ী, একজন �িতব�ী বয্ি� হেলন “একজন বয্ি� যার
শারীিরক অথবা মানিসক একিট অ�মতা আেছ যা তার জীবেনর এক বা একািধক গর�পূণর্ ি�য়াকলাপেক
যেথ� পিরমােণ সীিমত কের।” আপনার যিদ এমন েকানও শারীিরক অথবা মানিসক �াে�য্র অব�া থােক যা
বাের বাের এবং গরতর ভােব আপনার ৈদনি�ন জীবনেক �ভািবত কের, তাহেল এিডএ অনুযায়ী আপনার
হয়েতা একিট �িতব�ী� আেছ। �িতব�ীে�র কারেণ কারর �িত ৈবষময্ করা আইন িবর�।
িডপাটর্েম� অফ েহামেলস সািভর্েসস েথেক একিট উপযু� আবাসন পাওয়ার িবষেয় আমার কী কী
অিধকার আেছ?
আপনার যিদ িডএইচএস’এর কাছ েথেক আ�েয়র �েয়াজন হয়, এবং একিট �িতব�ীে�র কারেণ আপনার যিদ
িডএইচএস পিরেষবা বয্বহার করা কিঠন হয়, তাহেল আপিন একিট আরএ’এর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন।
যিদ আপিন এখনও আ�য় পাওয়ার েযাগয্ না হন, তবুও িডপাটর্েম� অফ েহামেলস সািভর্ েসস (িডএইচএস)
আপনার এবং আপনার পিরবােরর �িতব�ী� সং�া� �েয়াজন েমটােব। একজন বয্ি�র আরএ �েয়াজন হওয়ার
সাধারণ কেয়কিট কারণ হ’ল যিদ িতিন হইলেচয়ার অথবা অনয্ানয্ ওয়ািকং এইড বয্বহার কেরন, অথবা �বণ
সং�া� সমসয্া থােক, অথবা িশ�া সং�া� অ�মতা থােক।
আিম কী ধরেণর উপযু� আবাসন েপেত পাির?
�েতয্কিট আরএ অনুেরাধ িযিন আেবদন করেছন তার জনয্ অননয্ এবং িনিদর্ �। একজন বয্ি�র �েয়াজনীয়
আরএ’এর �কার ও সংখয্ার েকানও ঊ�র্সীমা েনই। সাধারণভােব আরএ’এর কেয়কিট উদাহরণ হল যিদ আপিন
িডএইচএস দফতের দীঘর্ সময় অেপ�া করেত অ�ম হন তাহেল সময় �াস করা, িসিঁ ড় েবেয় ওঠা-নামা না করেত

পারেল এিলেভটর বয্বহার করা, উ� তাপমা�ায় িনঃ�াস-��ােসর অসুিবধা থাকেল এয়ার কি�শনার বয্বহার
করেত পারা, েকানও অয্ালািজর্ অথবা েরােগর কারেণ িবেশষ ধরেণর খােদয্র �েয়াজন হওয়া।

একিট উপযু� আবাসেনর জনয্ আিম কীভােব অনুেরাধ করেত পাির?
একিট আরএ’এর জনয্ অনুেরােধর একািধক উপায় আেছ। সবেচেয় সাধারণ উপায়গিল হ’ল আপনার
আ�য়েকে�র েকানও কম�েক বলা, অথবা িডএইচএস িরজ়েনেবল অয্ােকামেডশন িরেকােয়� ফরম পূরণ করা।
ফমর্িট পূরণ করেত যিদ আপনার সহায়তার �েয়াজন হয়, তাহেল আ�য়েকে�র কম�রা আপনােক অবশয্ই সাহাযয্
করেবন।
আপনার �িতব�ী� যিদ "েচােখ েদখা যায়" অথবা �� হয়, তেব আপনার যা �েয়াজন তা েপেত আপনােক
েকানও নিথপ� অথবা ফমর্ জমা িদেত হেব না। উদাহরণ�রপ, হইলেচয়ার বয্বহারকারী একজন বয্ি� এিলেভটর
আেছ এমন একিট বািড়েত অথবা একতলায় থাকার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। এই ে�ে�, �াহকেক েকানও
নিথ জমা িদেত হেব না েয িতিন হইলেচয়ার বয্বহার কেরন, কারণ কম�রা তা েদখেত পাে�ন।
যিদ আপনার �িতব�ী� “েচােখ েদখা না যায়”, তাহেল অনুেমাদেনর জনয্ আপনার আরএ’র অনুেরাধ নিথভু �
করেত হেত পাের। আরএ’এর জনয্ নিথ সহ (যিদ �েয়াজন হয়) আপনার অনুেরাধ করার পের েসই অনুেরাধ এবং
নিথ থাকেল তা সহ আ�য়েকে�র কম� িডএইচএস’এর কােছ পািঠেয় েদেবন। তারপের িডএইচএস’এর কম�রা
িস�া� েনেবন েয আপনার আরএ ম�ুর করা হেব িকনা।
একিট আরএ’র অনুেরােধর জনয্ িডএইচএস’এর কী ধরেণর নিথপে�র �েয়াজন হয়?
যিদ আপনার �িতব�ী� েচােখ েদখা যায়, তাহেল িডএইচএস’এর �ারা আপনার আরএ অনুেমাদেনর জনয্
আপনার েকানও রকেমর নিথপ� জমা েদওয়ার �েয়াজন েনই। এছাড়াও ইিতমেধয্ যিদ িডএইচএস’এর কােছ
আপনার �িতব�ী� ও আরএ’এর �েয়াজন সং�া� নিথপ� েথেক থােক, যা আেগ আপনার আরএ’এর জনয্
িডএইচএস অনুেমাদন কেরিছল, তাহেল আপনােক েসই একই তথয্ আবার জমা েদওয়ার দরকার েনই। কখনও
কখনও িডএইচএস’এর কােছ েরকেডর্র �িতিলিপ থােক না, যা তােদর কােছ থাকা উিচৎ িছল, েসই ে�ে� তার
আবার আপনার কােছ েসগিল চাইেত পাের।
যিদ আপনার �িতব�ী� েচােখ েদখা না যায়, তাহেল আপনার �িতব�ী� সং�া� �েয়াজন(গিল) িডএইচএস’এর
কােছ নিথভু � করেত হেত পাের। আপনার �িতব�ী� স�েকর্ জােনন এমন একজন েপশাদােরর কাছ েথেক নিথ
আসেত হেব। উদাহরণ�রপ, একজন ডা�ার, সমাজ েসবক, পুনবর্াসেনর পরামশর্দাতা, অথবা অনয্ানয্ েপশাদার
িচিকৎসেকর কাছ েথেক নিথগিল আসেত পাের।

আরএ’এর জনয্ আপনার অনুেরােধর সােথ আপনােক েয নিথ জমা িদেত হেব তা একিট িচিকৎসার েরকডর্ হেল
চলেব না। ব�ত, আপনােক েয নিথ জমা িদেত হেব তা একিট িচিকৎসার েরকেডর্র েচেয় অেনক সংি��।
আপনােক েয তথয্ জমা িদেত হেব তা হ’ল শধুমা� একিট িচিঠ যােত িন�িলিখত িতনিট তথয্ থাকেব:
1. আপনার েয আরএ �েয়াজন
2. এই সং�া� �িতব�ী�

3. এবং আপনার �িতব�ীে�র (অথবা �িতব�ী�গিলর) সােথ আপনার �েয়াজনীয় আরএ’এর েযাগসূ�।
িচিঠর তৃ তীয় অংেশ বয্াখয্া করা থাকেব েয আরএ কীভােব আপনােক আ�য়�েল সহায়তা করেব, যা
ছাড়া আপিন আরএ বয্বহার করেত পারেবন না।
এছাড়াও যিদও �েয়াজনীয় নয় তবুও িচিঠেত িন�িলিখত তথয্ অ�ভুর্ � থাকেল সুিবধা হেব:
4. আরএ না থাকায় আপনার েয অসুিবধাগিল হত (উদাহরণ�রপ, আরও খারাপ উপসগর্ হওয়া, �ায়শই
িচিকৎসেকর পরামশর্ েনওয়া, অথবা আপনার ওষুধপ� বৃি� করা)
5. আপনার অনুেরাধ করা আরএ না েপেল ভিবষয্েত েয খারাপ িজিনসগিল হেত পাের
6. িযিন িচিঠ িলেখেছন তার সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ েফান ন�র অথবা ইেমইল যা িডএইচএস বয্বহার
করেত পাের
আমার �িতব�ী� সং�া� তথয্ িডএইচএস কীভােব বয্বহার করেব?
আপনার েদওয়া �িতব�ী� সং�া� তথয্ িডএইচএস শধুমা� আপনার আরএ’এর অনুেরােধর িবষেয় িস�া�
েনওয়ার জনয্ই বয্বহার করেব। িডএইচএস আপনার িচিকৎসার সম� ইিতহাস জানার অিধকারী নয়। আপনােক
শধুমা� আপনার আরএ অনুেরাধ স�িকর্ ত �াসি�ক তথয্ই িদেত হেব।
আপনার আরএ অনুেরােধর সােথ িডএইচএস আপনার �িতব�ী� সং�া� েয তথয্ পােব তা েগাপনীয়। এর অথর্
হ’ল েয আপনার অনুমিত ছাড়া িডএইচএস অনয্ েকানও বয্ি� বা সং�ােক এই তথয্ জানােত পারেব না। আপনার
আরএর’এর িবষেয় আপনার িচিকৎসেকর সােথ কথা বলার জনয্ িডএইচএস হয়েতা আপনােক একিট
এইচআইিপএএ ফেমর্ সা�র করেত বলেব। এইচআইিপএএ হ’ল একিট ফমর্ যা আপনার িচিকৎসকেক আপনােক
ছাড়াও অনয্ বয্ি�েদর সােথ আপনার �াে�য্র িবষেয় কথা বলার অনুমিত েদয়। িডএইচএস আপনার
িচিকৎসেকর সােথ কথা বলেত পারেব িকনা তা আপনার িস�া�, িক� িডএইচএস’েক আপনার আরএ’এর িবষেয়
�ত িস�া� িনেত এটা �ায়শই সহায়ক হয়।
আমার আরএ’এর িবষেয় িস�া� িনেত িডএইচএস কত সময় েনয়?
আপনার আরএ’এর িবষেয় িডএইচএস’এর �ত িস�া� েনওয়ার কথা। আপনার আরএ’এর অনুেরােধর িবষেয়
িস�া� িনেত িডএইচএস’এর েয সময় লােগ তা িনভর্ র কের আপনার েকান ধরেণর �িতব�ী� আেছ, এবং আপিন
অিবলে� আরএ না েপেল কী হেত পাের তার উপের। জররী অব�ায় িডএইচএস’েক িনি�ত করেত হেব েয

আপনার আরএ’এর িবষেয় িস�া� িনেত েয সময় লােগ তা েযন এত দীঘর্ না হয় েয এিট �তয্াখয্ােনর মেতা একই
�ভাব েফেল। উদাহরণ�রপ, একিট আ�য় বয্বহার করার জনয্ আপনার যিদ িনতা�ই একিট আরএ �েয়াজন হয়,
তাহেল িডএইচএস অিবলে� আপনার আরএ’এর অনুেরােধর িবষেয় িস�া� েনেব।
আিধকািরক িস�া� েনওয়ার আেগ িডএইচএস আপনােক একিট “অ�ায়ী আরএ” িদেত পাের। একিট “অ�ায়ী
আরএ”এর অথর্ হল আপনার আেবদন করার সােথ সােথই িডএইচএস আপনােক আরএ িদেত স�ত হে�, যিদও তা
আিধকািরক ভােব অনুেমািদত হয়িন। অিবলে� আরএ না েপেল যিদ আপনার �িত হওয়ার স�াবনা থােক, তাহেল
িডএইচএস আপনােক একিট অ�ায়ী আরএ েদেব। আপনার সম� তথয্ পযর্ােলাচনা করার পের িডএইচএস িস�া�
েনেব েয আপিন অ�ায়ী আরএ রাখেত পারেবন িকনা।
যিদ আপিন মেন কেরন েয আপনার আরএ’এর িস�া� িনেত েবিশ সময় লাগেছ তাহেল আপিন সহায়তা চাইেত
পােরন (��বয্: “আমার আরএ’এর অনুেরােধর জনয্ যিদ আমার সহায়তার �েয়াজন হয়, অথবা
আরএ �ি�য়া স�ে� �� থােক তাহেল কী হেব?”)।

আমার আরএ অনুেরােধর িবষেয় িডএইচএস িস�া� �হণ করার পের কী হেব?
যিদ িডএইচএস আপনার আরএ’এর অনুেরাধ অনুেমাদন কের, তাহেল আপনার আ�য়েক� সা�র করার জনয্
আপনােক একিট আিধকািরক িস�াে�র ফমর্ েদেব। আপিন না চাইেল এেত আপনার সা�র করার �েয়াজন েনই।
িডএইচএস িবনা মূেলয্ আপনােক আরএ েদেব। আরএ অনুেমািদত হওয়ার পের সম� আ�য়েক�গিল আপনােক
অবশয্ই অনুেমািদত আরএ েদেব।
যিদ িডএইচএস আপনার আরএ’এর অনুেরাধ �তয্াখয্ান কের, এবং আপনার মেন হয় েয িস�া�িট ভু ল, তাহেল
আপিন আিপল করেত পােরন। িডএইচএস’এর িস�া� েকন আপনার ভু ল মেন হে� আিপল করার সময় তা িলেখ
িদেল সবেচেয় ভাল হয়। আপনার আরএ’এর �েয়াজন সং�া� আরও েয েকানও তথয্ আপিন অ�গর্ত করেত
পােরন। কখনও কখনও আপনার �িতব�ী� স�ে� জােনন এমন েকানও েপশাদােরর কােছ েথেক আর একিট
িচিঠ েযাগ করা সাহাযয্কারী হেত পাের। িডএইচএস আপনার আিপেলর পযর্ােলাচনা কের িস�া� েনেব েয
�তয্াখয্ান করা ভু ল িছল িকনা। �তয্াখয্ােনর পের অবশয্ই 15 িদেনর মেধয্ িডএইচএস’এর িস�াে�র িবরে�
আিপল করেবন। আপনার �েয়াজন হেল আপনার আ�য়েকে�র েকউ অবশয্ই আিপেলর ফমর্ ভিতর্ করেত সাহাযয্
করেবন। �তয্াখয্াত হওয়ার পের যিদ 15 িদন পার হেয় যায়, তাহেলও একই আরএ’এর জনয্ নতু ন আেরকিট
অনুেরাধ দািখল করার িবক� আপনার থাকেব। আরএ’এর জনয্ আপনার অনুেরাধ করার সংখয্ার েকানও
সীমােরখা েনই।
আরএ’এর অনুেরাধ করেল আমােক িক �ানা�র করা েযেত পাের?

যিদ িডএইচএস মেন কের েয আপনার বতর্ মান আ�য়�ল আপনার আরএ’এর বয্ব�া করেত পারেব না, তাহেল
আপনার আরএ’এর অনুেরাধ(গিল) করার পের তারা আপনােক অনয্ একিট কে� অথবা নতু ন েকানও
আ�য়েকে� �ানা�র করেত পাের। এই �ানা�র আপিন �তয্াখয্ান করেত পােরন, িক� িডএইচএস মেন করেব েয
এই আরএ আপনার আর �েয়াজন েনই। এর অথর্ হ’ল েয পুনরায় আেবদন করা এবং তা ম�ুর না হওয়া পযর্�
আপিন েসই আরএ পােবন না।
আমার আরএ’এর অনুেরােধর জনয্ যিদ আমার সহায়তার �েয়াজন হয়, অথবা আরএ �ি�য়া
স�ে� �� থােক তাহেল কী হেব?
আপনার আরএ’এর অনুেরােধর িবষেয় �� অথবা সহায়তার জনয্ িলগাল এইড’স েহামেলস রাইটস ে�ােজ�’েক
800-649-9125 ন�ের েফান করেত পােরন। েহামেলস রাইটস ে�ােজ�’এর েহ�লাইন েসামবার েথেক শ�বার,
সকাল 10’টা েথেক েবলা 3’টা পযর্� চালু থােক।
আপিন দয্া অিফস অফ িডেজ়িবিলিট অয্ােফয়াসর্’েক এখােন DisabilityAffairs@dss.nyc.gov েযাগােযাগ কের
িডএইচএস’েক আপনার আরএ �ি�য়াকরণ স�ে� �� করেত পােরন।
আরএ’এর অনুেরাধ করার িবষেয় আরও জানার জনয্, এবং যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার �িতব�ী� থাকার
কারেণ িডএইচএস’এর েকউ আপনার সােথ ৈবষময্মূলক আচরণ কেরেছ, তাহেল আপিন এটা েদখেত পােরন
িডএইচএস’এর �িতব�ী আেবদনকারী ও �াহকেদর ওেয়বেপজ।
অনু�হ কের মেন রাখেবন: আপনার পছ�সই ভাষায় পিরেষবা পাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। যিদ ইংেরিজ
ছাড়া আপনার অনয্ েকানও পছ�সই ভাষা থােক তেব িডএইচএসেক অবশয্ই আপনার পছ�সই ভাষায় উপযু�
আবাসন পিরেষবা এবং িব�ি� িদেত হেব। অনু�হ কের েদখুন েময়র'স অিফস অফ ইিম�য্া� অয্ােফয়াসর্'এর
লয্াংগেয়জ অয্াে�স ওেয়বেপজ অথবা িলগাল এইড েসাসাইিটর আপনার ভাষার জনয্ অিধকারগিলর ওেয়বেপজ।

