ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপদি একটে অযাপােক রম্ন্ট ভিরি একটে অযাপােক রম্ন্ট
ভািা দিরেি এিং আপিাে অযাপােক রম্রন্ট ঢুকরতযিরোরত হুইেরচোে িযিহাে কোে প্ররোজি হে।
আপদি অিযরিে সাহাযয োিা ভিরিে সাম্রিে িাপটে
চিরত পারেি িা। আপিাে যকািও দিকল্প েরেরে দক?

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

আপনার োভিওোলার আপনাবক ভেবন প্রবেবের
সুব াগ ভদবে একটি র্ াম্প ো অনয ককানও
ুক্তিসঙ্গে উপাবের েযেস্থা করার প্রবোজন হবে
পাবর।

আপদি অিসারি যভারেি এিং আপিাে দচদকৎসক
আপিারক সপাদেশ করেরেি যয আপদি যযি একটে
সের পশু গ্রহণ করেি এিং পশুটে যযি আপিাে সরে
আপিাে িাদিরত িাস করে। তৎসরেও, আপিাে
িাদিওোো, কপ িা করডা যপাষয োখাে অিম্দত যিে
িা। আপিাে যকািও দিকল্প েরেরে দক?
আপনার ভিভকৎসক ভদ েংভসে কবরন ক
আপনার প্রভেেন্ধকোর কারবণ অঙ্গনটি েযেহার ও
উপবভাগ করবে আপনার একটি সঙ্গী পশুর
প্রবোজন, কসবেবে আপনাবক "বকানও কপাষ্য
নে" নীভে থাকা স্ববেও আপনার প্রভেেন্ধকোর
সবঙ্গ ুক্তিসঙ্গেভাবে মাভনবে কনওো ভহবসবে
ভনবজর োসস্থাবন সঙ্গী পশু সহ োস করার অনুমভে
ভদবে হবে।
আপিাে এম্ি একটে প্রদতিন্ধকতা েরেরে যা আপিাে
অযাপােক রম্ন্ট যথরক োদি পযন্ত
ক যহুঁ রে যাওো
অসদিিাজিক করে যতারে। আপিাে অযাপােক রম্ন্ট
ভিরি প্রদতিন্ধররিে পাদককং এে জােো েরেরে। যদিও,
আপিাে অযাপােক রম্রন্টে সিরচরে কারেে প্রদতিন্ধররিে
পাদককং এে জােোটে প্রােশই ভদতক থারক। আপিাে
িাদিওোো দক আপিারক আপিাে অযাপােক রম্রন্টে
কারে সংেদক্ষত পাদককং এে জােো দিরত পারেি?
আোসন প্রদানকারীবদর পাভককং এর এলাকার
মাবপর ভভভিবে প্রবেেব াগয পাভককং প্রদান করার
প্রবোজন হে। ভদও, আোসন প্রদানকারীর
সাধারণভাবে প্রভেেন্ধকো সহ ককানও ভেবেষ্
আোভসবকর জনয পাভককং এর জােগা সংরভেে
রাখার প্রবোজন পবি না, ভদ না কগািা পাভককংই
সংরভেে হে।

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.

প্রভেেন্ধকো
সহ েযক্তিবদর
আোসবনর
অভধকারসমূহ

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Housing Rights of
Persons with Disabilities

প্রভেেন্ধকো সহ েযক্তিবদর আোসবনর
অভধকারসমূহ
দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরি
প্রদতিন্ধকতাে দভদিরত আিাসি বিষম্য দিদষে কো
হে। ম্ািিাদিকাে আইরি প্রদতিন্ধকতাে সংজ্ঞা
এইভারি যিওো হরেরে:
“যকারিােকম্ শােরদেক, ম্ািদসক িা স্বাস্থযেত িিেতা
ক
যা স্বাভাদিক শােরদেক ক্তিোকোরপে অিশরেরি িািা
যিে অথিা দচদকৎসােতভারি গ্রহণরযােয
যোেদিণরেে
ক
প্ররকৌশরেে িা যসই িিেতাে
ক
যকািও
যেকরডকে াাো প্রিদশতক হে অথিা অিযরিে াাো যয
িিেতাে
ক
অিস্থা স্বরকৃত হে।”
যকািও আিাসরিে ভািা যিওো, দিক্তি িা েরজ
যিওোে প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে দিরুরে
বিষম্যম্ূেক আচেণ কো যিআইদি।
যকািও প্রদতিন্ধকতাে ইদতহাস থাকাে অথিা তারিে
যকািও িযক্তক্তে প্রদতিন্ধকতা েরেরে িরে ম্রি কোে
কােরণ িাদিওোোে যকািও বিষম্যম্ূেক পিরক্ষপ
যিওো যিআইদি।
যকািও িযক্তক্তে একটে বিষরম্যে অদভরযাে িারেে
কোে কােরণও িাদিওোোে যকািও বিষম্যম্ূেক
পিরক্ষপ যিওো যিআইদি।
দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইি যাো
আিাসি দিক্তি করেি, ভািা যিি িা েরজ যিি
তারিে প্ররতযরকে জিয প্ররযাজয, যারিে ম্রিয
েরেরেি ম্াদেকেণ, পদেচােক এরজন্টেণ এিং
ভূ সম্পদিে িাোে ও অিযািয এরজন্টেণ।

ভূ সম্পদিে িাোে, ভূ সম্পদিে দিরিতা ও তারিে
কম্চােরিৃ
ক
রেে অদতদেক্ত িািযিািকতা েরেরে।
প্রদতিন্ধকতাে দভদিরত তারিে এগুদে কো
যিআইদি:
•

আিাসি দিক্তি , ভািা যিওো িা েরজ যিওোে
িেকষাকদষ কেরত অস্বরকাে কো;

•

উপেব্ধ থাকা অিস্থাে আিাসি দিক্তি , ভািা
যিওো িা েরজ যিওোে জিয উপেব্ধ িে িরে
উপস্থাদপত কো।

সীমােদ্ধোসমূহ

প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তে অদিকৃত অংরশে
যক্তক্তসেত রূপান্তে কোে অিম্দত থাকা, যদি
অংশটেে পূণ িযিহাে
ক
ও উপরভারেে জিয যসই
রূপান্তে জরুদে হে; যখি প্রদতিন্ধকতা সহ
িযক্তক্তরক আিাসরিে িযিহাে ও উপরভারেে সম্াি
সরযাে দিরত যসইভারি ম্াদিরে যিওো হে, তখি
দিেম্, িরদত, েরদত িা পদেরষিারক যক্তক্তসেতভারি
ম্াদিরে যিওোে িযিস্থা কো।
এই আইরি 13 ম্াচক , 1991 তাদেরখে পে দিদম্তক
যািতরে ইম্ােরতে এগুদে প্রিাি কোে প্ররোজি:
•

প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে াাো সহরজ
প্ররিশরযােয ও িযিহােরযােয প্রকাশয ও
সািােণ এোকা োখা;

•

যািতরে িেজাে হুইেরচোে আরোহর
িযক্তক্তরিে চোচরেে ম্রতা যরথষ্ট চওিা হওো;
এিং

•

যািতরে একাদিক-পদেিারেে ভিিগুদেরত
প্ররিশরযােয চোচরেে পথ, িৃঢ়ভারি
আেকারিা ক্তজদিশপে, িাইরে যিরোরিাে
িেজা, িাথরুম্ ও োন্নাঘে থাকা।

এগুদে দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরিে
আওতাে আরস িা:
•

িই-পদেিারেে িাদিরত ম্াদেরকে িসিাস কো
ভািা যিওোে ইউদিে;

•

ম্াদেক িসিাস করেি এম্ি অস্থাের ভািা
যিওোে ঘরেে ভািা;

•

একই দেরেে িযক্তক্তেণ িসিাস করেি এম্ি
যািতরে ঘরেে ভািা; দকেু দিদিক ষ্ট প্রিরণরিে
আিাসি।
ুক্তিসঙ্গেভাবে মাভনবে কনওো

দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইরি আিাসরি
প্রদতিন্ধকতা সহ িযক্তক্তরিে চাদহিাে সরে ম্াদিরে
যিওোে প্রোস কোে প্ররোজি হে।
এই আইরি সদিদিক ষ্টভারি এগুদেে প্ররোজি হে:

প্রদতিন্ধররিে দিরুরে বিষম্য দিদষে কো যেরেে
আইিগুদে ও অদভরযাে জািারিাে প্রণাের
সম্পরকক আেও তরথযে জিয অিগ্রহ করে দিউ
ইেকক যেে ম্ািিাদিকাে শাখাে যয যকািও
আঞ্চদেক িপ্তরে যযাোরযাে করুি অথিা
আম্ারিে ওরেিসাইরে যাি:
WWW.DHR.NY.GOV.

