
SIARI র দলের সদসযরা এই কঠিন সমল়ে জনগলের সসবা়ে রল়েলেন। 

যদদও মহামারী সম্পদকিত জরুদর  অবস্থার কারলে আমালদর অদিস বন্ধ রল়েলে, আমরা 

আমালদর পদরলেবাগুদে (services) দরূ সেলক প্রদান কলর চলেদে: 

1. বযাখ্যা করা: 

 আলগর তুেনা়ে এখ্ন সকলের দনরাপত্তার জনয সযাগালযাগ প্রল়োজনী়ে। SIARIর  ঠিম 

দবনা মূলেয তালদর বযাখ্যা পদরলেবা সরবরাহ করার দসদ্ধান্ত দনল়েলে। এঠি প্রদতঠি 

বযক্তিলক তালদর দনজস্ব ভাো়ে প্রল়োজনী়ে তেয অজিলন সাহাযয করলব। 

২. িযাক্স দিদনক: 

িযাক্স দিদনকঠি দরূ সেলক সক্তি়ে োলক। SIARI প্রদত বেলরর মত আপনার িযাক্স 

দরিান ি দাদখ্ে করলত আপনালক সাহাযয  করলত প্রদতশ্রুদতবদ্ধ। আপনার 

দস্তালবজগুদে (DOCUMENTS) সপ্ররলের সুদবধালে ি, আপদন এই ওল়েব অযাদিলকশন 

দদল়ে এগুদে স্ক্যান করলত পালরন:  

o Simple scanner 

o Fast scanner 

o Tap scanner  

আপদন আমালদর এই-পদরলেবার স্থালনর প্রশাসদনক দি ই-ট্রান্সিার স্থানান্তলরর 

মাধযলম প্রদান করলত পালরন। আমরা আপনালক অনুসরে করার পদ্ধদত সম্পলকি 

অবদহত করব। 

3. অদভবাসন (IMMIGRATION) দস্থদত (STATUS): 

আপনার অধয়েন (STUDY) বা ও়োকি পারদমলির সম়োদ সশে হও়োর আলগ, আমরা 

আপনার দস্থদত পুনন িবীকরলের (RENEW) করার জনয সাহাযয করব। 

আমরা স্থা়েী বাসস্থান (Permanent Resident Card), পুনন িবীকরলের (Renewal), 

নাগদরকত্ব(Citizenship) এবং স্পনসরদশপ অযাদিলকশনগুদের জনয  সাহাযয 

অবযাহত রাখ্দে। 

4. দপতামাতার জনয সমে িন: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolmobilesolution.fastscannerfree&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=en_US


SIARI র দকন্ডারগালিিন এই সমল়ের মলধয দপতামাতালদর এবং দশশুলদর সহা়েতা 

করার জনয প্রদতদদলনর সরঞ্জাম এবং ক্তি়োকোপ সরবরাহ কলর। আপদন “হাল্ট-

গার্িাদর দস়োদর” https://www.facebook.com/groups/869943093367349/ 

সিসবুক গররুলপ সযাগ দদল়ে এঠি অযালক্সস করলত পারলবন। 

5. ফ্রান্সাইলজশন (French Course): 

- শীতকােীন অদধলবশলন, যারা উপদস্থত দেলেন তালদর জনয িরাদস পালির 

অংশগ্রহীতালদর ভাতা সদও়ো হল়েদেে। 

- ৩১ সশ মাচি সেলক শুরু হও়ো বতিমান অদধলবশলনর জনয, একজন িরাদস দশক্ষক 

আপনার দরূত্ব সশখ্া (On line) সকাস ি চাদেল়ে যাও়োর জনয ইলমে বা সিালন 

সযাগালযাগ করলবন, দ়ো কলর সনাি করুন সয প্রস্তাদবত দশক্ষামূেক 

ক্তি়োকোপগুদেলত আপনার অংশগ্রহে প্রল়োজনী়ে। আপদন যদদ দরূ সেলক অংশ 

দনলত সক্ষম না হন এবং আপনার প্রদশক্ষে সশে করলত চান, তলব দ়ো কলর এই 

নম্বলর সযাগালযাগ সকলে সযাগালযাগ করুন: 514 864-9191 

6. আদে িক অসুদবধা: 

বতিমান পদরদস্থদত আপনার দদনক্তিন জীবনলক দবদভন্ন স্তলর প্রভাদবত করলত পালর। 

আপনালক সহা়েতা করার জনয এখ্ালন কল়েকঠি সরঞ্জাম এবং সংস্থান রল়েলে। 

আপদন যদদ মলন কলরন আপদন COVID19 এ আিান্ত হল়েলেন, সযাগালযাগ করুন: 

কুযলবক 

1 877-644-4545 

আপদন সকাোও যাও়োর আলগ, সযাগালযাগ করুন স্বাস্থয তেয : 811-এ  

কানার্া 

অযাদিলকশন আপনালক সব িলশে আপলর্িগুদে, দনভিরলযাগয সংস্থানগুদে এবং আপনার 

েক্ষেগুদের স্ব-মূেযা়েন করার অনুমদত সদলব।  

Https://ca.thrive.health/ অযাপঠি র্াউনলোর্ করুন 

অদভবাসন দস্থদত এবং যত্ন অযালক্সস: 



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

আপদন যদদ চাকদর হাদরল়ে সিলেন: 

Québec 

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/#c47761 

কানার্া 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

খ্াদয বযাংকগুদের জনয: 

http://jam-montreal.com/ 

www.madacenter.com 

www.multicaf.org 

https://lesnac.com/web/ 

https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/ 

আপনার দনকিবতী একঠি িুর্ বযাংলকর জনয 211 এ সযাগালযাগ করুন: 

যদদ আপদন ঘলরা়ো সদহংসতা়ে অসুদবধা অনুভব কলর োলকন, সযাগালযাগ করুন: 

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

1 800 363-9010 

দদলন 24 ঘন্টা / সপ্তালহ 7 দদন সখ্াো আলে 

COVID-19 কলরানভাইরাস সরালগর সালে যুি সেস, উলেগ এবং হতাশা: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-

19/ 

সামাক্তজক তেয এর  জনয  সযাগালযাগ করুন 811 

তেয এবং সরিালরে পদরলেবা সযাগালযাগ করুন 211 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761
http://jam-montreal.com/
http://www.madacenter.com/
http://www.multicaf.org/
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/


211 সগ্রিার মদিে একঠি দবনা খ্রচ এ, বহুভাদেক সিদেলিান এবং ওল়েব-দভদত্তক 

সহা়েতা  দদলে যা আপনালক সম্প্রদা়ে সংগিন এবং পদরলেবাগুদেলত (Commmunity 

Organization) পদরচাদেত কলর। 

https://www.211qc.ca/ 

সয সকানও জরুদর প্রলের জনয আপদন আমালদর কালে সিসবুক মযালসঞ্জালর 

বযক্তিগতভালব দেখ্লত পালরন: 

অেবা আমালদর সরাসদর কে করুন: 514-738-4763। 

একিু সদদর হলত পালর তলব আমরা আপনার সমস্ত প্রল়োজলনর উত্তর সদও়োর সচষ্টা 

করব। আপদন যদদ িরাসী বা ইংরাজী না বেলত পালরন তলব আপদন আপনার ভাো়ে 

আমালদর দেখ্লত পালরন। আমরা আপনালক বুঝলত পারব। 

 

# বাদ়িলত োকুন # সব ঠিক হল়ে যালব 

 

https://www.211qc.ca/

