
আপনি নি গর্ভ বতী? 
রয় পাচ্ছেি? 
সহায়তা প্রচ্য়াজি?

“…আমাদের সন্ান, পররবার এবং সম্প্রোয়গুরির রনরাপত্া, 
স্ায়ীত্ব এবং সমরৃধিদে তুদি ধরা....”

Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144

আমাদের ওদয়বসাইট দেখুন:
ocfs.ny.gov

পররত্াক্ত দ�াট রিশুর সুরক্া আইন (Abandoned Infant 
Protection Act) এর অধীদন এেটি দ�াট রিশুদে রনরাপে 
স্ানগুরিদত দরদখ আসার উপর তদ্্র জন্, এই নম্বদর 

দ�ান েরুন:
1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)

রিশু পররচর্া, �স্ার দেয়ার অ্বা েত্ে গ্রহণ সম্বদধে 
তদ্্র এই নম্বদর দ�ান েরুন:

1-800-345-KIDS (1-800-345-5437)

এেজন চাইল্ড দেয়ার দ্াভাইডার (রিশু রত্ন ্োনোরী) 
রনদয় ররে আপনার দোদনা উদবেগ ্াদে, তাহদি চাইল্ড 

দেয়ার অরভদরাগ িাইদন (Child Care Complaint Line) 
েি েরুন

(1-800 732-5207)

সদদেহজনে রিশু রনর্াতন এবং অবদহিা সম্বদধে ররদপাট্ 
েরদত, এই নম্বদর দ�ান েরুন:

1-800-342-3720

েরৃটিহীনদের দেওয়া পররদেবার সম্বদধে তদ্্র জন্ এই নম্বদর 
দ�ান েরুন:

1-866-871-3000
্রতবধেী আইদন আদমররোন অনসুারী (Americans with Disabilities 

Act), রিশু ও পররবার পররদেবাগুরির রনউ ইয়ে্ দস্ট অর�স (New York 
State Office of Children and Family Services) অনদুরাদধর রভরত্দত 

এই উপাোনটি উপরুক্ত রবন্াদস উপিভ্ েরদব। 
প্রিা. 4745 (সং. 06/2015)

রনউ ইয়ে্ দস্দটর পররত্ক্ত দ�াট রিশুর সুরক্া 
আইন (Abandoned Infant Protection Act) এর 
উদদেি্ হদিা নবজাতে রিশুর সুরক্া ্োন। এটি এমন 
রপতামাতাদে দ�ৌজোরর মামিা দ্দে সুররক্ত েদর রারা 
দোদনা রিশুদে পররত্াগ েদর-ররে দসই ব্রক্ত রিশুটিদে 
নিরাপচ্ে রাচ্েি-এবং এটি রপতামাতাদে দবনামী রাদখ। 
এখাদন আইদনর েদয়েটি রবদিে রববরণ রদয়দ�:

ররে আপরন রক্ণাদবক্ণ এবং োরয়ত্ব ত্াদগর 
অরভ্াদয় আপনার রিশুদে ত্াগ েদরন, তদব দোদনা 
রিশুর েি্াণদে রবপন্ন েরার অপরাধ বা দোদনা রিশুদে 
পররত্াদগর অপরাদধর জন্ আপরন দোেী হদবন না, ররে:
• আপনার উদদেি্ হয় রিশুদে িারীররে আঘাত দ্দে 

রনরাপে রাখা এবং সঠিেভাদব রত্ন দনওয়া এবং
• আপরন উপরুক্ত ব্রক্তর োরয়দত্ব আপনার রিশুদে 

রাদখন বা আপরন উপরুক্ত স্াদন রিশুদে রাদখন এবং 
তাৎক্রণেভাদব দোদনা উপরুক্ত ব্রক্তদে রিশুর 
অবস্ান সম্পদে্ অবরহত েদরন এবং

• রিশুটি 30 রেদনর দবরি বয়সী না হয়।
“উপরুক্ত জায়গা” বা “র্ার্ ব্রক্ত” সম্পদে্ 

পররত্ক্ত রিশুর সুরক্া আইন তারিো রনরূপণ েদর 
না। এরূপ রসধিান্ স্ানীয় রডর্রিক্ট অ্াটরন্বদৃে গ্রহণ 
েদর ্াদেন। রাইদহাে, �ায়ার দস্িন, ্ানা এবং 
হাসপাতািগুরির মদতা েমর্ত স্ানগুরিদত সাধারণত 30 
রেদনর েম বয়সী রিশু দরদখ রাওয়া রনরাপে স্ান রহদসদব 
রবদবচনা েরা হয়।

রনউ ইয়ে্ দস্ট আইদন বাধ্তামিূে সাংবারেেদের 
এেটি রিশু পররত্ক্ত হওয়ার খবর রনউ ইয়ে্ 
দস্টওয়াইড দসন্টাি দররজস্ার অভ চাইল্ড অ্ারবউজ 
অ্ান্ড ম্ািটদমন্ট (রিশু রনর্াতদনর হটিাইন) এ 
্রতদবেন েরদত হদব। তদব, পররত্ক্ত দ�াট রিশুর 
সুরক্া আইন এর অধীদন, ররে আপনার রিশুদে পররত্াগ 
েদরন, তাহদি আপিাচ্ি আপিার িাম প্রিাশ িরচ্ত 
হচ্ব িা।

ocfs.ny.gov/main/safe

পনরত্যক্ত ছ�াট নশশুর  
সরুক্া আইি



.

                       অরারচত রিশুদে 
                   পররত্ক্ত েরদত
          হদব না এবং মতুৃ্র জন্
        দ�দি দেয়া রাদব না।

পররত্ক্ত রিশু দহল্পিাইন: 
1-866-505-SAFE (7233)

• এিজি োনয়ত্ববাি ব্যনক্তর (দরমন- 
পুরিি অর�সার, েমেি েমমী অ্বা 
হাসপাতাদির েমে্ত্া) অধীচ্ি আপিার 
নশশুচ্ি ছরচ্ে যাি

অথবা

• আপিার নশশুচ্ি এিটি নিরাপে 
জায়গায় ছরচ্ে যাি (দরমন- এেটি 
হাসপাতাি, পুরিি দস্িন অ্বা অরনি 
রনব্াপন দেন্দ্র) এবং নশশুটি ছিাথায় 
রচ্য়চ্� ছস সম্পচ্ি্ভ  এিজি োনয়ত্ববাি 
ব্যনক্তচ্ি অনবলচ্বে জািাি।

েইুটি পন্াচ্তই আপিাচ্ি আপিার 
িাম বলচ্ত হচ্ব িা।

িথা বলার জি্য িাউচ্ি েঁুজচ্�ি?
আপনার েরমউরনটিদত তৎক্ণাৎ পরামি্ অ্বা দর�াদরিস এর জন্ 
এই নম্বরগুদিাদত দ�ান েরুন:
• ন্ািনাি সুইসাইড র্দভনিন িাই�িাইন (National Suicide 

Prevention Lifeline):
1-800-273-TALK (1-800-273-8255)

• ন্ািনাি রানঅ্াওদয় সুইচদবাড্ (National Runaway 
Switchboard):
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)

• 2-1-1 (দর�াদরিস, দস্টব্াপী রবরভন্ন এিাোয় রদয়দ�)
• 3-1-1 (দর�াদরিস, শুধুমাত্র রনউ ইয়ে্ িহদর)
• LIFENET (রনউ ইয়ে্ িহদর মানরসে স্াদস্্র দর�াদরিস এর 
জন্)
1-800-LIFENET (1-800-543-3638) (ইংদররজ)
1-877-AYUDESE (1-877-298-3373) (দপেনীয়)
1-877-990-8585 (দোররয়ান, ম্ান্ডাররন, ে্াদন্টারনজ)
1-212-982-5284 (শ্রবদণ অক্ম ব্রক্তদের জন্ TTY/TDD)

• প্্ানড প্াদরন্টহুড: 1-800-230-PLAN
(1-800-230-7526) www.plannedparenthood.org

• র্দভন্ট চাইল্ড অ্ারবউস রনউ ইয়দে্ প্াদরন্ট দহল্পিাইন: 
1-800-CHILDREN (1-800-244-5373)

আপনি নি েত্তি ছেওয়ার নবষচ্য় নবচ্বচিা 
িচ্রচ্�ি?

ররে আপরন মদন েদরন দর আপরন আপনার নবজাতে রিশুদে 
রাখদত পারদবন না, তাহদি অনগু্রহ েদর েত্দের রবেয়টি রবদবচনা 
েরুন।
রনউ ইয়ে্ িহদর সেি জারত, ধম,্ বয়স এবং জীবনধারার বহু 

পররবার এেটি রিশুদে এেটি ভাদিাবাসাপূণ ্পররবার রেদত চায়।
েত্ে দেওয়ার রবেয়টি রাদত ছগাপিীয় রাো হয় এবং আপনার 

পররবার ও বধুেদের রাদত জানাদনা না হয় এরেম অনদুরাধ আপরন 
েরদত পাদরন। েত্দের জন্ আপনার রিশুদে রেদয় দেওয়ার রবেদয় 
চাইল্ড দ্াদটেিন সারভ্স েত্ৃে আপনাদে রজজ্াসা েরা হদব না।
আপরন এেটি দবসরোরর েত্ে সংস্া (অনদুমারেত দস্চ্াদসবী 

সংস্া) বা আপনার স্ানীয় সামারজে রবভাদগ (রনউ ইয়ে্ রসটিদত, 
রিশুদের পররদেবার ্িাসদনর জন্) রিশুদে েত্ে দেওয়ার জন্ 
রেদত পাদরন। রবরভন্ন রডদরক্টররদত এবং রনউ ইয়ে্ দস্ট অর�স 
অভ রচিদরেন অ্ান্ড �্ারমরি সারভ্দসর ওদয়বসাইদট এই এদজরসিগুদিা 
উদলেরখত আদ�:

ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp

আপরন রে গভ্বতী? 
ভয় পাদচ্ন? আপরন রে 

এো?

পনরত্যক্ত ছ�াট নশশুর সরুক্া 
আইি

          আপনার ও
      আপনার 
রিশুর জন্ 
আিা রদয়দ�!

এর ছথচ্ি উত্তম পন্া রচ্য়চ্�।
ররে আপরন আপনার রিশুদে পররত্াদগর 
রবেদয় রচন্া েদর ্াদেন, তাহচ্ল এর 

আইি সম্পচ্ি্ভ  জািিু।
ররে আপনার রিশুর বয়স 30 নেি বা তার 
ছচচ্য় িম হয়, তাহদি রিশুর রনরাপত্া 
রক্ার জন্ রনদচর পেদক্পগুদিা গ্রহণ 

সাদপদক্ আইনিরাচ্ব এবং ছবিাচ্ম আপরন 
আপনার রিশুদে পররত্াগ েরদত পাদরন:


