
পরিবারিি মলূ্ায়ন  
প্রকল্প

কিশ�োর-কিশ�োরীশের এবং তোশের পকরবোরশি প্রকতকেশের 
চ্োশেঞ্জগুকে ম�োিোশবেোয় সহোয়তো িরো

যুব ও পকরবোর ে্োশয়র কবভোগ

রকভারব আরিা ববরি জানরবন

পোকরবোকরি �েূ্োয়ে প্রিল্প মিশ্রের অবস্োেগুশেো 
মসো�বোর মেশি শুক্রবোর সিোে 9টো মেশি কবিোে 
5টো পয্যন্ত ম�োেো েোশি
ইশ�ে �োরফত অেসুন্োে:  
FAPinquiry@acs.nyc.gov

Manhattan বসবোসরত পকরবোরবশগ্যর জে্:
Manhattan Family Court 
60 Lafayette Street, 2nd floor 
New York, NY 10013  
(212) 341-0012

Brooklyn বসবোসরত পকরবোরবশগ্যর জে্:
345 Adams Street, 8th floor 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 260-8550

Queens বসবোসরত পকরবোরবশগ্যর জে্:
Queens Family Court, 4th floor 
151-20 Jamaica Avenue, 
Jamaica, NY 11433  
(646) 599-3308 or (718) 725-3244

Bronx বসবোসরত পকরবোরবশগ্যর জে্:
Family Resource Center 
260 East 161st Street, Sublevel 
Bronx, NY 10451 
718-664-1800

Staten Island বসবোসরত পকরবোরবশগ্যর জে্:
350 St. Mark’s Place, 5th floor 
Staten Island, NY 10301  
(718) 720-0071Children Children
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য�ে মিোশেো পকরবোর প্রেশ�, পোকরবোকরি �েূ্োয়ে প্রিশল্প 
আসশব, ত�ে FAP-এর ি�মীরো আ�ন্ত্রণ জোেোশব ও প্রিশল্পর 
সশগে পকরচয় িকরশয় মেশব। যকে পকরবোর অং� মেয়োর কসদ্োন্ত 
মেয়, তোহশে পোকরবোকরি সঙ্কট স�োধোশে এিজে কবশ�ষজ্ঞ 
স�োজি�মী তোশের সোক্োতিোর মেশবে।

কেযুক্ত স�োজি�মী প্রকতটি পকরবোশরর সশগে িেো বশে মসই 
পকরকস্কত মবোঝোর মচষ্ো িরশবে যোর িোরশণ তোরো FAP-মত 

এশসশেে। এর পো�োপোক� পকরবোশরর স�স্ো স�োধোশের জে্ 
সবশেশি সহোয়ি ও বোস্তকবি কবিল্প �ুজঁশবে। স�োজি�মী 
পকরবোশরর উশবেগ, �কক্ত�োেী কেি ও পকরকস্কত সম্পশি্য  প্রশ্ন 
কজজ্ঞোসো িরশবে। এই িশেোপিেশের কভকতিশত, স�োজি�মী 
পকরবোশরর স�স্ো স�োধোশের জে্ সবশেশি সহোয়ি ও 
বোস্তকবি কবিল্প �ুজঁশবে।

রনউ ইয়ক্ক  রিটিি রিশু পরিরেবা প্রিািরনি 
পারিবারিক মলূ্ায়ন প্রকল্প (Family 
Assessment Program, FAP) বিইিব 
পরিবািরক িাহায্ করি যািা প্ররিরিরনি 
িমি্া বমাকারবলায় িংঘে্ক করি চরলরে।

FAP হল PINS [পাি্কনি ইন রনড অব 
িপুািরভিন (Persons In Need of 
Supervision)] রিরটেরমি মাধ্রম 
পারিবারিক আিালরি বযরি চান এমন 
পরিবািরিি জন্ প্ররয়াজনীয় প্রথম ধাপ।

পরিবারিি মলূ্ায়ন প্রকল্প কী?

FAP বথরক কী প্রি্ািা কিরবন?

FAP রক আমাি পরিবারিি জন্ ভারলা?

FAP কী?

পকরবোররো মবক�রভোগ স�য় �োেকসি চোপ কেশয় স�স্োয় 
েোশি। অকভভোবি হশয় কেশজর চোকহেোর পো�োপোক� বোচ্োশের 
কেয়ক�ত সহোয়তো প্রেোে িরো িঠিে িোজ। কিশ�োর-কিশ�োরী 
হশয়ও সব স�য় ময তো সহজ তোও েয়। আপেোর জীবশের 
সবকিেুর ময�ে সু্ে, বনু্, ঘশরর িোজ ও িোশজর ভোরসো�্ 
বজোয় রো�শত উপোয় ম�োঁজো ক্োকন্তির এবং চোশপর হশত পোশর।

কেউ ইয়ি্য  কসটির ক�শু পকরশষবো প্র�োসশের পোকরবোকরি 
�েূ্োয়ে প্রিল্প (Family Assessment Program, FAP) 
মসইসব পকরবোরশি সোহোয্ িশর যোরো প্রকতকেশের স�স্ো 
ম�োিোশবেোয় সংগ্ো� িরশে। FAP হে এিটি কবিল্প পে 
ম�োঁজোর প্রিল্প। এটি এ�ে এিটি প্রিল্প যোর �োধ্শ� 
আেোেশত েো এশস পোকরবোকরি স�স্োর স�োধোে িরশত 
সোহোয্ িরো হয়। �েূ্োয়ে, এিি উপশে�, িোউশসেকেং এবং 
এিগুচ্ছ িক�উকেটি ও গৃহ কভকতিি পকরশষবোয় মরফোর িরোর 

�োধ্শ�, FAP পকরবোরশের ক্�তোয়ে িশর ও সংঘোত 
ি�োয়।

FAP-এর মেশি কবিল্প পকরশষবো পোওয়োর কবষয়টি 
সমূ্পণ্যভোশব মবেচ্ছো�েূি। FAP হে PINS [পোস্যেস ইে কেড 
অব সুপোরকভ�ে (Persons In Need of 
Supervision)] কসশটেশ�র �োধ্শ� পোকরবোকরি আেোেশত 
মযশত চোে এ�ে পকরবোরশের জে্ প্রশয়োজেীয় প্রে� ধোপ। 
মিোশেো PINS কপটি�ে েোক�ে িরোর আশগ, পকরবোরটিশি 
অব�্ই FAP-এ অং� কেশত হশব।  এটি হে পকরবোরশেরশি 
কেশজশের িক�উকেটি সোহোয্ পোওয়োর জে্ কবকভন্ন 
পকরশষবোর ম�োঁজ পোওয়োর উপোয়। অে্ সব কবিল্প কেঃশ�ষ 
েো হওয়ো অবকধ FAP মিোশেো পকরবোরশি পোকরবোকরি 
আেোেশত PINS কপটি�ে েোক�ে িরশত সোহোয্ িরশব েো।

FAP 18 বের বয়স অবকধ বোচ্ো েোিো পকরবোর যোরো এশি 
অপশরর সশগে সংযুক্ত হশত পোরশে েো তোশের পকরশষবো প্রেোে 
িশর।

অল্পবয়স্ ব্কক্তটি য�ে এইসব িোজ িশর ত�ে FAP 
সোহোয্ মপশত পোশর:

•  সু্ে েো যোওয়ো অেবো ক�ক্ি বো ক্োশস স�স্ো হওয়ো।

•  কেশঁ�োজ বো বোরবোর বোকি মেশি পোেোশেো।

•  �োেি মসবে বো �ে্পোে।

•  মেশগটিভ সহপোঠীর সশগে সহশযোগী িরো।

•  �োেকসি স�স্োয় মভোগো।

•  �োেহোকে বো কবপজ্জেি আচরণ িরো।

ময মিোশেো পকরবোর FAP মেশি সোহোয্ মপশত পোশরে। FAP 
মেশি সোহোয্ মপশত আপেোর ম�োেো ACS মিশসর েরিোর মেই।


