
িতব ী তথ  এবং 

অ াে স লাইন 
িতব ী ব ি েদর জন  কািভড-১৯ িটকার িবষেয় 

সাহায  ক ন 

িতব ী তথ  ও অ াে স লাইন (ডায়াল

িতব ী ব ি েদর িটকা দওয়ার জন  আেছ। ডায়াল এর 

িশি ত কমীরা য সকল সবা দান করেবঃ

 ানীয় িটকা দওয়ার ান খঁুেজ পেত সাহায  ক ন।

 িটকার অ াপেয় েম  তিরেত সহায়তা ক ন।

 কলারেদর ানীয় পিরেষবার সােথ সংযু  ক ন 

যমন অ াে সেযাগ  পিরবহন - িটকা দােনর িতব কতা দূর।
 

The hotline also can provide information and
resources to answer questions and
about the vaccines and can connect callers to
information and services that promote independent
living and address fundamental needs, such as food,
housing, and transportation. 

DIAL is operated as a collaboration
of organizations serving people with disabilities and the
National Association of Area Agencies
The consortium includes: 

 Association of Programs for Rural
(APRIL), 

 Association of University Centers

 Independent Living Research Utilization

 National Association of Councils 
(NACDD), 

 National Council on Independent

 National Disabilities Rights Network

 The Partnership for Inclusive Disaster

This collaboration benefits from the disability networks’
knowledge and expertise in meeting the
disabilities across the United States and
experience operating the Eldercare Locator
national information and referral resource that supports consumers 
across the spectrum of issues affecting 

                                                                                           

হটলাইন িটকা স েক  এবং উে গ মাকােবলার জন  তথ  এবং সং ান 

সরবরাহ করেত পাের এবং কলকারীেদর এমন তথ  এবং পিরেষবার সােথ সংযু  

করেত পাের যা াধীন জীবনযাপনেক উৎসািহত কের এবং খাদ

পিরবহেণর মেতা মৗিলক চািহদা িল পূরণ কের।

 

ডায়াল িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী সংগঠন এবং ন াশনাল এেসািসেয়শন 

অফ এিরয়া এেজি  অন এিজং (n4a) এর মেধ  একিট সহেযািগতা িহসােব 

পিরচািলত হয়। কনেসািটয়ােমর মেধ  রেয়েছঃ 

 অ ােসািসেয়শন অফ া ামস ফর রাল ইি েপে  িলিভং 

 অ ােসািসেয়শন অফ ইউিনভািসিট স ার অব িডেসিবিলিটস 

(এইউিসিড), 

 ইি েপে  িলিভং িরসাচ ইউিটলাইেজশন 

 ন াশনাল অ ােসািসেয়শন অফ কাউি লস অন ডেভলপেম াল 

িডেসিবিলিটস (এনএিসিডিড), 

 ন াশনাল কাউি ল অন ইি েপে  িলিভং 

 জাতীয় িতব ী অিধকার নটওয়াক 

 িদ পাটনারিশপ ফর ই লুিসভ িডেজ ার াে িজস।

এই সহেযািগতা মািকন যু রা  জুেড় িতব ী ব ি েদর চািহদা মটােত িতব ী 

নটওয়ােকর ব াপক ান এবং দ তা থেক উপকৃত হয় এবং 

লােকটার পিরচালনার n4a এর দশেকর অিভ তা

জাতীয় তথ  এবং রফােরল িরেসাস যা ভা ােদর

আেমিরকানেদর ভািবত কের এমন সমস া। 
 

 

িতব ী তথ  এবং  

 
িটকার িবষেয় 

ডায়াল) এখন বিধর ব ি সহ 

িতব ী ব ি েদর িটকা দওয়ার জন  আেছ। ডায়াল এর 

সকল সবা দান করেবঃ 

ানীয় িটকা দওয়ার ান খঁুেজ পেত সাহায  ক ন। 

িটকার অ াপেয় েম  তিরেত সহায়তা ক ন। 

েদর ানীয় পিরেষবার সােথ সংযু  ক ন –  

িটকা দােনর িতব কতা দূর। 

The hotline also can provide information and 
and address concerns 

about the vaccines and can connect callers to 
information and services that promote independent 
living and address fundamental needs, such as food, 

collaboration between a consortium 
of organizations serving people with disabilities and the 

Agencies on Aging (n4a). 

Rural Independent Living 

Centers on Disabilities (AUCD), 

Research Utilization (ILRU), 

 on Developmental Disabilities 

Independent Living (NCIL), 

Network (NDRN), and 

Disaster Strategies. 

This collaboration benefits from the disability networks’ extensive 
the needs of people with 

disabilities across the United States and n4a’s decades of 
Locator, the only federally funded 

and referral resource that supports consumers 
 older Americans. 
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হটলাইন িটকা স েক  এবং উে গ মাকােবলার জন  তথ  এবং সং ান 

কলকারীেদর এমন তথ  এবং পিরেষবার সােথ সংযু  

করেত পাের যা াধীন জীবনযাপনেক উৎসািহত কের এবং খাদ , আবাসন এবং 

পিরবহেণর মেতা মৗিলক চািহদা িল পূরণ কের। 

িতব ী ব ি েদর সবা দানকারী সংগঠন এবং ন াশনাল এেসািসেয়শন 

এর মেধ  একিট সহেযািগতা িহসােব 

 

অ ােসািসেয়শন অফ া ামস ফর রাল ইি েপে  িলিভং (এি ল), 

অ ােসািসেয়শন অফ ইউিনভািসিট স ার অব িডেসিবিলিটস 

ইি েপে  িলিভং িরসাচ ইউিটলাইেজশন (আইএলআরইউ), 

ন াশনাল অ ােসািসেয়শন অফ কাউি লস অন ডেভলপেম াল 

ন াশনাল কাউি ল অন ইি েপে  িলিভং (এনিসআইএল), 

জাতীয় িতব ী অিধকার নটওয়াক (এনিডআরএন), এবং 

িদ পাটনারিশপ ফর ই লুিসভ িডেজ ার াে িজস। 

িগতা মািকন যু রা  জুেড় িতব ী ব ি েদর চািহদা মটােত িতব ী 

নটওয়ােকর ব াপক ান এবং দ তা থেক উপকৃত হয় এবং এলডারেকয়ার 

এর দশেকর অিভ তা, একমা  ফডােরল ফাে ড 

জাতীয় তথ  এবং রফােরল িরেসাস যা ভা ােদর সমথন কের বয়  
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