• একটি "ঘটনা" লা দুঘঘটনা বা আঘাত যা
পররলবা প্রাপ্ত
প্রভারবত কলর।

বযরির

স্বাস্থ্য

বা

ুরক্ষালক

• একটি “গুরুত্বপূর্ঘ ঘটনা” লা এমন একটি ঘটনা
যার পররলবা প্রাপ্ত বযরির স্বাস্থ্য, ুরক্ষা বা
কযালর্র ক্ষরত করার ক্ষমতা আলে।

• একটি "জানাবার মলতা ঘটনা" লা এমন একটি

ঘটনা বাধ্যতামূক প্ররতলবদক এনওয়াইএ জারি
সন্টার ফর রদ প্রলটকলন অফ রপপ উইথ
সেলা নীড জানালত বাধ্য।
এই ধ্রলর্র ঘটনা লা অপবযবার, অবলা এবং
গুরুত্বপূর্ঘ ঘটনা।

• একটি সকন্দ্র সকায়ারফালয়ড বযরিলক দুঘঘটনা
বা আঘাত যা পররলবা সনওয়া বযরির স্বাস্থ্য
বা ুরক্ষালক প্রভারবত কলর তার প্রাথরমক
রবজ্ঞরপ্তর 24 ঘন্টার মলধ্য সটরলফালন জানালব।
• যরদ সকায়ারফালয়ড বযরির দ্বারা অনুলরাধ্
করা য়, সকন্দ্র তাড়াতারড় ররিত ইনরলডন্ট
ররলপালটঘর একটি করপ সদলব।
• এোড়াও সকন্দ্র সকায়ারফালয়ড বযরিলক
ঘটনাটি আলরা আলাচনা করবার জনয সদিা
করার অফার সদলব।

ংস্থ্ার রডলরক্টরলক দুঘঘটনার প্রাথরমক ররলপাটঘ জমা
সদওয়ার 10 রদলনর মলধ্য দুঘঘটনার তাৎক্ষরর্ক
বযবস্থ্া গ্রলনর ম্পলকঘ একটি ররিত প্ররতলবদন
(উদাাঃ, দুঘঘটনাগ্রস্থ্ বযরিলক ুররক্ষত করার
বযবস্থ্ামূ) একজন সযাগ্য বযরিলক অবলযই
রবরা করলত লব।

সজানাথলনর আইন সকন্দ্রগুরলক রনলদঘ ল সদয় ররিত
অনুলরাধ্ সদবার পলর সকায়ারফালয়ড বযরিলদর
অপবযবার, অবলা এবং গুরুত্বপূর্ঘ ঘটনার
(জানাবার মলতা ঘটনার) অরভলযাগ্ এবং তদলের
ালথ জরড়ত তথয ও নরথ সদবার জনয।
জারি সন্টালর জানালনা একটি অপবযবার বা
অবলার ঘটনার তদলের মারপ্তর পলর, জারি
সন্টার পররলবা প্রাপক বা তালদর বযরিগ্ত
প্ররতরনরধ্লক তদলের ফাফ জানালব।
অপবয

।

িবরয়

প্রদানকারীকক ললিত অনুকরাকের দদবার পর
সকায়ারফালয়ড বযরিরা জারি সন্টালর জানালনা
অপবযবার বা অবলার ঘটনা ংক্রাে তথয ও
নরথ তদে সল বার 21 রদলনর মলধ্য সনলব।

যাাঁ। নাম বা তথয যা অনয পররলবা প্রাপ্ত বযরি বা
কমীলক রচরিত কলর তা ম্পারদত লব যরদ না তারা
প্রকাল করালক অনুলমাদন কলরন।
সফডারা আইন বা সরগুললন এই সরকডঘ ম্পরকঘ ত
সরকডঘ বা তথয প্রকাললর ওপর অরতররি রবরধ্রনলধ্
আলরাপ করলত পালর। সযমন সফডারা আইন ওএএএএ
প্রদানকারীলদর রনলধ্ কলর পররলবা প্রাপলকর রনরদঘ ষ্ট
ম্মরত োড়া (প্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক) বা সফডালর
আইনানুগ্ আদালতর রনলদঘ ল োড়া এমন সকালনা সরকডঘ
বা তথয প্রকাল করলত যা একটি মানুলক পররলবা
প্রাপক রালব রচরিত কলর
যরদ সকালনা সরাগ্ী অপ্রাপ্তবয়স্ক য় এবং পররলবা প্রাপক
য় যালত বাবা মা বা অরভভাবক ম্মরত রদলয়লে, তাল
সরাগ্ী ও বাবা মা বা অরভভাবক উভয়ককই তথযপ্রকালল
ম্মরত রদলত লব।

ময়বয

।
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অপবয
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ও
উইথ

একট

আইন

কিনদরকর্ড প্রকাল করা কব?
যিন সকায়ারফালয়ড বযরিরা জানবার মলতা ঘটনার
ংরিষ্ট সরকডঘ বা নরথর জনয ররিত অনুলরাধ্
করলবন, সকন্দ্র সই অনুলরালধ্র ালপলক্ষ তদে সল
বার 21 রদলনর মলধ্য উত্তর সদলব।

দকায়ালফাকয়র্ বযালির দ্বারা প্রাপ্ত
দরকর্ড বা নলি লক দলয়ার করা যাকব?
যাাঁ। সজানাথলনর আইলনর ংললাধ্ন, যা 2013 সথলক
কাযঘকরী লয়লে, সকায়ারফালয়ড বযরিলদর, যারা
জানবার মলতা ঘটনার ংরিষ্ট তথয বা নরথ
সপলয়লে, সই তথয বা নরথ রনম্নররিতলদর ালথ
সলয়ার করলত অনুমরত সদয়:
• স্বাস্থ্য পররলবা প্রদানকারী
• বযবাররক স্বাস্থ্য পররলবা প্রদানকারী
• আইন প্রলয়াগ্কারী ংস্থ্া (যরদ সকায়ারফালয়ড
বযরি রবশ্বা কলরন সকালনা অপরাধ্ ঘলটলে)
ও/বা
• সকায়ারফালয়ড বযরির উরক

এই প্রচারপত্র আপনাকক দই পদ্ধলত বুঝকত াাযয
করকব যা এই পলরকবা দনওয়া বযালিকদর াকি ওয়া
ঘটনা ম্পককড তিয দ াগাড় ককর। এটি একটি
লনকদড ললকা দকাকনা আইলন দস্তাকব নয়। দ ানািকনর
আইন ম্পককড আকরা ানকত এই প্রচারপকত্রর দলক
দদওয়া তিয দদিুন।
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এক দকায়ালফাকয়র্
ন
বযলি দক?
এই আইন অনুযায়ী, সকায়ারফালয়ড বযারি
লা:
• অপ্রাপ্তবয়স্ক সরাগ্ীলদর সক্ষলে বাবা মা বা
অনযানয আইরন অরভভাবক
• প্রাপ্তবয়স্ক সরাগ্ীলদর বাবা মা, আইরন
অরভভাবক, স্বামী/স্ত্রী বা প্রাপ্তবয়স্ক োন
যারা প্রাপ্তবয়স্ক সরাগ্ীর লয় রচরকৎা জরনত
রদ্ধাে রনলত আইনত অনুলমারদত।
• প্রাপ্তবয়স্ক সরাগ্ী যারা আদালতর দ্বারা
আইনত অক্ষম সঘারত য় রন।

সয ক সকন্দ্র রনম্নররিত সিট এলজরির
দ্বারা পররচারত, াইলি প্রাপ্ত বা প্রতযরয়ত
বাধ্যতামূক ভালব সজানাথলনর আইলনর
প্রলয়াজনীয়তা সমলন চলত লব
• অরফ ফর রপপ উইথ সডলভপলমন্টা
রডারবরটিজ (OPWDD)
• অরফ অফ সমন্টা সথ (OMH)
• অরফ অফ আলকারজম এন্ড াবলিি
এরবউজ ারভঘ ল (OASAS)
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ও
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OPWDD'
www.opwdd.ny.gov/node/395.

• DDWOO এর তলথযর াইন লা 1-866-9469733/TTY: 1-866-933-4889 এবং
ওলয়বাইটটি ' www.opwdd.ny.gov.
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1-800-624-4143
ও )

'

/
'
infoassistance@justicecenter.ny.gov.
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/

'

দবলল ভাায় লবনামূকয অনুবাদ এবং

ভাা ায়তা পলরকবা উপব্ধ।

জনাথন'  ইনরলডন্ট
সনাটিরফলকলন এন্ড
সরকডঘ এলে:
স্বতন্ত্র বযারি, বাবা মা এবং আইরন অরভভাবকলদর
জনয একটি রনলদঘ রলকা

