
আপিন যখন �িতর জন� �শাকাহত হন বা �কানও আঘাতমূলক ঘটনা অনুভব কেরন, 
তখন শক এবং রাগ অনুভব করা �াভািবক। আপিন যখন �� করেত ��ত তখন 

িনরাময় �ি�য়া �� হয়। কেয়ক� নত�ন অভ�াস �হণ করা আপনােক ভারসাম� খঁুেজ 
�পেত সহায়তা করেত পাের। ল�� এ� উ�ীণ� হ�য়া নয়, তেব এ� অিত�ম করা।

িবেশষ সং�রণ | �া�� ন�ায় বীট

আসুন দঃুখ 
িনেয় কথা 

বিল

�িতর �িত আমােদর �িতি�য়া �ধুমা� আেবগপূণ�  নয়। দঃুখ অেনক �প িনেত পাের এবং সমেয়র সােথ
সােথ পিরবিত� ত হেত পাের। এই �িতি�য়া�িলর �য �কানও এক�েক যারা �শাকাহত তােদর জন� �াভািবক
এবং �াভািবক বেল মেন করা হয়।

আেবগময়আেবগময়
আঘাত

অিব�াস

রাগ

ভয়

িবষ�তা

শি�হীনতা

আশাহীনতা

দঃুখ ________ হেত পােরদঃুখ ________ হেত পাের

এক� �া�� িশ�া সংবাদবাহী প�
 

�াণ

লি�ত করান

অপরাধেবাধ

আত�

একাকী�

শূন�তা

অবশতা

মানিসকমানিসক
মেনােযােগর অভাব
িবে�ারক আেবগ

পূব�বত� কায��েম 
আ�েহর অভাব

আ�িব�ােসর অভাব

আন� অনুভব 
করেত পারেছ না
বিধ�ত 
প�াদপসরণ
অনু�েবশকারী 
িচ�া

শারীিরকশারীিরক
শি� �শষ
ঘুেমর সমস�া
খুব �বিশ ঘুমাে�
�ুধা �নই
অিতির� খাওয়া
কঁাপােনা

মাথাব�থা

িনঃ�ােসর দুব�লতা
গলায় িপ�
�পশী �য়
�পট ব�থা
বুেক চাপাভাব

আধ�াি�কআধ�াি�ক
িব�াস ব�ব�া িনেয় 
সে�হ

অথ�  খুঁজিছ
নত�ন অ�ািধকার 

পরকােলর �িত 
আ�হ

িব�াস ক�ন �স 
ব�ি� এক� ভাল 
জায়গায় আেছ

OFFICE OF HEALTH EQUITY
w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity


আপিন যার সােথ জ��হণ কেরেছন বা আপিন 
যােক �বেছ িনেয়েছন যা �হাক না �কন, আপিন 
যখন �িতর স�খুীন হন তখন পিরবার ���পণূ�।

পািরবািরক সময়

িশ�াথ�েদর সমথ�েনর জন� ��ল কাউে�লরেদর
সােথ সংেযাগ করেত উত্সািহত করা হয়

আরও তথ� 
অনলাইন স�দ

BestSelf িবেহিভয়ারাল �হলথ 
সািভ� েসস (716) 884-0888

দঃুখ এবং মানিসকদঃুখ এবং মানিসক
আঘাত সমথ�নআঘাত সমথ�ন

সম� পিরেষবা নীেচ িল� করা আেছ

Spectrum CARES: স�েট 
থাকা পিরবার ও িশ�েদর জন� (716) 882-4357

যবুক এবং পিরবােরর জন� সি��ণ 
পিরেষবা

যিদ আপনার ি�য়জনরা আপনার �চেয় আলাদাভােব �শাক
করেত �� কের তেব আপনার সংেযােগর উে�খেযাগ�
িশকড়�িল মেন রাখেবন। �েত�কেক অনুভ� িত �কাশ করার
জন� পয�া� জায়গা �দওয়ার �চ�া ক�ন, �কাশ ক�ন বা
�ধ ুএকসােথ থাকুন। একসােথ বা একা �শাক করার �িত�
ব�ি�র উপায় িচননু এবং যাচাই ক�ন। আপিন সমেয়র
সােথ ভারসাম� খুঁেজ পােবন।

BestSelf চাই� 
অ�াডেভােকিস �স�ার (716) 886-5437

িশ� এবং পািরবািরক �সবা (716) 842-2750

পিরবার সহায়তা �ক� 
২৪ ঘ�া �হ�লাইন (716) 892-2172

Endeavor �হলথ সািভ� েসস (716) 895-6700

Haven House
২৪-ঘ�া হটলাইন (716) 884-6000

Spectrum �া�� ও মানব �সবা 
২৪-ঘ�া লাইন (716) 710-5172

ই�িদ পািরবািরক �সবা (716) 883-1914

1-800-273-8255
িবক� ১ পছ� ক�ন

�ভেটরা� সি��ণ লাইন

NY �ক� আশা
ইেমাশনাল সােপাট�
�হ�লাইন

1-844-863-9314 
[8am-10pm]

সংকট পাঠ� হটলাইন (716) 300-2338
�সাম-�� স��া ৬-১১টা

২৪ -ঘ�া আসি� হটলাইন (716) 831-7007

সি��ণ সািভ� স 
২৪-ঘ�া হটলাইন (716) 834-3131

বা�ােদর �হ�লাইন (716) 834-1144

এির কাউি� ওয়াম�লাইন:
িপয়ার সােপাট� ৪-১১টা

(716) 248-2941
পাঠ� (716) 392-2221

জাতীয় আ�হত�া �িতেরাধ 
লাইফলাইন ৯৮৮ ডায়াল ক�ন

সংকট �সবাসংকট �সবা

যবুক এবং পিরবােরর জন� দঃুখ এবং 
মানিসক আঘাত পিরেষবা

Horizon �হলথ সািভ� েসস (716) 831-1800

আপিন একা অনুভব করেত পােরন বা ভ�ল �বাঝাবুিঝ হেত
পােরন। আর �কাথাও বঁাক না িনেয়, আপিন ভাবেত পােরন
- ভাল অ�ত আমার পিরবার আেছ। পিরবার এেক অপেরর
জন� �সখােন থাকার কথা িক� মানিসক আঘাত মানুষেক
িভ�ভােব কাজ করােত পাের। এমনিক আপিন যিদ একই
িজিনস� অনুভব কেরন তেব একজন ব�ি�র �িতি�য়া
আপনার �থেক খুব আলাদা হেত পাের।

www.nctsn.org/resource- এ ন�াশনাল চাই� �মা�ক ��স �নটওয়াক�  িরেসাস� �থেক আরও তথ�

ECMC সহায়তা �ক�: 
তাৎ�িণক মানিসক �া�� 
সহায়তা �িতিদন

(716) 898-1594
ভাচ��য়াল এবং ব�ি�গতভােব

[8am-10:30pm]

https://www.bestselfwny.org/
https://www.shswny.org/services/cares
https://www.shswny.org/services/cares
https://www.shswny.org/services/cares
https://www.bestselfwny.org/
https://cfsbny.org/
https://familyhelpcenter.net/
https://www.ehsny.org/
https://cfsbny.org/our-services/hh/
https://cfsbny.org/our-services/hh/
https://www.shswny.org/
https://jfswny.org/
tel:+18002738255
https://www.veteranscrisisline.net/
https://nyprojecthope.org/
https://nyprojecthope.org/
https://crisisservices.org/
https://www4.erie.gov/addictionhotline/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/hotlines/
https://www3.erie.gov/mentalhealth/warm-line
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.horizon-health.org/
http://www.nctsn.org/resource-
https://www.ecmc.edu/health-services-and-doctors/behavioral-health/outpatient-behavioral-health-services/help-center/


SNUG: কখনই ব�কু 
ব�বহার করা উিচত নয় (716) 961-6947 

িপতামাতা বা য�দাতা মারা যাওয়ার পের
কীভােব এক� িশ�েক সাহায� করেবন

পরুাতনেক আঁকেড় ধ�ন এবং নত�নেক �জাড়ান । গঠন
এবং ি�িতশীলতা বা�ােদর িনরাপদ �বাধ করেত সাহায�
কের। এক� ��ন রাখা এক� িনরাপ�া জাল �দান
করেব.

আরামদায়ক সংেযাগ �তির ক�ন। বা�ােদর কথা মাথায়
�রেখ আপনার ি�য়জনেক স�ান করার নত�ন উপায় খুঁজনু।
সমেয়র সােথ নত�ন ঐিতহ� গেড় ত�লনু।

সমথ�ন চাও। আপিন যখন ভারসাম� খুঁেজ পান তখন
পদে�প িনেত ব�ু, ��া�াম এবং �পশাদারেদর কাছ �থেক
সমথ�ন সং�হ ক�ন।
আরও তেথ�র জন�: www.nctsn.org/resources

এির কাউি� �জলা 
অ�াটিন�

(716) 858-2400
[এক� ভেয়সেমল �ছেড় িদন]

�বীণ আইন ও 
িবচার �ক� (716) 853-3087

আেশপােশর আইিন 
পিরেষবা

(716) 847-0650

�েত�েকর জন� কিমউিন� 
পিরেষবা

(716) 883-8002

বােফেলা শাি� সৃ�কারী (716) 912-7188

িপতা মাতার শি�

নত�ন ভেয়র মুেখামুিখ। তােদর জানান �য আপিন তােদর

মেনর কথা �নেত ই��ক।

�তামার য� �নয়া । আপিন যত �বিশ িনেজর য� �নেবন,
তােদর য� �নওয়ার জন� আপিন তত �বিশ সি�ত হেবন।

িনউ ইয়ক�  ��ট অিফস অফ 
িভক�ম সািভ� েসস 1-800-247-8035

িভক�ম সােপাট� সািভ� েসসিভক�ম সােপাট� সািভ� েসস

অন�ান� সমথ�নঅন�ান� সমথ�ন
NY Connects: বয়� �া�বয়�েদর 
জন� সহায়তা পিরেষবা (716) 858-8526

িনি�ত নন িক �েয়াজন?িনি�ত নন িক �েয়াজন?

আমার িনরেপ� কাউেক দরকার �য �ধু 
বলেব না "ত� িম ভােলা থাকেব।" আমার 
জীবেন �থমবােরর মেতা, আিম এমন 
একজনেক �পেয়িছ �য �ধু আমার কথা 

�নেত ই��ক।

আমার দঃুখ শারীিরক ব�থার মেতা অনভু�ত 
হেয়িছল এবং আিম প�াঘাত�� হেয় 
পেড়িছলাম। একবার আিম সাহায� 

�পেয়িছলাম, আিম আমার দঃুখ বঝুেত 
�পেরিছলাম এবং যখন ব�থা আেস তখন 

কী করেত হেব।

স�ােহ স�ােহ, আিম ধীের ধীের আলাদা হেয় 
যাি�লাম। আিম মেন কির আিম জানতাম �য 
আমার সাহােয�র �েয়াজন, িক� আিম কল না 
করা পয�� এ� �কমন িছল তা আিম িনি�ত 

িছলাম না।

আপনার সমথ�ন �েয়াজন িকনা িনি�ত নন?আপনার সমথ�ন �েয়াজন িকনা িনি�ত নন?  
�কৃত মানষুেদর �থেক �িতি�য়া প�ন যারা �িতর পের 
সাহােয�র জন� ডােকন।

(716) 810-1038এির কাউি� িরে�াের�ভ 
জাি�স �কায়ািলশন

২১১ ডায়াল ক�ন

২১১ WNY ২৪-ঘ�া �া�� ও মানব 
�সবা হটলাইন শত শত �ানীয় 
সহায়তা পিরেষবার সােথ সংয�ু

ECMC BRAVE: সিহংসতার 
িব�ে� বােফেলা রাইিজং (716) 898-6461

GLYS: �মবধ�মান LGBTQ+ যবু 
সমথ�ন: �ক��িলেত ভাচ�� য়াল এবং 
ব�ি�গতভােব �প

(716) 855-0221

https://www.facebook.com/buffalosnug/
http://www.nctsn.org/resources
https://www2.erie.gov/da/index.php?q=victimwitness-services-bureau
https://www2.erie.gov/da/index.php?q=victimwitness-services-bureau
https://www2.erie.gov/da/index.php?q=victimwitness-services-bureau
https://elderjusticeny.org/
https://nls.org/
https://www.csevery1.com/
https://www.csevery1.com/
https://www.csevery1.com/
https://www.facebook.com/buffalopeacemaker/
https://ovs.ny.gov/
https://www3.erie.gov/nyconnects/
https://www.ecrjc.org/
http://www.211wny.org/
https://www.ecmc.edu/about-ecmc/brave-program/
https://www.glyswny.org/drop-in-center


সংেযাগ ক�ন। একজন �রাল মেডল, পরামশ�দাতা
বা �লােকেদর এক� �গা�� খুঁজনু যারা আপনার
অিভ�তা �বােঝন। এক� সংেযাগ �তির করা
�মাকােবলার এক� শি�শালী অংশ হেত পাের।
সহকম� িমথি�য়া আপনার অনভু� িতর মাধ�েম কাজ
করার এক� খবু কায�কর উপায়।

�চনা। �ীকার ক�ন �য আপনার অিভ�তা এবং
অনুভ�িত �মার এক� �াভািবক �িতি�য়া। �কান
ভাল বা খারাপ বা স�ক বা ভ�ল অনভু� িত �নই।
আপনার �বদনাদায়ক অনভু� িত অ�ীকার করা বা
উেপ�া করা �ধমুা� আপনার িনরাময় িবলি�ত
কের।

নাম। যখন আপিন এমন িকছ�র নাম বলেত স�ম
হন যা আপনােক আঘাত করেছ, তখন এ�
আপনােক ভয় এবং �িত করার �মতা হািরেয়
�ফেল। আপনার অিভ�তা এবং আপনার
অনুভ� িতর নামকরণ �মতায়ন হেত পাের।

অিভ�তা। �িত� আেবগ আপনার মেন এবং আপনার
শরীের �কমন লােগ �সিদেক মেনােযাগ িদন। িনেজেক
�িত� অনভু�িতর মেুখামিুখ হওয়ার অনমুিত িদন।

মানিসক আঘাত �মাকােবলা করামানিসক আঘাত �মাকােবলা করা  
আপিন খািল কাপ �থেক ঢালা করেত পারেবন না। িনেজর য� �নওয়া িনরাময়
�� করার এবং অন�েদর জন� �সখােন থাকার এক� ���পূণ�  উপায়।

�কাশ করন। ক�ন আেবেগর মধ� িদেয় কাজ করার
গঠনমলূক উপায় খুঁজনু। আপিন �চনা �িত� অনভু� িত
�কাশ করার এক� িভ� উপায় খুঁেজ �পেত পােরন।
পদে�প �হেণর পির��তার �ভাব রেয়েছ এবং
আপনার অনভু� িতর তী�তা �াস পােব।
 

িবরিত। িনেজেক মেন কিরেয় িদন �য িনেজর জন�
সময় �নওয়া আপনার �াে��র উ�িত করেত পাের।
িব�াম হল �-যে�র এক� আমলূ কাজ।

শনা� ক�ন। আপনার িনিদ�� �গার�িল জাননু
এবং �স�িল কীভােব �মাকােবলা করেবন �স স�েক�
িচ�া ক�ন। আপনার �িতি�য়া ভ�িমকা পালন
আপনােক উে�গ �থেক সাহায� করেব এবং �েসিসং
�মােক সমথ�ন করেব।

অবদান। স�দােয়র য� এবং িনরাময়
�চনােশানা�িলেত জিড়ত হওয়ার কথা িবেবচনা ক�ন।
এ� িনয়�েণর অনভু�িত �দান করেত পাের, আ�িব�াস
বাড়ােত পাের এবং অন�েদর িনরামেয় অবদান রাখেত
পাের। এ� আপনােক অন�েদর সােথ সংেযাগ করেতও
সাহায� করেত পাের যারা আপনার িনরামেয়র পথেক
�বধতা িদেত এবং সমথ�ন করেত পাের।
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ইকু�ই� অিফস এির কাউি� �া�� িবভােগর মেধ� অবি�ত।

www.erie.gov/health-equity �দখুন
HealthEquity@erie.gov - এ আমােদর ইেমল ক�ণ

আেরা জানেত চান?  

এ� এক� �কাশনা

�া�� ইকু�ই�র এির  কাউি� অিফস
এই �কাশনা� আমােদর ওেয়বসাইেট এবং ি�ে� ৫� ভাষায় পাওয়া যায়
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