অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

উন্নত অবভিাসী আইবর্ সসিা প্রদার্ কুওম্বমা বলিার্টন বিম্বেন্স প্রকম্বের (LIBERTY DEFENSE
PROJECT, LDP) সম্প্রসারণ স াষণা করম্বলর্

ইবমম্বেের্ অোন্ড কাস্টমস এর্ম্বোসন ম্বমন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE)
অবভযার্ ও সেেতার এর লক্ষ্েিস্তু হম্বে ওঠা অবভিাসীম্বদর দ্রুত জরুবর আইবর্ সসিা প্রদার্ করার
জর্ে র্োবিি সরসিন্স সপ্রাোম (Rapid Response Program) িুম্বরা সস্টম্বে অোেবর্ন ম্বদর একর্ট
সর্েওোকন ততবর করম্বি
SOMOS কবমউবর্র্ট সকোর (SOMOS Community Care), বিলম্বের্স বভম্বলজ (Children's
Village) ও কবমউবর্র্ট-বভবিক প্রবতষ্ঠার্সমূম্বহর সাম্বে অংেীদাবরত্ব কম্বর সগাম্বের্ সিার প্রকের্ট
(Project Golden Door) অবভিাসী িবরিার ও বেশুম্বদর বিস্তৃত স্বাস্থ্ে সসিা, সামাবজক সসিা,

আইবর্ সসিা এিং অর্োর্ে সসিা প্রদার্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ দেমের প্রথম লিবার্টন লিমেন্স প্রকল্পর্ট সম্প্রসালরত করমির্ যামত ICE এবং
দেিামরি সরকামরর অ্লভবাসী-লবমরাধী পলিলসর লেকার অ্লভবাসীরা আমরা উন্নত আইলর্ দসবা দপমত পামর।
এই উন্নয়র্ বতন মামর্ বতন মার্ LDP অ্ংেীোরমের প্রেত্ত দসবা দর্টওয়ামকন র উপর লর্লমনত হমব এবং পুমরা দেমট,
লবমেষ কমর বলিত কলমউলর্র্টগুলিমত অ্লভবাসীমের জর্য আরও একলর্য়মার্ুসারী আইলর্ কভামরজ ততলর
করমব। উন্নীত LDP দসবাগুলির মমধয থাকমব দগামের্ দিার প্রকল্প, যা লর্উ ইয়মকন অ্লভবাসী লেশু ও
পলরবামরর জর্য গুরুত্বপূর্ন দসবা প্রোর্ করমব, এবং একর্ট আিলিক র্
যালপি দরসপন্স দপ্রাগ্রাম যা ICE এর
লর্লেন ষ্ট িমযয করা অ্লভযার্ ও লবলধবলহভূন ত দগ্রেতামরর প্রলতলিয়াসহ লবলভন্ন ধরমর্র দ্রুত কাযনকর আইলর্
দসবা ঘটর্াস্থমিই প্রোর্ করমব।
"আমমলরকার্ স্বপ্ন সন্ধার্ী অ্লভবাসী পলরবারমের লবরুমে যখর্ দেিামরি সরকার যুে দঘাষর্া করমে, লর্উ
ইয়কন তখর্ সব পটভূ লমর মার্ুষমের রযা কমর আমামের তবলিত্র্যমক বরর্ কমর দর্ওয়ার জর্য আমামের দয
প্রলতশ্রুলত তা রযা কমর িমিমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "সম্প্রসালরত এই দসবাগুলি ICE এর অ্র্যাযয
িযযবস্তু হময় ওঠা অ্লভবাসীমের তামের প্রময়াজর্ীয় আইলর্ সহায়তা প্রোর্ করমব এবং দেিামরি সরকার দ্বারা
অ্গ্রাহয হওয়া র্লথভু ক্ত র্য় এমর্ লেশু ও পলরবারমের জর্য স্বাস্থযমসবা প্রোর্ করমব।"
"দেিামরি সরকার যলেও অ্লভবাসীমের অ্লধকারমক হুমলকর মুমখ দেমি লেময়মে, লর্উ ইয়কন আমামের দেমটর
অ্লভবাসী লেেু ও পলরবারগুলিমক লর্লিতভামব সুরযা ও দসবা প্রোমর্র জর্য অ্ঙ্গীকারবে", সলম্বের্োন্ট
গভর্ন র কোবে সহািু ল িম্বলর্। "লিবার্টন লিমেন্স প্রকমল্পর সম্প্রসারমর্র েমি অ্লভবাসীরা আইলর্ দসবা পামব
এবং তামের জর্য যথাথন প্রলতলর্লধত্ব লর্লিত হমব। দয তবলিত্র্য ও সমৃে সংস্কৃ লত আমামেরমক এম্পায়ার দেট
(Empire State) বার্ায় তা লর্ময় লর্উ ইয়কন গলবনত।"

সগাম্বের্ সিার প্রকে
েযািু অ্ে লিবার্টনমত (Statue of Liberty) দখাোই করা আইকলর্ক দিখার অ্র্ুসামর দগামের্ দিার প্রকমল্পর
র্ামকরর্ করা হয়, প্রকল্পর্ট লর্উ ইয়মকন র 12র্ট স্থামর্ সুলবস্তৃ ত পালরবালরক সহায়তা দসবা প্রোর্ করমব, স্থার্ীয়
সামালজক দসবা সংস্থার গুরুত্বপূর্ন কাজ, িালতমর্া সম্প্রোয়-লভলত্তক লিলকৎসকমের েযতা ও সাংস্কৃ লতক
কাযনকালরতা এবং লর্উ ইয়মকন র লবলভন্ন োমমনর লবর্ামূমিয দসবা োর্কারী অ্যাটলর্ন ও অ্লভবাসর্ লবমেষজ্ঞমের
েযতার সমন্বয় করমব।
লর্উ ইয়মকন 16 বেমরর কম বয়সী 53,000 র্লথভু ক্ত র্য় এমর্ অ্লভবাসী রময়মে, অ্মর্মকই 2014 এর পমর
দকন্দ্রীয় আমমলরকা দথমক েলযর্ সীমামে এমসমে। এমের মমধয অ্মর্ক লেশুই পরবতীমত পলরবার দর্টওয়ামকন বা
দেমটর স্পর্সরমের সামথ পুর্বনালসত হময়মে, লবমেষ কমর লর্উ ইয়কন েহর, ওময়েমিষ্টার এবং িং আইিযামে।
এইসব কমবয়সী অ্লভবাসী ও তামের পলরবার স্কু ি ও অ্র্যার্য পাবলিক দসবা দথমক বলজনত হয় এবং ভাষার
অ্েরায় বা অ্লেযার কারমর্ সামালজক ও অ্থননর্লতক লবলিন্নতার সম্মুখীর্ হয়। ট্রাম্প প্রোসমর্র পলরবার
পৃথকীকরর্ পলিলসর কারমর্ লর্উ ইয়মকন আমরা দবলে সংখযক লেশু পলরবার বা স্পর্সরমের দ্বারা তযাজয হময়মে।
পলরবার লবলিন্ন করমত দেিামরি প্রোসর্ যা যা করমে তার দথমক সৃলষ্ট মার্লসক আঘামতর সমাধার্ করার
জর্য পলরবার ও স্পর্সরমের উমেখমযাগয সমথনর্ েরকার।
লর্উ ইয়মকন অ্লভবাসী হময় আসা অ্ল্প বয়সীমের প্রময়াজর্ীয় লিলকৎসা দসবা প্রোমর্র জর্য দগামের্ দিার প্রকল্প
SOMOS কলমউলর্র্ট দকয়ামরর সামথ অ্ংেীোলরত্ব করমব, যারা হি লর্উ ইয়মকন 2,500 জমর্রও দবলে
কলমউলর্র্ট-লভলত্তক লিলকৎসমকর একর্ট অ্িাভজর্ক দর্টওয়াকন । SOMOS এর সমলন্বত পেলত লর্লিত কমর
যামত র্লথভু ক্ত র্য়, একা, এবং/অ্থবা লবলিন্ন লেশু ও তামের দখয়াি রাখমে দযই পলরবারগুলি তারা দযর্
প্রময়াজর্ীয় স্বাস্থযমসবা িাভ কমর।
লবমেষ কমর, SOMOS দর্টওয়াকন প্রোর্কারীমের রময়মে লেশু ও তামের দখয়াি রাখমে যারা তামের প্রময়াজর্
দমটামর্ার জর্য স্বাস্থযমসবা দপোোর ও প্রময়াজর্ীয় উপাোমর্র পূর্ন লবস্তার, এমের মমধয আমে প্রাথলমক দসবা
প্রোর্কারী লিলকৎসক, লবমেষজ্ঞ, সামালজক কমী, র্াসন, হাসপাতাি, িযাবমরটলর, োমমনলস ও এক্সমর সুলবধা ও
অ্র্যার্য। SOMOS োরীলরক ও আিরর্গত স্বাস্থয প্রময়াজর্ লর্র্নয় করার জর্য লিলর্ং পরীযাসহ স্বাস্থযমসবার
জর্য ইন্টারমভর্ের্ প্রোর্ করমব। আিরর্গত স্বাস্থয প্রময়াজমর্ই উপর লবমেষ মমর্ামযাগ দেওয়া হমব, লবমেষ
কমর আঘাত সংিাে িযর্/পলরর্ামমর বযাপামর। লেশুমের প্রময়াজর্মত প্রাসলঙ্গক লবমেষমজ্ঞর কামে সুপালরে
করা হমব, এবং প্রময়াজর্ হমি দরাগীমক সামথ কমর লর্ময় যাওয়ার জর্য কলমউলর্র্ট স্বাস্থযকমী লর্ময়াগ দেওয়া
হমব।
সমবনাপলর, দগামের্ দিার প্রকল্প একর্ট উদ্ভাবর্ী দসবা প্রোর্ মমিমির মাধযমম প্রভালবত লেশু ও পলরবারমের
লর্উ ইয়মকন তামের সম্ভাবর্ার পূর্নমাত্র্ায় দপ ে
ৌঁ ামত সাহাযয করমব, দসবা মমিির্টমত থাকমবেঃ
•
•

সামালজক কমীমের সামথ একক কাউমন্সলিং দসের্।
একা এবং/অ্থবা র্লথভু ক্ত র্য় এমর্ অ্লভবাসী লেশুমের দখয়াি রাখমে এমর্ পলরবামরর জর্য পুমরা
দেমট সামালজক কমী দ্বারা পলরিালিত দোভাষী সমথনর্ গ্রুপ থাকমব যামের দকন্দ্রীয় মমর্ামযাগ থাকমব
বাস্তব েযতা ও পলরবারগুলির তের্লির্ জীবর্ উন্নত করার জর্য িভয স্থার্ীয় ও দেট প্রেত্ত সুলবধার
বযাপামর তামের লর্মেন ের্া প্রোর্ করা।

•

•

•
•
•

লেযা অ্লধকার এবং পাবলিক স্কু ি লসমেমমর লর্য়ম সংিাে সহায়তা দযখামর্ বয়স ও আবাসর্
আবেযকতা পূরর্ করমত পারমি র্লথভু ক্ত র্য় এমর্ লেশুরও পড়ার অ্লধকার রময়মে, পাোপালে লেযা
ও খােয দপ্রাগ্রামমর সামথ যুক্ত কমর দেওয়া।
ভাষা দসবা প্রোর্, স্থার্ীয় আইমর্র বযাপামর তথয এবং মার্ব পািার সংিাে লেযার জর্য মার্ব পািার
টাস্কমোসন (Human Trafficking Taskforce) ও লর্উ ইয়কন দেট পুলিমের (New York State
Police) সামথ অ্ংেীোলরত্ব করা।
LDP এর মাধযমম লেশু ও পলরবারমের জর্য লবর্ামূমিয অ্লভবাসর্ অ্যাটলর্নর বযবস্থা করা।
বালড়র দভতর লেশুমের প্রময়াজর্ দমটামর্া দযমর্ লিলকৎসাগত ও মার্লসক স্বাস্থয ইন্টারমভর্ের্ প্রোর্
এবং অ্র্ুবাে সহায়তা।
আঘাত-সংিাে যত্ন এবং কীভামব স্বাস্থয দসবা লসমেমমর সাহাযয পাওয়া যামব দসই বযাপামর জ্ঞার্।

LDP র্োবিি সরসিন্স
অ্প্রতযালেত ICE বি প্রময়াগকারী পেমযপ, দেটজুমড় লর্লেন ষ্ট অ্লভযার্ ও সুযইপ এর প্রতু যত্তর আমরা ভামিাভামব
লেমত, LDP এর র্
যালপি দরসপন্স দপ্রাগ্রাম যা করমবেঃ
দেমটর েের্ট লরলজওর্াি ইমকামর্ালমক দিমভিপমমন্ট কাউলন্সি (Regional Economic Development
Council, REDC) অ্িমির প্রলতর্টমত দেটজুমড় ICE এর বলধনত অ্লভযার্/দগ্রেতামরর উত্তমর তাৎযলর্ক
আইলর্ সহায়তা প্রোমর্র জর্য লর্মবলেত LDP অ্যাটলর্নর বযবস্থা করা হমব। দবলে-প্রময়াজর্/দবলে-প্রভালবত
লহমসমব লিলিত এিাকাগুলিমত অ্েত েুইজর্ লর্মবলেত অ্যাটলর্ন থাকমবেঃ
•
•
•
•

লেঙ্গার দিকস ও পলিম লর্উ ইয়কন ঐসব অ্িমি বযাপক সংখযক অ্লভবাসী দগ্রেতার ও আটক
এর প্রলতলিয়া জার্ামব।
স্থার্ীয় োমমন অ্লভযামর্র সংখযা বৃলের জর্য দকন্দ্রীয় লর্উ ইয়মকন এবং দমাহক ভযালিমত।
ICE বি প্রময়াগকারী পেমযপ ও দগ্রেতার বৃলের কারমর্ হািসর্ ভযালি ও িং আইিযামে।
রাজধার্ী অ্িি দসখামর্ অ্লভবাসর্ অ্যাটলর্নর সংখযা বৃলে করমব এবং দসখামর্ স্থার্ােলরত
হওয়া আটককৃ ত আশ্রয় সন্ধার্ীমের সংখযা বৃলের প্রলতলিয়া জার্ামব।

পৃথক হওয়া/একা লেশু ও তামের পলরবামরর জর্য আইলর্ সমথনর্ ও সরাসলর প্রলতলর্লধমত্বর বযবস্থা করমব।
োমন, গ্রামীর্ এিাকার মমতা যাওয়া-কষ্ট এমর্ এিাকায় আপর্ার-অ্লধকার-জার্ুর্ কমনোিা/প্রলেযর্ অ্বযাহত
রাখা, দযখামর্ লবলভন্ন ভাষায় দেখামর্া হমবেঃ
•
•
•
•
•

ICE এর মুমখামুলখ হমি কী করমবর্
কীভামব একর্ট পলরবার প্রস্তুলত পলরকল্পর্া ততলর করমত হয়
কীভামব একর্ট আলথনক পলরকল্পর্া করমত হয়
কীভামব েূতাবামসর সামথ দযাগামযাগ করমত হয়
আপর্ামক বা পলরবামরর দকামর্া সেসযমক আটক করা হমি কী করমত হমব

অ্পসারর্ প্রলিয়ার মমধয লেময় যামি বা লর্বনালসত হময়মে এমর্ পলরবামরর জর্য অ্লতলরক্ত আইলর্ র্য় এমর্
সমথনর্ দসবা প্রোর্ করা।

LDP সম্প্রসারর্ দেটজুমড় অ্লভবাসীমের অ্লতলরক্ত দসবা প্রোমর্র জর্য সেয দঘালষত অ্লেস ের েয লর্উ
আমমলরকার্স (Office for New Americans, ONA) এর লববতন মর্র সম্পূরক।
আজ পযনে, LDP অ্লভবাসী ও কলমউলর্র্টর প্রময়াজমর্র সময় 25,000 এরও দবলে অ্তযাবেযক আইলর্ দসবা
প্রোর্ কমরমে - লবমেষ কমর তামেরমক যারা দেিামরি অ্লভবাসর্ বি প্রময়াগকারী দক েমির িযযবস্তু হময়
উমঠমে, এর মমধয দিোিন অ্যাকের্ ের আলিন িাইেহুি অ্যারাইভািস (Deferred Action for Early
Childhood Arrivals, DACA) বা দটমম্পারালর দপ্রামটমেি েযাটাস (Temporary Protected Status,
TPS) অ্েগনত। সরকালর-দবসরকালর এই অ্ংেীোলরত্বর্টর প্রোসলর্ক োলয়মত্ব আমে অ্লেস ের লর্উ
আমমলরকার্স এবং এর্ট পুমরা দেমটর লবলভন্ন আইর্ োমন, আইলর্ সহায়ক, অ্যািমভামকলস প্রলতষ্ঠার্, কমিজ,
লবশ্বলবেযািয় ও বার অ্যামসালসময়েমর্র অ্ংেীোলরমত্ব পলরিালিত হমি। LDP প্রোর্ করমবেঃ
•
•
•
•

লর্উ ইয়কন দেটজুমড় অ্লভবাসীমের জর্য লবর্ামূমিয আইলর্ পরামেন ও লিলর্ং।
লিমপামটনের্ প্রলিয়ায় এবং অ্র্যার্য মামিায় সরাসলর অ্লভবাসীমের প্রলতলর্লধত্ব করা।
অ্র্যার্য অ্লভবাসর্ সংিাে আইলর্ দসবা, লবমেষ কমর জর্টি বযাপামর সহায়তা করা।
অ্লভবাসী এবং কলমউলর্র্টর জর্য আপর্ার অ্লধকার জার্ুর্ (Know Your Rights) প্রলেযর্।

লর্উ ইয়কন -লভলত্তক আটককৃ ত অ্লভবাসী যারা LDP-এর অ্ধীমর্ লর্বনাসর্ প্রলতরযা প্রলতলর্লধত্ব দপময়মে তামের
এক িতু থনাংে োড়া দপময়মে এবং তামের কলমউলর্র্টমত তামের পলরবামরর সামথ পুর্রায় লমলিত হমত দপমরমে,
দযখামর্ তারা েীঘনমময়ালে ত্র্ামর্র আোয় তামের মামিার প্রস্তুলতর জর্য আইলর্ সহায়তা দখাৌঁজার জর্য আরও
ভাি অ্বস্থামর্ রময়মে।
যলে দকামর্া অ্লভবাসীর লবর্ামূমিয আইলর্ সহায়তা প্রময়াজর্ হয় তাহমি তামের র্তু র্ আমমলরকার্মের হটিাইর্
1-800-566-7636 এ দোর্ করমত বিা হমি। দোর্কমির সব তথয দগাপর্ীয়। 200 র্টর দবলে ভাষায়
সাহাযয পাওয়া যামব।
বর্উ ইেকন সস্টে সসম্বেোবর অে সস্টে সরাসার্া সরাসাম্বিা িম্বলম্বের্, "আমামের দেট ও আমামের জালত
এর সােমিযর দপেমর্ আমামের অ্লভবাসী ঐলতমহযর অ্বোর্ রময়মে। অ্লভবাসীমের উপর দেিামরি সরকামরর
আিমমর্র েমি হাজার হাজার পলরবার লবলিন্ন হময় দগমে এবং তামের বিার মমতা প্রায় লকেু ই দর্ই। দগামের্
দিার প্রকল্প এবং লিবার্টন লিমেন্স প্রকমল্পর মাধযমম লর্উ ইয়কন দেট আমমলরকার্ স্বমপ্নর সন্ধার্ী মার্ুষমের
প্রময়াজর্ীয় দসবা ও আইলর্ সহায়তা প্রোর্ কমর যামব।"
SOMOS কবমউবর্র্ট সকোর এর সিািন সিোরমোর্ ি. রাম্বমার্ তালাজ িম্বলর্, "লর্উ ইয়কন এবং
দগাটা দেমে পলরবার পুর্লমনির্ এবং অ্লভবাসী কলমউলর্র্টর অ্লভভাবক লহমসমব গভর্নর কুওমমা একজর্ জাতীয়
দর্তা। লর্উ ইয়কন বাসী লহমসমব, প্রিণ্ড প্রলতকূি পলরলস্থলতর ভু ক্তমভাগী দযই লেশুরা আমামের কলমউলর্র্টমত
র্তু র্ভামব বাস করা শুরু কমরমে তামের যত ভামিাভামব সম্ভব দেমখশুমর্ রাখা আমামের োলয়ত্ব। তামের
অ্লভবাসর্ অ্বস্থা যাই দহাক র্া দকর্, প্রময়াজর্ আমে এমর্ প্রমতযক লেশুর জর্য সংস্কৃ লতগতভামব উপযুক্ত
প্রাথলমক ও লবমেষ দসবা প্রোর্ করমত দপমর SOMOS কলমউলর্র্ট দকয়ার সম্মালর্ত দবাধ করমে। আমামের
কলমউলর্র্টমত েৃেযমার্ ও অ্েৃেয সঙ্কট রময়মে। আমরা উভময়র জর্যই গভর্নমরর অ্ংেীোর হমত প্রস্তুত।"

বিলম্বের্স বভম্বলম্বজর সপ্রবসম্বিন্ট ও বসইও ি. সজম্বরবম কম্বহামিোর্ িম্বলর্, "সেয আগত অ্লভবাসী লেশু
ওর তামের পলরবারমের সাহাযয করার জর্য লিিমের্স লভমিজ, CARECEN এবং দর্ইবাসন লিঙ্ক এর লমলিত
উমেযামগ দর্ওয়া একর্ট পাইিট দপ্রাগ্রামমর উপর গভর্নর কুওমমার দগামের্ দিার প্রকল্পর্ট লর্লমনত। এই দপ্রাগ্রাম
অ্লভবাসীমের জীবমর্ সলতযকামরর পলরবতন র্ লর্ময় আসমব। সাহাযয প্রময়াজর্ এমর্ অ্লভবাসীমের সাহাযয করমত
আমামের অ্িাভজর্ক অ্ংেীোরসমূহ ও দেট সরকার উভময়র সামথ কাজ অ্বযাহত রাখার জর্য আমরা
উন্মুখ।"
LDP ও দগামের্ দিার প্রকল্প উভয় গভর্নর কুওমমার অ্লেস ের লর্উ আমমলরকার্স এর অ্ধীমর্ দর্ওয়া
উমেযাগ। পাৌঁি বের আমগ প্রলতলষ্ঠত ONA দেমের প্রথম েযািু মটালরলিভামব ততলর অ্লভবাসী দসবা অ্লেস। পুমরা
দেমট ONA এর সুমযাগ দকন্দ্র রময়মে যা লবলভন্ন কলমউলর্র্ট লভলত্তক প্রলতষ্ঠামর্র মাধযমম পলরিালিত হয় এবং
লর্উ ইয়মকন র র্তু র্ আমমলরকার্ কলমউলর্র্টসমূমহর জর্য অ্মর্ক ধরমর্র দসবা ও সমথনর্ প্রোর্ কমর। এই
সাইটগুলি হি অ্লভবাসীমের আপর্ কমর দর্ওয়ার জর্য এবং তামের দেমট প্রময়াজর্ীয় সবলকেু প্রোমর্র জর্য
কলমউলর্র্টর দকন্দ্রলবিু।
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