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OPWDD িবিভ� ধরেনর পিরেষবা �দান কের যা িনউ ইয়কর্ বাসী িবকাশমূলক �িতব�ী বয্ি�েদর 
তােদর স�দােয়র মেধয্ আরও সমৃ� জীবনযাপন করেত সাহাযয্ কের। 

পিরেষবাগিল সরাসির OPWDD �ারা এবং ে�ট জুেড় �ায় 600িট অলাভজনক সং�ার েনটওয়ােকর্ র 
মাধয্েম �দান করা হয়৷ 

OPWDD-এর ফয্ািমিল সােপাটর্  সািভর্ েসস (FSS) ে�া�াম এবং সহায়তা �দান কের যােত পিরবারগিল 
তােদর িবকাশমূলক �িতব�ী ি�য়জনেদরেক িনরাপদ রাখেত এবং বািড়েত বসবাস করেত 
সহায়তা কের। 

েক FSS পাওয়ার জনয্ উপযু�? 

FSS পাওয়ার জনয্ উপযু� হেত েকানও বয্ি�েক: 

1. OPWDD পিরেষবা পাওয়ার জনয্ েযাগয্তা �মািণত করেত হেব; এবং 

2. এক বা একািধক অৈবতিনক পিরবােরর সদসয্ বা অৈবতিনক েদখভালকারী সােথ পূণর্-কালীন 
বািড়েত থাকেত হেব 

FSS পাওয়ার জনয্ একজন বয্ি�র েমিডেকইড-এ নিথভু� হওয়ার েকানও �েয়াজন েনই। 

FSS কী ধরেনর সহায়তা �দান কের? 

বািড়েত আপনার ি�য়জেনর যৎন েনওয়ার জনয্ আপনােক সহায়তা করেত িবিভ� ধরেণর 
পািরবািরক সহায়তা পিরেষবা উপল� রেয়েছ। 

ে�া�ামগিল িবিভ� অ�েল িবিভ� ধরেনর হেত পাের এবং এেত এই স�েকর্  সহায়তা অ�ভুর্ � 
থাকেত পাের: 

• প�সমথর্ন 

• �ুল-পরবত� ে�া�াম 

• আচরণগত সহায়তা 
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• �াইিসস সািভর্ স 

• পািরবািরক �িতদান 

• পািরবািরক কাউে�িলং এবং �িশ�ণ 

• তথয্ এবং েরফােরল 

• িপতামাতা এবং ভাইেবান স�িকর্ ত অথর্সাহাযয্ েগা�ী 

• িবেনাদন/িশিবর 

• অবকাশ 

• পিরেষবা অয্াে�স 

• সামািজক দ�তা �িশ�ণ 

• িবিশ� সর�াম এবং বািড়র পিরবতর্ ন 

• পিরবহন 

FSS েসই পিরবােরর জনয্ একিট লাইফলাইন হেত পাের যােদর তােদর ি�য়জেনর �েয়াজন 
েমটােত সাহােযয্র �েয়াজন হয় এবং পিরবােরর সােথ বািড়েত বসবাসকারী কাউেক সহায়তা 
করার জনয্ একমা� OPWDD পিরেষবা হেত পাের। 

�ানীয় FSS এর ভূিমকা 

উপেদ�া পিরষদ 
�িতিট OPWDD-এর েডেভলপেম�াল িডসঅয্ািবিলিট িরিজওনাল অিফস (িডিডআরও) এর েবশ 
কেয়কিট �ানীয় FSS উপেদ�া পিরষদ রেয়েছ যা িবকাশমূলক �িতব�ী বয্ি� এবং তােদর 
পিরবােরর সদসয্েদর িনেয় গিঠত। 

েয �ানীয় পিরবারগিলর ি�য়জনরা তােদর বািড়েত থােকন, পিরবারগিলর জনয্ েকান ধরেনর 
সহায়তা এবং পিরেষবা �েয়াজন েস স�েকর্  এই �ানীয় কাউি�লগিল OPWDD-েক পরামশর্ েদয়৷ 

�ানীয় পিরবােরর �েয়াজেন সাড়া েদয় এমন ে�া�ামগিল িডজাইন, বা�বায়ন এবং তদারিক 
করেত কাউি�লগিল িডিডআরওগিলর FSS েকাঅিডর্ েনটরেদর সােথ িমেল কাজ কের। 

আপিন যিদ আপনার পিরবােরর জনয্ FSS চান 

OPWDD পাওয়ার েযাগয্তা, FSS ে�া�াম বা আপনার �ানীয় FSS অয্াডভাইজির কাউি�েলর সােথ 
কীভােব জিড়ত হেত হয় েস স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ কথা বলেত আমােদর েটাল ি� 
ইনেফালাইন (866) 946-9733 ন�ের বা িরেলর জনয্ এনওয়াই িরেল িসে�ম 711 ন�ের েফান িদন। 

এছাড়াও আপিন OPWDD ওেয়বসাইট www.opwdd.ny.gov-এ সহায়ক তথয্ েপেত পােরন। 

 


