অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2022

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল গা স্থ্
ন ে সব িংসতা সিংক্রান্ত িুদ্ধিিৃবিক ও উন্নয়র্মূলক অক্ষমতার
উপম্বেষ্টা পবরষে শুরু করার হ াষণা কম্বরম্বের্

গা স্থ্
ন ে সব িংসতা প্রবতম্বরাম্বের কার্ালয়
ন
উন্নয়র্মূলক প্রবতিন্ধী পবরকল্পর্া পবরষম্বের
সাম্বি অিংেীোবরত্ব করম্বি িুদ্ধিিৃবিক ও উন্নয়র্মূলক অক্ষমতার উপম্বেষ্টা পবরষে চালু
করার জর্ে
িুদ্ধিিৃবিক এিিং উন্নয়র্মূলক অক্ষমতার উপম্বেষ্টা পবরষে IDD স িেদ্ধিম্বের জর্ে
গা স্থ্
ন ে সব িংসতা পবরম্বষিাগুবলর অোম্বেস প্রসাবরত করম্বি র্ারা গা স্থ্
ন ে সব িংসতার
ভুিম্বভাগী
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ বুদ্ধিবৃথিক্ ও উন্নয়র্মূলক্ অক্ষমতার উপদেষ্টা পথরষদের
(Intellectual and Developmental Disabilities Advisory Council) সূচর্া ক্রার হ াষণা
ক্দরদের্, যা গা স্থ্
ন য সথ িংসতা এবিং বুদ্ধিবৃথিক্ এবিং উন্নয়র্মূলক্ অক্ষমতা, উভয় থসদেদমর
ক্ষমতাদক্ শদ্ধিশালী ক্রদব IDD স বযদ্ধিদের জর্য গা স্থ্
ন য সথ িংসতার পথরদষবাগুথলর
অযাদেস বাডাদর্ার জর্য যারা গা স্থ্
ন য সথ িংসতার ভুিদভাগী। উপদেষ্টা পথরষদের মাধ্যদম, থর্উ
ইয়ক্ন হেট অথিস ির েয থিদভর্শর্ অি হ াদমথেক্ ভাদয়াদলন্স (New York State Office
for the Prevention of Domestic Violence) এবিং থর্উ ইয়ক্ন হেট হ দভলপদমন্টাল
থ সএথবথলটটজ প্ল্যাথর্িং ক্াউদ্ধন্সল (New York State Developmental Disabilities Planning
Council) বুদ্ধিবৃথিক্ ও উন্নয়র্মূলক্ অক্ষমতা এবিং গা স্থ্
ন য সথ িংসতার পথরদষবা িোর্ক্ারীদের
জর্য েক্ষতার িথশক্ষণ থবক্াশ ও বাস্তবায়দর্র জর্য এক্ সাদি ক্াজ ক্রদব। উপদেষ্টা পথরষে
িক্দের উন্নয়র্, পযাদলাচর্া
ন
এবিং িথশক্ষণ িোদর্র থবষদয় িথতদ্ধিয়া জার্াদত,
অযাদেসদযাগযতা উন্নীত ক্রার জর্য আউটথরচ হক্ৌশলগুথলর পরামশ থেদত
ন
এবিং িথশক্ষণ
থবতরদণর এক্টট পাইলদট অিংশগ্র ণ ক্রার জর্য েক্ষতা এবিং জ্ঞার্ িোর্ ক্রদব।
"আমার মা গা স্থ্
ন য এবিং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতা হিদক্ হবেঁদচ যাওয়া মার্ুষদের জর্য এক্টট বাথড
খুদলথেদলর্, যা বুদ্ধিবৃথিক্ এবিং উন্নয়র্মূলক্ িথতবন্ধী বযদ্ধি স েুবলন সম্প্রোদয়র িথত
পথরদষবাগুথলদক্ শদ্ধিশালী ক্দর, এটট এমর্ এক্টট থবষয় যা আমার হৃেদয়র ক্াোক্াথে,"
গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "ম ামারীটট েুুঃখজর্ক্ভাদব গা স্থ্
ন য এবিং থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতার
বৃদ্ধির থেদক্ পথরচাথলত ক্দরদে, এই ক্ারদণই আমরা থর্দ্ধিত ক্রদত িথতশ্রুথতবি হয
ভুিদভাগীরা তাদের িদয়াজর্ীয় স ায়তা এবিং পথরদষবাগুথল থর্রাপদে অযাদেস ক্রদত
পাদরর্।"

বর্উ ইয়কন হেট অবিস ির বপ্রম্বভর্ের্ অি হ াম্বমবেক ভাম্বয়াম্বলম্বের (New York
State Office for the Prevention of Domestic Violence) বর্িান ী পবরচালক হকবল
ওম্বয়র্স িম্বলম্বের্, "অক্ষমতা স বযদ্ধিরা অতযন্ত উচ্চ াদর গা স্থ্
ন য এবিং হযৌর্ সথ িংসতার
সম্মুখীর্ র্। যখর্ অথিস ির থিদভর্শর্ অি হ াদমথেক্ ভাদয়াদলদন্সর (New York State
Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) থলঙ্গ-থভথিক্ সথ িংসতার পথরদষবা
সরবরা বযবস্থ্াদক্ আরও ভুিদভাগী-হক্দ্ধিক্, ট্রমা-অবথ ত এবিং সািংস্কৃথতক্ভাদব
িথতদ্ধিয়াশীল ক্রার উদেদশয রূপান্তথরত ক্দর, আমাদের অবশযই তাদের ক্ণ্ঠস্বর তু দল ধ্রদত
দব যারা আদগ সুদযাগ পার্থর্। আথম এক্জর্ গভর্দরর
ন
হসবা ক্রদত হপদর গথবত,
ন থযথর্
অক্ষমতা স বযদ্ধিদের অর্র্য চাথ োদক্ স্বীক্ৃথত হের্ এবিং এমর্ উদেযাগদক্ সমির্ন ক্দরর্ যা
সক্দলর জর্য অযাদেসদযাগযতা এবিং র্যায়থবচার ততথর ক্দর।"
OPDV এক্টট পরামশক্ারী
ন
সিংস্থ্ার সাদি ক্াজ ক্রদব যা বুদ্ধিবৃথিক্ এবিং উন্নয়র্মূলক্
অক্ষমতার থবষদয় থবদশষজ্ঞ, IDD স বযদ্ধি যারা থর্যাতদর্র
ন
সম্মুখীর্ র্, তাদের সর্ািক্রণ
এবিং তাদের সাদি ক্াজ ক্রার জর্য এক্টট বযাপক্ িথশক্ষণ ততথর ক্রার জর্য। এই িথশক্ষণটট
DV এবিং IDD িোর্ক্ারী উভদয়র ক্মীদের েক্ষতা অজনদর্ স ায়তা ক্রদব যারা IDD স
মার্ুষদের, যারা DV-এর অথভজ্ঞতা ক্রদের্, তাদের িথত সাডা থেদত ক্াজ ক্রদের্ এবিং
ভুিদভাগীদের উপযুি সিংস্থ্ার্ এবিং স ায়তার সাদি সিংযুি ক্রদব।
হকবর ই. বর্ম্বিল্ড, উন্নয়র্মূলক প্রবতিন্ধীম্বের জর্ে বর্উ ইয়কন হেট অবিম্বসর (New
York State Office for People With Developmental Disabilities) কবমের্ার িম্বলর্,
"িথতবন্ধী র্ারীরা তাদের অর্ক্ষম িথতপক্ষদের তু লর্ায় থতর্গুণ হবথশ পাথরবাথরক্ সথ িংসতার
থশক্ার র্। আমাদের অবশযই উন্নয়র্মূলক্ অক্ষমতা স বযদ্ধিদের সমির্ন ও ক্ষমতায়দর্র
জর্য ক্াজ ক্রদত দব যারা গা স্থ্
ন য এবিং থর্ষ্ঠ অিংশীোদরর সথ িংসতার সম্মুখীর্ দয়দের্ এবিং
তাদের ক্ণ্ঠস্বর যাদত হশার্া যায় হস থবষয়টট থর্দ্ধিত ক্রদত দব। আথম গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল,
OPDV এবিং NYS DDPC এর ক্াদে ক্ৃতজ্ঞ তাদের হর্তৃদের জর্য বুদ্ধিবৃথিক্ এবিং উন্নয়র্মূলক্
িথতবন্ধী উপদেষ্টা পথরষে িথতষ্ঠার জর্য, উন্নয়র্মূলক্ িথতবন্ধী থর্উ ইয়ক্নবাসীদের থর্রাপিা
এবিং সুস্থ্তা উন্নত ক্রার উদেদশয। OPWDD এই িদচষ্টায় আমাদের স দযাগী রাদজযর
সিংস্থ্াগুথলর সাদি অিংশীোথরে ক্রদত িথতশ্রুথতবি।"
বর্উ ইয়কন হেট হ ম্বভলপম্বমন্টাল ব ম্বজবিবলটটজ প্ল্োবর্িং কাউদ্ধেম্বলর (New York
State Developmental Disabilities Planning Council) ভারপ্রাপ্ত বর্িান ী পবরচালক
বভবক ব িা িম্বলম্বের্, "আমরা জাথর্ হয অক্ষমতা স বযদ্ধিদের তু লর্ায় িথতবন্ধী বযদ্ধিরা
গা স্থ্
ন য সথ িংসতার থশক্ার ওয়ার সম্ভাবর্া হবথশ। উন্নয়র্মূলক্ িথতবন্ধী পথরক্ের্া পথরষে IDD
এবিং DV িোর্ক্ারী উভয় সিংস্থ্ার ক্মীদের থক্ভাদব িথতবন্ধী বযদ্ধিদের জর্য গা স্থ্
ন য
সথ িংসতার লক্ষণগুথল থচর্দত য় এবিং যিাযিভাদব অযাদেসদযাগয তিয এবিং সম্পে স
িথতদ্ধিয়া জার্াদত য় হস থবষদয় থশথক্ষত ক্রার জর্য এই গুরুেপূণ উদেযাদগ
ন
অথিস ির
থিদভর্শর্ অি হ াদমথেক্ ভাদয়াদলদন্সর সাদি অিংশীোর দত হপদর আর্দ্ধিত। আমরা
িক্েটট গঠদর্র উদেদশয এক্টট শদ্ধিশালী উপদেষ্টা পথরষে থর্বাচর্
ন
ক্রার জর্য OPDV-এর
িশিংসা ক্থর এবিং আত্মথবশ্বাসী হয এই সেসযরা িক্দের িলািলদক্ শদ্ধিশালী ক্রদত সা াযয
ক্রদব।"

সেসযদের তাথলক্া থর্দচ হেওয়া আদে:
•
•

র্যাদ্ধন্স হর্াভাক্ - থ দজথবথলটট রাইটস NY (Disability Rights NY), ID/DD স
মার্ুষদের জর্য সুরক্ষা ও িচারণার হিাগ্রাদমর গথরষ্ঠ অযা দভাদক্ট
ভযাদর্সা ই. আইবাস -ন ক্যাম্প হভঞ্চার ( Camp Venture), ক্মসিংস্থ্ার্
ন
পথরদষবার
পথরচালক্

•

জান্না হক্াপাথক্ - হবথর্থিট সাথভনদসর থ দরক্টর, সাউোর্ অযাথ
ন
রর্ যাক্
ইদ্ধিদপর্দ ন্ট থলথভিং হসন্টার ( Southern Adirondack Independent Living
Center)

•

থমদশল ক্ুক্ - ট্রাইব হক্য়ার মযাদর্জার সুপারভাইজার, হসন্ট হরদ্ধজস হমা াক্
ট্রাইব ( St. Regis Mohawk Tribe)

•

ইমাথর্ হুইটথিল্ড - িাইম থভক্টটম অযা দভাদক্ট, আলবাথর্ ক্াউথন্ট DA
(Albany County DA)

•

আদলো

দর্থল - হ পুটট এদ্ধেথক্উটটভ থ দরক্টর, পাসর্ন হসন্টাদর

হক্য়ার

সাথভনদসস ( Person Centered Care Services)
•

আর্াস্তাথসয়া হ াদলাবি - থসথর্য়র আইথর্ উপদেষ্টা, উইদমর্ এর্াদবল
ইন্টারর্যাশর্াল ( Women Enabled International)

•
•

লরা লযাি - মাথলক্, সমস্ত অল এথবথলটট ওদয়লদর্স ( All Ability Wellness)
হমার্া হক্থল - পযারািদিশর্াল, অযাথমটটথভল পাবথলক্ স্কুলস ( Amityville
Public Schools)

•
•

অযাি্ রু থরচা স
ন র্ - সরাসথর স ায়তা হপশাোর, হ থরদটজ থিোর্ সাথভনদসস
(Heritage Christian Services)
সুসার্ রাি - অযা দভাদক্থস থ দরক্টর, সাউোর্ টায়ার
ন
ইদ্ধিদপদিন্স হসন্টার
(Southern Tier Independence Center)

•

টটিযাথর্ পযাভর্ - িদজক্ট থ দরক্টর, ক্থমউথর্টট ির এভথর1 ( Community
Services for Every1)

দরায়া সথ িংসতা িথতদরাধ্ থবষয়ক্ েপ্তর (Office for the Prevention of Domestic Violence)
দলা দরায়া সথ িংসতার সমসযার জর্য থর্দবথেত এদ্ধেথক্উটটভ পযাদয়র
ন
হেদশর এক্মাত্র হেট
সিংস্থ্া। হেদটর দরায়া ও হযৌর্ সথ িংসতা থবষয়ক্ টলাইর্ হবথশরভাগ ভাষায় 24/7, হগাপদর্, ও
থবর্ামূদলয স ায়তা িোর্ ক্দর: 800-942-6906 (হিার্), 844-997-2121 (হটেট)
বা @opdv.ny.gov (চযাট)৷
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