
NYC-এর তরুণদের জন্য মান্সিক স্বাস্থ্য এবং িামাজজক 

পসরদেবা 

 

 

NYC ফ্যাদমসি সরদিাি স সিন্টাি স 

ছেলেলেলে ও তরুণ-তরুণীলের (সেযজাত ছেলে 24 পর্ যন্ত) 

পপতাোতা/তত্ত্বাবধানোরী, র্ারা আলবগজপনত, আচরণগত, 

পেিংবা োনপসে স্বাস্থ্যগত সেসযার ঝ ুঁ পেলত আলেন, তালের জনয 

পাপরবাপরে ও সহপাঠী তরুণ-তরুণী েলেে বযবহার েলর 

বযক্তিগত ও েেগত পাপরবাপরে সহােতা পপরলেবা। তারা 

আদবগজসন্ত িহায়তা, পক্ষাবিম্বন্, তথ্য ও উপকরণ 

প্রোন্ কদর, কমযযসন্টিদত সবেযমান্ িহায়তা, সিক্ষাগত 

কম সিািা, সবদন্ােন্মূিক কম সকাণ্ড এবং অবকাদির জন্য 

িযপাসরি কদর। 

 নোন য বররুেপেন: 

নোন য ব্রিংক্স: 718-290-8100 

718-220-0456 সাোন য বররুেপেন: 

নোন য ব্রিংক্স: 347-462-8124 

718-220-3868 ইস্টান য ে ইন্স: 

নেযান য েযানহাটান: 347-644-5711 

212-410-1820 ওলেস্টান য ে ইন্স: 

সাউোন য েযানহাটান: 718- 651-1960 

212-964-5253 স্টযালটন আইেযান্ড: 

 718-698-5307 

 

 

  

হটোইন 
NYC-সত সিশু সন্গ্রহ সরদপাটিসং 

বাধযতােূেে পরলপাটযার: 

1(800) 635-1522 

সাধারণ জনগণ:  

1(800) 342-3720 

জরুপর অবস্থ্াে 911-এ ছ ান েরুন! 

সিফ্টি ফ্ার্স্স-এর অসফ্ি 

(সিশু িযরক্ষা সরদপাদিসর অবযাহত পেদক্ষপ) 

বাধযতােূেে  পরলপাটযার: 

718-543-7233 

সাধারণ জনগণ: 

212-676-9421 

জাতীয় আত্মহতযা সন্দরাধ িাইফ্িাইন্ 
1-800-271-8255 

অপরালধর পিোরলের জনয হটোইন (ছস  হরাইজলনর 

োধযলে) গাহযস্থ্য পনর্ যাতন পবেেে হটোইন:  

1- 800-621-HOPE (4673) 

সব ধরলনর অপরালধর ছেলে ও পাপরবাপরে সহােতা:  

1-866-689-HELP (4357) 

ধে যণ এবিং ছর্ৌন পনর্ যাতন:  

1-212-227-3000. 

প্রপতপেন 24 ঘণ্টা, সপ্তালহ 7 পেন চাে । 

জরুপর অবস্থ্াে 911-এ ছ ান েরুন! 

NYS এসিকিন্ (সন্িাগ্রস্থ্দের) সহাপিাইন্ 

1-800-522-5353 

NYC ইমাদজসজি ফ্য ি (খােয িহায়তা) িাইন্ 

1-866-888-8777 

সময়দরর ইসমদগ্রিন্ অযাদফ্য়াি স অসফ্ি 
(212) 788-7654 

ন্যািন্যাি রান্ অযাওদয় (পিাতক) হিিাইন্ 

1-800-786-2929 

সগ্রাসয়ং আপ সহিসে (িযস্থ্ িন্তান্ িািন্-পািন্) 

হিিাইন্ 

(পেলিারী গর্যধারণ সিংপিষ্ট) 1-800-522-5006 

সে সেভর সপ্রাদজক্ট িাইফ্িাইন্ 
1-866-488-7386 

অস্থ্ােী আবাসলনর পিোেী ইনল াোইন (TEACH-S) 

800-388-2014 

সন্উ ইয়কস সর্স্ি HIV/AIDS ইন্ফ্রদমিন্ হিিাইন্ 

1-800-541-2437 

(ছসােবার - শুক্রবার, সোে সোে 8টা - রাত 8টা, িপন ও 

রপববার সোে 10টা - সন্ধ্যা 6টা) 

 

চযাট েরুন 
nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

 

65173 নম্বলর WELL  

ছটক্সট েরুন অেবা 1- 

 

888-NYC-WELL নম্বলর 

েে েরুন 
(1-888-692-9355) 

 

 

 

ছেন্টাে ছহেে সালপাটয-এ প্রলোজলন ছ ান েরুন পেলন 24 ঘণ্টা, সপ্তালহ 7 

পেন - ছুটির সেন্ িহ। NYC Well পনম্নপেপিত পপরলেবা প্রোন েলর: 

• এেজন োইলসন্সধারী োউক্তন্সেলরর দ্বারা আত্মহতযা পনলরাধ ও 

সিংেটোেীন োউলন্সপেিং 

• সহপাঠীলের সহােতা ও স্বল্পোেীন োউলন্সপেিং 

• োনপসে স্বাস্থ্য পপরলেবা সহােতা গ্রহণ ও অযাপলেন্টলেন্ট 

ততপর 

• অবযাহত পপরলেবাোর্ পনক্তিত েরলত পেলেপ 

 

পপরলেবা 200+ র্াোে পাওো র্াে। 



 

 

 

সিিদেন্ি্ সিদেি পদয়ন্ট অভ অযাকদিি (CSPOA) 

পনপবড় োনপসে স্বাস্থ্য পপরলেবা প্রলোজন, এেন োরাত্মে আলবগজপনত সেসযাগ্রস্থ্ 

ছেলেলেলেলের জনয ছেন্দ্রীে ছর ালরে পসলস্টে। 21টট েে যপনটট সাপর্যলস ছরাগীলের ছপ্ররণ 

েলর, ছর্গুলোর েলধয আলে: 

• ছহেে ছহাে ছেোর বযবস্থ্াপনা 

• নন-ছেপেলেে ছেোর সেন্বে 

• েে যপনটট আবাসন 

 আরও তেয: 347-396-7205 

 

আরও NYC 

তেয উপালের 

জনয 

311 নম্বলর ছ ান 

েরুন 

 

অযাদিাদিদিন্ট সিিি্ সিন্টার 
https://www.vibrant.org/what-we-do/community-programs/youth-young-adult-services/adolescent-skills-centers/ 

স্ক লে এবিং চােপর ছিা ুঁজা ও ধলর রািার ছেলে বাধাোনোরী আলবগজপনত ও আচরণগত সেসযাগ্রস্থ্ 16-21 বের বেসী তরুণ-তরুণীলের 

জনয। ছেস েযালনজার, োউলন্সের, েে যসিংস্থ্ান পবলিেজ্ঞ, তরুণ-তরুণীলের পোবেম্বনোরী ও পিেেগণ োধযপেে ও উচ্চতর 

পিোর সেেবযাপী বপৃেেূেে প্রপিেণ ও উন্নেন এবিং সহােতা প্রোন েলরন। 

 
েযানহযাটান ে ইন্স ব্রিংক্স 

 

YES অযালোলেলসন্ট পস্কেসর ছসন্টার অযালোলেলসন্ট পস্কেসর ছসন্টার অযালোলেলসন্ট পস্কেসর ছসন্টার 

50 Broadway, 8th Floor 29-46 Northern Blvd, 2nd Floor 975 Kelly Street, Suite 302 

New York, NY 10004 Long Island City, NY 11101 Bronx, NY 10459 

(212) 254-0333, Ext: 861 (646) 738-5131 (718) 292-7880, Ext: 6120 

  BronxASC@mhaofnyc.org 

 

 
HiteSite (হাইিিাইি) 

www.HiteSite.org 

NYC-এর োনপসে স্বাস্থ্যলসবা প্রোনোরী 

ও সাপর্যসসেূলহর পনলেযপিো। 

অনোইন পরলসাস য 

ন্যািন্যাি সিন্টার ফ্র িয ি সমন্টাি সহিথ্ 
http://csmh.umaryland.edu/ 

োপরগপর সহােতা ও তেয-উপাে 

NYS-এর মান্সিক স্বাস্থ্যদিবা প্রোন্কারী ও িাসভসিিমূহ িািস (সখাোঁজ করা)  
https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages 
োনপসে স্বাস্থ্যলসবা প্রোনোরীলের ছস্টটপর্পেে পনলেযপিো 

 

NYC িয ি অভ সমন্টাি সহিথ্  
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and- wellness/mental-health 

োনপসে স্বাস্থ্য পবেেে তেযসেৃদ্ধ পেপাটযলেন্ট অর্ এেুলেিলনর সাইট 

 

সিপািসদমন্ট অভ ইয়যথ্ অযান্ড কমযযসন্টি সিদভিপদমন্ট 
https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page 

স্ক ে েুটট পরবতী সহােসঙ্গপত অন সন্ধ্ান 

UCLA ছসন্টার  র ছেন্টাে ছহেে ইন স্ক েসর 
http://smhp.psych.ucla.edu/ 

প্রপিেণ, পপ্রন্ট েরার উপলর্াগী উপেরণ ও োপরগপর সহােতা 

NYU িাইল্ড র্স্াসি সিন্টার https://nyulangone.org/locations/child-

study-center তত্ত্বাবধানোরী ও ছসবাোনোরীলের জনয  ওলেবাইনার, 

ছপ্রলজলন্টিন, এবিং তেয 

িাইল্ড মাইন্ড ইিটিটিউি 
https://childmind.org/ 

পবপর্ন্ন ছরাগপনণ যে পবেেে পি তেয ও পনলেযপিো। 

 

 

োনপসে স্বাস্থ্য এবিং আচরণগত স্ক ে-পর্পেে সহােতা 

সম্পপেযত আরও তলেযর জনয, ছর্াগালর্াগ েরুন: 

MH@schools.nyc.gov 
 

SMH Resource Sheet  
T&I-29884 (Bengali/Bangla) 
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