
…প্রথমবার TSI-তে ভিভিট করার সময় আমার মনে হনয়ভিল, “আভম একটি স্বািাভবক 

িীবনের টিনকট তেনয় তেভি!” 

           TSINY-এর গ্রাহনকর মন্তবয 

 
এক বছরেে মরযে প্রতি চােজন প্রাপ্তবয়স্ক বেতিে একজন - প্রায় 61.5 তমতিয়ন 

আরমতেকান - মানতিক অিুস্থিাে তিকাে হন।  প্রতি 17 জরন একজন - প্রায় 

13.6 তমতিয়ন মানুষ - একটি গুরুিে মানতিক অিুস্থিা, যেমন তিরজারেতনয়া, 

বড় যেরনে তবষণ্নিা বা বাইর ািাে তিজঅিড ারে আক্রান্ত হরয় যবেঁরচ থারকন। 

 
দীর্ঘ-তময়াদী হাসোোল তেসনমনের একটি ভবকল্প ভহনসনব 1975 সানল TSINY 

প্রতিতিি হয়। এরপর থেকে TSINY-এর োর্যক্রম সম্প্রসাতরি 
হকয় এটি এেটি বহুমুখী মানতসে স্বাস্থ্য সংস্থ্ায় পতরণি হকয়কে 
র্া গুরুির মানতসে অসুস্থ্িায় আক্রান্ত বযতিকেরকে স্থ্ায়ী 
আবাসন অযাকেস েরা, বযতিগি অনুকপ্ররণা বৃতি েরা, 
েমযসংস্থ্াকনর জনয থেষ্টা েরা, তিক্ষা অজয কন সকেষ্ট হওয়া, এবং 
তনকজকের েতমউতনটিকি অেযপূণযভাকব অংিগ্রহণ েরার থক্ষকে 
সহায়িা েরার জনয আবাতসে, থেস মযাকনজকমন্ট, পুনবযাসন ও 
আকরাগয লাভ সম্পতেয ি সহায়িার পতরপূণয থরঞ্জ প্রোন েরকে। 

 
TSINY কমডিূতচে রূ রেখা 

 
েত্ত্বাবধােকৃে বসবানসর েভরনবশ 

েলগি বসবাকসর পতরকবি থর্খাকন অতিবাসীকেরকে প্রািযতহে 
জীবকনর জনয প্রকয়াজনীয় েক্ষিা তেকয় সহায়িা েরার জনয 24 
ঘণ্টা সহায়িা েমী তনকয়াতজি োকেন।  েমযসূতেগুকলা কুইন্স ও 
ব্রঙ্ককস লভয রকয়কে। 
 
অযাপার্য কমকন্ট তেতেৎসার েমযসূতে 
অতিবাসীরা কুইন্স েতমউতনটিজকুে রুমকমর্কের সকে 
অযাপার্য কমন্টগুকলাকি বসবাস েকরন।  প্রকিযকের বযতিগি োতহো 
অনুর্ায়ী সহায়িামূলে পতরকেবাগুকলা প্রোন েরা হয়। 
 
সহায়োমূলক আবাসে 

েতমউতনটিকি তনকজকের অযাপার্য কমকন্ট বসবাসোরী ভাোটিয়াকেরকে 
ভাো সংক্রান্ত ভিুয তে এবং আবাসন-তভতিে থেস মযাকনজকমন্ট 
থসবা প্রোন েরা হয়।  ভাোটিয়ারা এোেী অেবা রুমকমর্ বা 
পতরবাকরর সকে বসবাস েকরন। আমাকের অযাপার্য কমন্টগুকলা কুইন্স 
ও নাসাউ োউতন্টজকুে অবতস্থ্ি। 
 

 

 
ভমনয়ভল'স তরসোইট 

একটি সংকটকালীে অবকাশ তকন্দ্র তেটি সাইভকয়াট্রিক বা আনবে সংক্রান্ত সংকনটর সমু্মখীে 

হওয়া বযভিনদর িেয হাসোোনল িভেঘ  হওয়ার ভবকল্প ভহনসনব 28 ভদে েেঘন্ত ভেরােদ 

েভরনবনশ অবস্থাে করার একটি সুনোে প্রদাে কনর। 

 
কাউনেভলং ও ক্রাইভসস তসোর 

কাউনেভলং ও ক্রাইভসস তসোর হনে িযামাইকায় অবভস্থে OMH-এর লাইনসেপ্রাপ্ত 

বভহভবঘিানের তরােীনদর িেয একটি মােভসক স্বাস্থযনসবা প্রদােকারী ভিভেক, তেটি মােভসক 

অসুস্থোর লক্ষণগুনলা প্রশভমে করনে এবং মাভেনয় তেওয়ার দক্ষো উন্নে করনে 

স্বল্পনময়াদী ভিভকৎসা, িলমাে সহায়ো ও সংকটকালীে তসবা প্রদাে কনর। 

 
ভশক্ষামূলক ও কমঘসংস্থােমূলক কমঘসূভি 

ভশক্ষামূলক কমঘসূভি স্বাক্ষরজ্ঞাে উন্নে করনে, GED প্রস্তুভে, কনলি ভশক্ষা এবং কাভরেভর 

প্রভশক্ষনণর তক্ষনে সহায়ো কনর।  কমঘসংস্থােমূলক েভরনেবাগুনলা মূলযায়ে, কমঘসংস্থানের 

িেয প্রস্তুভেমূলক প্রভশক্ষণ, িাকভরনে তেসনমনের তক্ষনে সহায়ো এবং কমঘসংস্থাে 

থাকাকালীে সমনয় িলমাে সহায়ো প্রদাে কনর। 

  
আমানদর ইভেবািক বযবসা প্রভেষ্ঠাে, Turn the Page…Again, কুইনে অবভস্থে 

একটি বইনয়র তদাকাে, তলাকিেনক অভধকের স্থায়ী কমঘসংস্থানের সুনোে-সুভবধার িেয 

প্রস্তুে কনর েুলনে তবশ ভকিু প্রভেনোভেোমূলক কমঘসংস্থানের েদ ও সুনোে-সুভবধা অফার 

কনর। 

 
োনসঘাোলাইিড ভরকিাভর ওভরনয়নেড সাভিঘ নসস (PROS) 

PROS হনে একটি সমভিে আনরােযমুখী কমঘসূভি তেটি প্রমাণভিভিক অেুশীলে, 

ভিভেকযাল ভিভকৎসা, েুেবঘাসে এবং আনরােযলানির সহায়োনক একটি বযভিনকভন্দ্রক 

েভরনবনশ একীিূে করনি।  েভরনেবাগুনলা একটি শভিভিভিক কমঘপ্রনিষ্টার উের ভিভি 

কনর দাাঁ ভিনয় তথনক তলাকিেনক োনদর বযভিেে লক্ষযসমূহ অিঘ নের েথনক রূদ্ধ কনর 

রাখনে োনর এমে মােভসক স্বাস্থয সমসযার ফনল তেভর হওয়া প্রভেবন্ধকোগুনলানক 

অভেক্রম করার িেয োনদর অন্তভেঘভহে শভি ও স্বািাভবক সহায়োনক কানি লাোনে 

তশখায়। 

 
তমাবাইল আউটভরি কমঘসূভি 

তমাবাইল আউটভরি অস্থায়ী তকস বযবস্থােো েভরনেবা প্রদাে করার োশাোভশ তলাকিেনক 

ভেনিনদর েিনের দীর্ঘ-তময়াদী ভিভকৎসা তসবা প্রদােকারীনদর সনে সংেুি করার িেয 

কাি কনর থানক। 

 

ভবনহভিওরাল তহলথ তকয়ার তকাঅভডঘ নেশে  

BHCC কমঘসূভি ভেনিনদর স্বাস্থয ও সুস্থো ভেয়ন্ত্রনণ রাখার, স্ব-ভেনদঘ ভশে একটি িীবে 

োেে করার এবং ভেনিনদর েূণঘ সম্ভাবোনক কানি লাোনোর সক্ষমো বৃভদ্ধ করার িেয 

তিািানকভন্দ্রক, আনরােযমুখী তসবা সমিয় ও েভরনেবা প্রদাে কনর থানক। 

 
প্রাপ্তবয়স্কনদর সুরক্ষা েভরনেবা (APS)  

APS মােভসক এবং/অথবা শারীভরক অক্ষমোয় িুেনে থাকা বযভিনদরনক তেনটর 

মযানেট অেুোয়ী েভরনেবাগুনলা প্রদাে কনর, তেসব বযভি প্রােযভহক িীবনের 

কািগুনলা সম্পন্ন করার িেয ভেনিনদর সংস্থােগুনলার বযবস্থােো করনে অক্ষম অথবা 

ভেেীিে, অবনহলা, তশােণ বা অেযােয ভবেজ্জেক েভরভস্থভে তথনক ভেনিনদরনক রক্ষা 

করনে অক্ষম এবং োনদরনক সহায়ো করার িেয লিয বা ইেুক তকানো বযভি তেই।  

একিে বযভির কাি করা এবং ভেনিনক েভরিালো করার সক্ষমো তিারদার করার 

মাধযনম ঝুাঁ ভকেূণঘ ভবেয়গুনলা প্রভেনরাধ বা দূর করার িেয েভরনেবাগুনলা তেভর করা 

হনয়নি।  

 
এমোওয়ারনমে তসোর 

এমোওয়ারনমে তসোর ভেয়ার কেৃঘ ক েভরিাভলে একটি কমঘসূভি তেটি স্বানস্থযর ভেেটি 

সামাভিক ভেণঘায়ক - অথঘনেভেক ভস্থভেশীলো, সামাভিক অন্তিুঘ ভি এবং স্বানস্থযর 

উন্নভেনক ভর্নর তলাকিেনক সমৃ্পি করার িেয তেভর করা তবশ ভকিু বযভিেে ও 

দলেে ভেয়ার েভরনেবা প্রদাে কনর।  তসোনরর সদসযরা ভেনিনদর স্বাস্থয, সুস্থো ও 

আনরােযলাি বযবস্থােো করার সক্ষমো সম্প্রসারণ কনর। 

 
CORE এে HCBS েভরনেবা 

CORE এে HCBS েভরনেবা গুরুের মােভসক অসুস্থোয় আক্রান্ত উেেুি 

প্রাপ্তবয়স্ক তমভডনকইড সুভবধানিােীনদর িেয ভেনিনদর বাভি বা কভমউভেটিনে েভরনেবা 

গ্রহণ করার সুনোে প্রদাে কনর। েভরনেবাগুনলার মনধয রনয়নি ভেয়ার সহায়ো, ভশক্ষা 

সহায়ো, কমঘসংস্থাে সহায়ো, েুেবঘাসে ও আনরােযলানির তক্ষনে সহায়ো এবং 

োভরবাভরক সহায়ো। 



 
 
 
 
 

   
 

   "ভেনিনদরনক েুেরায় আভবষ্কার করনে আমরা তলাকিেনক 

সাহােয কভর।" 

 

 
 

ট্রােভিশোল সাভিঘ নসস 
              ফর ভেউ ইয়কঘ , ইেক. 

 
 

ট্রােভিশোল সাভিঘ নসস ফর ভেউ ইয়কঘ , ইেক. (TSINY) 

হনে ভেউ ইয়নকঘ  অবভস্থে একটি সমভিে, কভমউভেটি-

ভিভিক, মােভসক স্বাস্থযনসবা প্রদােকারী সংস্থা।  আমরা 

মােভসক অসুস্থোয় আক্রান্ত বযভিনদর িীবেনক সমৃদ্ধ করার 

িেয ভেরবভেন্ন েুেবঘাসে েভরনেবা প্রদাে কভর এবং োনদর 

স্বভেিঘ রোর মাো বৃভদ্ধ করার ভদনক উিরণনক সহিের কভর। 

 
 
একটি রূোন্তর র্টাে! 

 
ট্রােভিশোল সাভিঘ নসস হাসোোল, ভিভকৎসক, মােভসক স্বাস্থয 

তেশািীবী, েভরবার ও বনু্ধ-বান্ধব, ভেনয়ােকেঘ া, সু্কল, কমঘিারী 

সহায়ো কমঘসূভিসমূহ এবং বযভিনদর ভেনিনদর কাি তথনক 

তরফারাল গ্রহণ কনর থাভক। 

 
 
 

  

প্রকৃে েথয: 

 

কযাোর, ডায়ানবটিস বা হৃদনরানের তিনয়ও তবভশ কমে একটি 

ভবেয় হনলা গুরুের মােভসক অসুস্থো। 

 
 

প্রকৃে েথয: 

 
মােভসক অসুস্থোগুনলা তিভবক ভবেনয়র উের ভেিঘ রশীল, 

তকানো ত্রুটিভবহীে মভিনষ্কর সমসযা তেগুনলা প্রায় তক্ষনেই 

সফলিানব ভিভকৎসা করা োয়। 
 
 

Transitional Services for New York, Inc. 
Administrative Offices 

10-16 162nd Street 
Whitestone, New York 11357 

Tel:  718-746-6647 
Fax: 718-746-6799 

www.tsiny.org 
 

Centralized Intake 
90-27 Sutphin Boulevard 

5th Floor 
Jamaica, New York 11435 

Tel:  718-425-4942 • Fax: 718-526-8424 
Referrals@tsiny.org 
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http://www.tsiny.org/
mailto:Referrals@tsiny.org


 


