
Office of Student Services 

2110 Washington Boulevard 

Arlington, VA 22204 

703-228-6046 

 

গৃহহারা শিশু এবং 

যুবদের শিক্ষার 

প্রদয়াজনীয়তা পূরণ 

করা 

প্রদজক্ট এক্সট্রা স্টেপ 

যদি আপনার সন্তানকে সু্ককে ভদতি েরকত সমসযা 

হকে থাকে, অথ িননদতে োরণ অথবা অনয কোনও 

োরকণ আদে িিংটকন গৃহহারা হকে থাকেন, অথবা 

আরও দবশি তথয চান তাহকে এখাকন ক ান েরুন 

অথবা কযাগাকযাগ েরুন:  

 

Barbara Fisher, LCSW 

কহামকেস দেোক া (Homeless Liaison) 
প্রক ক্ট এক্সট্রা কেপ (Project Extra Help) 

(703) 228-2585 
   barbara.fisher@apsva.us 

বাসস্থান সহায়তা (HOUSING ASSISTANCE) 
 

Arlington County Department of Human Services 
2100 Washington Boulevard 
Arlington, VA 22204 

 
ইমাক িন্সি হাউন্স িং ইনকটে   703-228-1300 
ইমাক িন্সি হাউন্স িং োইন 24/7  703-228-1010 
 
 

আশ্রয়স্থল 

Bridges to Independence Shelter  703-525-7717 
Doorways Family Shelter   703-907-0022 
Doorways Domestic Violence Shelter  703-237-0881 
 
 

খােয সংস্থান (FOOD RESOURCES) 
Arlington Food Assistance Center 703-845-8486 
2780 South Nelson Street 
Arlington, VA 22206 

 
 

মানশসক স্বাস্থয 
Arlington County Behavioral Healthcare Division 
2120 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 
 
Behavioral Healthcare Access 703-228-5150 
Emergency Services  703-228-5160 
 
Children’s Regional Crisis Response 884-627-4747 
 

শিশকৎসা পশরদেবা 
Arlington County Department of Public Health 
2100 Washington Boulevard 
Arlington, VA 22204 
 
Health Clinics   703-228-1200 
Immunization Clinic  703-228-1290 
Teen Health Services  703-228-1214 
 
Arlington Pediatric Center  703-717-7545 
601 S. Carlin Springs Road 
Arlington, VA 22204    

 
সরকাশর সহায়তা 

Medicaid, TANF, SNAP  703-228-1350 
 

হটলাইন 

চাইল্ড প্রকটেটটভ সাদভিকসস  
(Child Protective Services, CPS)  703-228-1500 
 
ক াকমদেে& কসে্সুোে ভাকোকেি হটোইন  
                          703-237-0881 

 

আশল লংটন প্রদেদির সংস্থান 

Sair Molina 

অযা দমদনকেটটভ অযাদসেযান্ট 
প্রক ক্ট এক্সট্রা কেপ 

 গ্রীষ্মকরর মাসলদে কযাগাকযাকগর কসরা সমে  
 

703-228-6046 
sair.molina@apsva.us 

 

ওদয়বসাইট:  

https://www.apsva.us/student-services/homeless/  

মাচি 2019 

প্রশ্ন বা উদেগ আদে?  

দশক্ষাথীকির মকযয গহৃহারা হওোর সমসযা সাযারণ 
আবাসকনর সমসযা কথকে অকনে বড় সমসযা। এটট 
এে ন দশশুর  ষ্মবকনর প্রদতটট কক্ষকে প্রভাব ক কে। 
দশক্ষা হে িাদরদ্র িদূরেরণ ও অথ িননদতে সচেতার 

চাদবোটি। 



মযাশকন-স্টেদটাকহামকেস অযাদসেযাি অযাক্ট কসই 
সমস্তকির সু্ককের নদথভুক্ত হওোকে দনন্সিত েকর 
যারা,স্থায়ী বাসস্থাদনর অোদব, থাকে অপ্রতুল 
অথবা অস্থায়ী বাসস্থাদন থাদক ,কযমন: 

• আপতোেষ্মন আশ্রে পদরবতিনসূচে আবাসন 

• যথাযথ দবেকের অভাকব কমাকটে, কহাকটে, অথবা 
েযাকের মাকি 

• গাদড়, পােি, পাবদেে কেস, বাস অথবা কট্রন 
কেশন, অথবা পদরতযক্ত দবন্সল্ডিং 

• গৃহ হারাকনা অথবা অথ িননদতে সিংেকটর  নয 
আত্মষ্মেস্ব ন বা বনু্ধবান্ধবকির সকে দিলণ হকে 
থাো। 

গৃহহারা দশশু এবিং যুবকিরওসু্কল যাওয়ার অশিকার 

আদে, এমনদে তাকির সু্কে করে ি তখদনই না পাওো 

কগকেও। 

গৃহহারা দশশু এবিং যুবরা তাকির সুদবযা মকতা সু্ককেই 

থােকত পাকর অথবা তারা কযখাকন থাকে কসখানোর 

সু্ককে ভদতি হকত পাকর। 

গৃহহারা একাকী যুবদেরওএই এেই অদযোর রকেকে। 

স্থায়ী, শনয়শমত ও পয লাপ্ত 

বাসস্থান না থাকা শিশু ও 

যুবদের শিক্ষার অশিকার 

শপতা-মাতারা শক করদত 

পাদরন?  

• সু্ককের সমা েমী, অযযক্ষ, োউকিের, 
দশক্ষে, থবা, সু্কে নাকস ির সকে আপনার 
থাোর দবষকে েথা বেুন। 

• েখন আপনার পদরবার অথবা সন্তান অনযে 
চকে যাকব তা  ানান ও নতুন টিোনা দিন। 

• আপনার সন্তানকে সহােতা েরকত পাকর 
এরেম পদরকষবা আকে দেনা ন্স জ্ঞাসা 
েরুন। 

• আপনার োোোদে সু্কে সেকেি কখা োঁ  খবর 
দনন। 

• সম্ভব হকে, আপনার সন্তানকে সু্ককে নদথভূক্ত 
েরাকনার সমে বাথ ি সাটটিদ কেট এবিং 
টটোিাকনর নদথপে সকে আনুন। 

• সু্ককের  নয প্রকো নষ্মে সরঞ্জাম কোথাে 
পাকবন তা ক কন দনন। 

• আপনার সন্তাকনর আকগর সু্কে কথকে বিদে 
হওোর করে ি কচকে দনন। 

• আদে িিংটন পাবদেে সু্কে গ্রArlington Public 
Schools) গৃহহষ্মন দশক্ষাথীকির সহােতা দিকত 
অেষ্মোরবদ্ধ। 

• প্রক ক্ট এক্সট্রা কেপগ্রProject Extra Step)-এ 
েে েরুন!   703-228-6046 

প্রদজক্ট 
এক্সট্রা স্টেপ (PROJECT 

EXTRA STEP) 
শক করদত পাদর?  

• তাকির সন্তানকির সু্ককে ভদতি েরাকনার কক্ষকে 
সহােতা েকর। 

• দশশুকির তাকির বসবাকসর  ােগা কথকে 
আনানার  নয যানাবাবহন বযবস্থাে দপতা-
মাতাকে সহােতা েকর। 

• সু্ককে প্রাতঃরাশ এবিং িুপুকরর খাওোর 
কপ্রাীাকম নাম কেখাকত দশক্ষাথীকির সহােতা 
েকর। 

• দশক্ষাথীকির দবনামূকেয দশক্ষা পদরকষবা কিে। 

• প্রকো ন অনুযােষ্ম সু্ককের সরঞ্জাম ও 
ন্স দনসপে প্রিাকন সাহাযয েকর। 

• এদপএস এক্সকটনক   ক  সুদবযা দনকত 
সাহাযয েকর। 

• পদরবারলদেকে সম্প্রিাে সিংস্থাকনর কখা োঁ  
খবকর সহােতা েকর। 

• সু্ককের  নয দনর্িঞ্ঝাট পদরবহন কপকত 
দশক্ষাথীকির সাহাযয েকর। 

• সু্ককের স্বাস্থয ও সু্ককের করেক ির কক্ষকে 
সাহাযয েকর। 

• মযাদেদন-কভকন্টা-এর অযষ্মনস্থ কয দশক্ষাথীরা 
গৃহহারা তাকির প্রকো ন সেকেি 
সম্প্রিােকে দশদক্ষত েকর তুেকত সাহাযয 
েকর। 


