ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপদি প্রথম্ একজি িন্তদচদকৎসরকে কারে যেরেি।
দচদকৎসাে আরে, আপদি প্রকাশ কেরেি যয আপদি
HIV+। িন্তদচদকৎসক তােপে িেরেি যয দতদি িতু ি
যোেী দিরেি িা। আপদি ম্রি করেি যয িন্তদচদকৎসক
আপিাে HIV দস্থদতে কােরণ আপিাে দচদকৎসা কেরত
চাি িা। আপিাে অদিকােগুদে কী কী?

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

দন্তভিভকৎসক, ভিভকৎসক ও অন্যান্যবদর
ভিভকৎসার স্থান্বক জন্গবন্র মাভন্বে নন্ওোর
জােগা েবে ধরা হে। নকান্ও জন্গবন্র মাভন্বে
নন্ওোর জােগার নকান্ও েযক্তিবক HIV ভস্থভে সহ
প্রভেেন্ধকোর কারবণ জন্গবন্র মাভন্বে নন্ওোর
জােগার সুব াগসুভেধা প্রদান্ করবে অস্বীকার করা
নেআইভন্।
আপদি দিরজে চাকদেরত দতিিেে িরে েরেরেি এিং
সিসম্েই পরিে ইদতিাচক পযারোচিা
ক
ও যিতি িৃক্তে
যপরেরেি। আপদি আপিাে িরসে কারে আপিাে HIV
দস্থদতে কথা প্রকাশ কোে দসোন্ত দিরেি এিং
যিদতিাচক পযারোচিা
ক
যপরত শুরু কেরেি ও
আপিারক িজেিন্দী কো হে। আপদি ভািরেি যয এই
যিদতিাচক পযারোচিাগুদে
ক
আপিাে HIV দস্থদত প্রকাশ
কোে ফরে হরেরে এিং আপিাে দিরোেকতকাে
কম্ীিৃরন্দে িপ্তরে পদেদস্থদতে দেরপােক কেরেি। িসপ্তাহ
পরে আপিারক িেখাস্ত কো হে। এো দক যিআইদি?
মান্োভধকার আইবন্ ভন্বোগকেতাবক বেষবমযর
অভভব াগ দাবের করা েযক্তির ভেরুবে
প্রভেব াধমূেক আিরণ করা নেবক ভন্ভষে কবর।
আপন্াবক আপন্ার সুপারভাইজাবরর ভেরুবে
ভরবপার্ত করার কারবণ েরখাস্ত করা হবেবছ েবে
মবন্ হবে আপভন্ াখার কাবছ একটর্ অভভব াগ
দাবের করবে পাবরন্।
আপদি একটে িতু ি অযাপােক রম্রে প্ররিশ কেরেি ও
তােপে আপিাে িাদিে ম্াদেকরক জািারেি যয আপদি
HIV+। আপিাে হেোদিে অদভজ্ঞতা হরত আেম্ভ
কেরো এিং িাদিে ম্াদেক আপিাে HIV দস্থদত সম্পরকক
ম্ািহাদিকে ম্ন্তিয কেরেি। এো দক যিআইদি?
আোসবন্ HIV ভস্থভের ভভভিবে হেরাভন্ ও অন্যান্য
বেষময এই আইবন্র ভেবরাধী। আপভন্ োভির
মাভেবকর ভেরুবে একটর্ অভভব াগ দাবের করবে
পাবরন্।

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 ক
ডাউিরোড করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে
অিশযই একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে
কেরত হরি এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত
হরি (ডাকরযারে, ফযাক্স দ্বাো িা সশেীরে)।
ি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।

HIV/AIDS
সংক্রান্ত
বেষময

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

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—HIV/AIDS Discrimination

HIV/AIDS সহ েযক্তিবদর ভক আইভন্ সুরক্ষা
রবেবছ?
যয সকে িযক্তক্ত HIV+, অথিা যারিে AIDS হরেরে,
তাো দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরিে
প্রদতিন্ধকতা দিদিে অিীরি সেদক্ষত।
প্রভেেন্ধকোর সংজ্ঞা কী?
দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরি িযক্তক্তরিে
তারিে প্রদতিন্ধকতাে দভদিরত বিষম্যম্ূেক
আচেরণে যথরক েক্ষা কো হে।
ম্ািিাদিকাে আইরি প্রদতিন্ধকতাে সংজ্ঞা এইভারি
যিওো হরেরে:
“যকারিােকম্ শােীদেক, ম্ািদসক িা স্বাস্থযেত িিেতা
ক
যা স্বাভাদিক শােীদেক ক্তক্রোকোরপে অিশীেরি িািা
যিে অথিা দচদকৎসােতভারি গ্রহণরযােয
যোেদিণরেে
ক
প্ররকৌশরেে িা যসই িিেতাে
ক
যকািও
যেকরডকে দ্বাো প্রিদশতক হে অথিা অিযরিে দ্বাো যয
িিেতাে
ক
অিস্থা স্বীকৃত হে।”
স্থােী ও সাম্দেক, উভে প্রকাে প্রদতিন্ধকতাই
আম্ারিে আইরিে আওতাভুক্ত।
এই আইন্ কী কী ভেষে আওোভুি কবর?
ম্ািিাদিকাে আইরি HIV+ িযক্তক্তরিে িা যারিে AIDS
হরেরে তারিে দিরুরে চাকদেরত, আিাসরি, প্রকাশয
সদিিাে স্থারি, যক্রদডরেে যেিরিরি ও দকেু দিদিক ষ্ট অ
-সাম্প্রিাদেক দশক্ষা প্রদতষ্ঠারি বিষম্যম্ূেক আচেণ
দিদষে কো হে।
ম্ািিাদিকাে আইরি দিরোেকতকারিে ও িাদিে
ম্াদেকরিে বিষরম্যে অদভরযাে িারেে কো িযক্তক্তে
দিরুরে প্রদতরশািম্ূেক আচেণ কো যথরকও দিদষে
কো হে।

ভন্উ ইেকত নেবর্র মান্োভধকার আইন্
প্রভেেন্ধকো সহ আবমভরকান্গণ আইবন্র
েু েন্াে বেষ্ট ভেস্েৃে পভরসবরর।
প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে জািরত হরি যয দিউ
ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরি তাে যক্তোষ্ট্রীে
প্রদতরূপ, প্রদতিন্ধকতা সহ আরম্দেকািেণ এে
তু েিাে যরথষ্ট দিস্তৃত পদেসরেে সেক্ষা প্রিাি কো
হে। প্রকৃতপরক্ষ, অরিক দিউ ইেককিাসীে জিয,
যাো HIV+ িা যারিে AIDS হরেরে, আম্ারিে
আইিটে হে একম্াে আইি যা তারিে সেক্ষা
প্রিাি করে।
ADA এে অিীরি, যকািও প্রদতিন্ধকতাে
জীিিিােরণে যকািও প্রিাি ক্তক্রোকোপরক িিেক
কো আিশযক। যেে এে আইরিে অিীরি,
প্রদতিন্ধকতাে জিয যকিেম্াে স্বাভাদিক শােীদেক
ক্তক্রোকোরপে িিেতাে
ক
অথিা দচদকৎসােতভারি
গ্রহণরযােয পেীক্ষাে সিাক্তরযােয হওোে
প্ররোজি। ADA এে দিপেীরত, দিউ ইেকক যেে এে
আইিও যিদশেভাে সাম্দেক প্রদতিন্ধকতারক
আওতাভুক্ত করে। যাে ফরে, "যক্তক্তসেতভারি
ম্াদিরে যিওো" পদেভাষাটেে আেও িযাপক অথ ক
িাুঁিারে। এরত দিরোেকতকাে যকািও HIV িা AIDSসংক্রান্ত অসস্থতা সহ কম্চােীরক
ক
যয ম্াোে
ম্াদিরে যিওো আিশযক তা িৃক্তে করে।
অিরূপভারি, যেরেে আইরিে আিাসরিে ম্রতা
অিযািয যক্ষরে আেও অদতদেক্ত সেক্ষা যপশ কো
হে। উিাহেণস্বরূপ, একজি িযক্তক্ত , দযদি HIV+ িা
যাে AIDS হরেরে, এিং যাে তৎসংক্রান্ত অিসারিে
যোে দিণীত হরেরে, দতদি প্রদতিন্ধকতা
যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওো দহরসরি
স্বাস্থযেতভারি জরুদে িরে দিরিদচত হরে িাদিরত
একটে সেী পশু োখরত পারেি, এম্িদক যদি
িাদিে ম্াদেরকে “যকািও যপাষয িে” িীদত থারক,
তিও।

আপন্ার অভধকার রক্ষার জন্য ন
ভন্বে হবে

ন

পদবক্ষপ

কম্স্থরে:
ক
আপিাে দিরোেকতকাে যথরক যক্তক্তসেতভারি
ম্াদিরে যিওোে অিরোি কোে আরে
যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে প্ররোজি প্রদতপন্ন
কোে যািতীে দচদকৎসা সংক্রান্ত িদথপে যজাোি
করে োখা সহােক হরত পারে।

এই দিষরে সরচতি থাকি যয দিরোেকতকা
যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওো প্রতযাখযাি করেরেি
িরে িো যারি িা, যদি িা আপদি প্রদতিন্ধকতাে
দিজ্ঞদপ্ত প্রিাি করেি এিং দিরোেকতকারক আপিাে
ম্াদিরে যিওোে অিরোি ম্ঞ্জে কো যাে দকিা
তা দিিােণ
ক কেরত একটে আিািপ্রিািম্ূেক
আোপআরোচিাে সরযাে যিওো হরে থারক।
সম্ভািয যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে দকেু
উিাহেণ হে:
•

একটে পদেিদতকত কারজে সম্েসূদচ

•

কারজে ম্রিয অতযািশযক িে এম্ি
ক্তক্রোকোপ পিিোদ্দ
ক
কো

•

সেঞ্জারম্ে অদিগ্রহণ িা রূপান্তে

•

একটে প্ররিশরযােয কারজে জােোে িযিস্থা
কো

