ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপিাে িৃটিশক্তক্ত িিেক এিং আপদি পদেরষিা পশু
দহরসরি একটে োইড ককে িযিহাে করেি। যদিও,
আপিাে দিরোেকতকা আপিারক আপিাে োইড
ককেটেরক আপিাে কম্স্থরে
ক
দিরে আসরত দিরষি
করেরেি। আপিাে যকািও প্রদতকাে েরেরে দক?

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।

একজন দুেল
ব দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন েযক্তিবক কর্স্থবল
ব
একষ্টি গাইড কুকুর েযেহার করবে ভদবে অস্বীকার
করা বেআইভন।’
আপদি আপিাে প্রদতিন্ধকতা সংক্রান্ত স্বারস্থযে অিস্থাে
জিয দচদকৎসাে দিক যথরক প্ররোজিরে দচদকৎসা
কোরেি। দচদকৎসাটে িম্াস িরে চেরি এিং এে যথরক
আপিাে সকারেে দিরক ক্তিম্দিে প্রিণতা হরত পারে।
আপদি আপিাে দিরোেকতকারক চেম্াি দচদকৎসাে
সম্েকারে আপিাে যিেররত আসা ও যিেররত যাওোে
অিম্দত দিরত আপিাে সম্েসূদচ পদেিদতকত কোে
অিরোি কেরত পারেি?
আপভন আপনার ভনবোগকেবাবক আপনার সবে
এইভাবে র্াভনবে ভনবে েলবে পাবরন। আপনাবক ও
ভনবোগকেবাবক ভনবোগকেবাবদর জনয প্রবোজনীে
আদানপ্রদান প্রক্তিোর অে ভহবসবে পভরেেববনর
প্রবোজন ভনবে আবলাচনা করবে হবে। অেযভিক
অস্বচ্ছলোর কারণ না হবল আপনার ভনবোগকেবার
এই অনুবরাি র্ঞ্জুর করা উভচে।
আপদি আপিাে প্রদতিন্ধকতাে কােরণ দচদকৎসাে েুটেে
অিরোি কেরেি। আপিাে দিরোেকতকা দক একটে
দচদকৎসরকে যিাে চাইরত পারেি?
হযাাঁ। ভচভকৎসার ছুষ্টির জনয প্রভেেন্ধকোর
ুক্তিসেে প্রভেপাদবনর প্রবোজন হবে পাবর।
একটে ির্েিাে
ক
আপিাে দপরে যচাে যেরেরে এিং
আপদি দিেদত িা দিরে ও হাুঁোচো িা করে েম্বা সম্ে
িরে োিা িরস থাকরত পারেি িা। আপিাে দচদকৎসক
শংদসত করেরেি যয এো আর্ারতে জিয জরুদে।
আপদি দক যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে অিরোি
কেরত পারেি?
ুক্তিসেে হবল এেং অেযভিক অস্বচ্ছলোর কারণ
না হবল আপভন আপনার ভনবোগকেবার কাবছ
আপনাবক হাাঁিাচলা কবর ভনবে ভেরভে বনওোর
অনুর্ভে ভদবে অনুবরাি করবে পাবরন।

চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

•

•
•

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV এ
যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ডাউিরোড
ক
করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে অিশযই
একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে কেরত হরি
এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত হরি
ডডাকরযারে, ফযা াাো িা সশেররে ।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.

চাকদেরত
প্রদতিন্ধকতা ও
যক্তক্তসেতভারি
ম্াদিরে যিওো

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Employment Disability
& Reasonable Accommodation

প্রভেেন্ধকো সহ েযক্তিবদর চাকভরর অভিকারসর্ূহ

•

আপিাে দক যকািও প্রদতিন্ধকতা েরেরে?

দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরি িযক্তক্তরিে তারিে
প্রদতিন্ধকতাে দভদিরত বিষম্যম্ূেক আচেরণে যথরক েক্ষা
কো হে।

•

আপদি দক কখিও হাসপাতারে ভদতক হরেরেি
অথিা আপিাে শােরদেক িা ম্ািদসক অিস্থাে
দচদকৎসা হরেরে?

ম্ািিাদিকাে আইরি প্রদতিন্ধকতাে সংজ্ঞা এইভারি যিওো
হরেরে:

•
•

“যকারিােকম্ শােরদেক, ম্ািদসক িা স্বাস্থযেত িিেতা
ক
যা
স্বাভাদিক শােরদেক ক্তক্রোকোরপে অিশরেরি িািা যিে
অথিা দচদকৎসােতভারি গ্রহণরযােয যোেদিণরেে
ক
প্ররকৌশরেে িা যসই িিেতাে
ক
যকািও যেকরডকে াাো
প্রিদশতক হে অথিা অিযরিে াাো যয িিেতাে
ক
অিস্থা
স্বরকৃত হে।”
যদিও, এই পদেভাষাটে যসইসি প্রদতিন্ধকতাে ম্রিয
সরম্ািে, যযগুদে যক্তক্তসেত ম্াদিরে যিওোে িযিস্থা কো
হরে, একজি িযক্তক্তরক দতদি যয চাকদেে িা যপশাে
আরিিি কেরেি িা পরি আরেি তাে সরে জদিত
ক্তক্রোকোপ যক্তক্তসেত উপারে সম্পািি কোে যথরক
দিেত করে িা।

চাকদেরত দিরোে কোে, পিন্নদতরত, চাকদেে প্রদশক্ষরণ,
চাকদেে ক্ষদতপূেরণ অথিা চাকদেে অিযািয দিেম্ ও
শতকািেররত প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে দিরুরে বিষম্য
প্রিশিক কো যিআইদি।
প্রদতিন্ধকতাে ইদতহারসে কােরণ অথিা প্রদতিন্ধকতাে
িােণাে কােরণ যকািও দিরোেকতকাে বিষম্যম্ূেক
পিরক্ষপ যিওো যিআইদি।
বিষরম্যে অদভরযাে িারেে কোে জিয একজি
দিরোেকতকাে প্রদতরশাি দিরত বিষম্যম্ূেক পিরক্ষপ
যিওোও যিআইদি।
সীর্ােদ্ধোসর্ূহ
দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে আইরিে আওতাে
চােজরিে কম্ কম্চাের
ক
থাকা দিরোেকতকাো আরসি িা।
চাকভরর আবগর ক্তজজ্ঞাসযগুভল
যকািও দিরোেকতকাে যয সম্ভািয কম্চােরো
ক
বিষম্য দহরসরি
প্রদতিন্ধকতারক প্রকাশ িা প্রদতফদেত করেি তারিে
ক্তজজ্ঞাসািাি কো উদচত িে। এইসি প্ররেে করেকটে
উিাহেণ হে:

•

অতযািশযক ক্তক্রোকোপ যক্তক্তসেতভারি সম্পািি
কেরত সক্ষম্ করে। সম্ভািয যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে
যিওোে দকেু উিাহেণ হে:
•

একটে পদেিদতকত কারজে সম্েসূদচ

েতিেে আপদি অসরখে কােরণ কতদিি কারজে
জােোে অিপদস্থত দেরেি?

•

কারজে ম্রিয অতযািশযক িে এম্ি ক্তক্রোকোপ
পিিোদ্দ
ক
কো

আপদি দক চাকদে পাওোে পে দচদকৎসা কোরিাে
জরিয েুটে যিওোে অিরোি কেরিি?

•

সেঞ্জারম্ে অদিগ্রহণ িা রূপান্তে

•

একটে প্ররিশরযােয কারজে জােোে িযিস্থা কো

আপদি দক কখিও কম্ীরিে ক্ষদতপূেরণে সদিিা
যপরেরেি?

যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে ম্রিয িযক্তক্তেত চাদহিাে
জিয একজি সহােক এে ম্রতা িযক্তক্তেত পদেচযাে
ক
চাদহিা পূেরণে িযিস্থা কো অথিা হুইেরচোরেে ম্রতা
কাজ-সম্বন্ধরে িে এম্ি সহােতাে িযিস্থা কো পরি িা।

দিরোেকতকারিে আরিিিকােররিে/কম্চােররিে
ক
কারে
একটে দিরশষ চাকদেে শােরদেক চাদহিা সম্পািি কোে
সক্ষম্তা যসই একইভারি প্রিশিক কোে প্ররোজি হরত
পারে যযম্িভারি তাো অিযািয যক্ষরেে
আরিিিকােররিে পােিদশতা
ক ও যযােযতা প্রিশিক কেরত
িরেি।
দিরোেকতকাো যসইসি পেরক্ষা যতক্ষণ বিষম্যহরি
থাকরে ততক্ষণ শােরদেক শক্তক্ত , তৎপেতা, সদহষ্ণতা,
সহিশক্তক্ত , ইতযাদিে পেরক্ষা পদেচােিা কেরত পারেি,
যযগুদে আরিিি কো পরিে সদিদিকি কতকরিযে সরে
সংদিিভারি প্রিদশতক কো যাে এিং দিরশষ কারজে
যেণরে জিয সকে আরিিিকােররক সষম্ভারি যিওো
হে।
চাকভরর অেযােশযক ক্তিোকলাপ
যকািও দিরোেকতকা সম্ভািয কম্চােররিে
ক
সদিদিকি
ক্তক্রোকোপ িা কাজকম্ সম্পািরিে
ক
সক্ষম্তা সম্পরকক
ক্তজজ্ঞাসা কেরত পারেি। ম্ািিাদিকাে আইরিে অিররি,
একজি িযক্তক্তে যকািও চাকদেে অতযািশযক
ক্তক্রোকোপ যক্তক্তসেতভারি সম্পািি কেরত সক্ষম্
হওো আিশযক, অথাৎ,
ক যসই পরিে জিয যসই কাজগুদে
অতযািশযক। একটে কাজ তখিই অতযািশযক হরে ওরে
যখি তা সম্পািি িা কেরে যকািও চাকদে িা যপশাই
পদেিদতকত হরে যাে।
ুক্তিসেেভাবে র্াভনবে বনওো
যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওো হে যকািও কারজে িা
কারজে পদেরিরশে এম্ি একপ্রকাে সম্ন্বে িা পদেিতকি
যা প্রদতিন্ধকতা সহ একজি িযক্তক্তরক চাকদেে

অেযভিক অস্বচ্ছলো
যকািও দিরোেকতকাে যক্তক্তসেত ম্াদিরে যিওো প্রিারিে
িািযিািকতা থারক িা যদি তাে ফরে দিরোেকতকাে জিয
অতযদিক অস্বেেতা সৃটি হে। অতযদিক অস্বেেতাে
অথ হে
ক
দিরোেকতকাে উরেখরযােয অসদিিা িা খেচ,
যযখারি অিযািয দিষরেে ম্রিয দিরোেকতকাে আেতি,
ক্তক্রোকোরপে প্রকাে এিং অিরোি কো ম্াদিরে
যিওোে প্রকৃদত ও খেচ দিরিচিা কো হে।
দশক্ষা
যসই কম্চােরে
ক
প্রদতিন্ধকতা ও ম্াদিরে যিওো সম্পরকক
দিরোেকতকারক অিেত কোরিা আিশযক।
যকািও দিরোেকতকাে যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে
অিরোি প্রদতপন্ন কেরত দচদকৎসরকে যিাে এে
প্ররোজি হরত পারে।
দিরোেকতকাে যকািও কম্চােরে
ক
দচদকৎসাে তরথযে
যোপিরেতা িজাে োখা আিশযক।
যকািও কম্চাের
ক
একটে সদিদিক ি উপারে ম্াদিরে যিওোে
প্রস্তাি দিরত পারেি, দকন্তু দিরিকশ দিরত পারেি িা।
দিরোেকতকাে যকাি যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে
িযিস্থা কো হরি তা দিিাচরিে
ক
অদিকাে েরেরে, যতক্ষণ
তা চাদহিা পূেরণ কাযকে
ক হে।
তথাদপ ম্াদিরে যিওো সহ যকািও কম্চােরে
ক
চাকদেরত
কাযসম্পািরিে
ক
যক্তক্তসেত স্তে িজাে োখা আিশযক।

