�িত�ান/সং�া�িলর জন� COVID-19
িবষেয় সাং�ৃিতক ও ভাষাগতভােব
উপযু� (CLC) পরামশসমূ
� হ

ে�ট ও �ানীয় কিমউিন�ট কী করেত পাের?
•

সাং�ৃিতক ও ভাষাগতভােব উপযু� পিরেষবািদ (Culturally and Linguistically Appropriate Services,

•

CLAS) এর জন� জাতীয় মানদ� বা�বায়ন এবং �ািত�ািনকীকরণ করেত পাের।
বহ�ভাষী এবং বিধর ও ভালভােব �নেত অ�ম ব���েদর িনেয় এক�ট েক�ীয় িনয়�ণাধীন COVID-19 েপজ

•

সহেজ েবাঝার জন� িনধািরত
�
ভাষা�িলেত সরল ব�ব� এবং জনি�য় পিরভাষা ব�বহােরর কথা ভাবুন।

•

ইেমল ও েফােনর মাধ�েমর ভাষার �ধান �মতা�িল িদেয় এক�ট সং�ােনর তািলকা ৈতির কথা ভাবুন। েদাভাষী

ৈতির ক�ন। সা�িতক িবষয় স�ে� অবগত থাকেত �ায়ই আপেডট ক�ন।

ও অনুবাদ পিরেষবা সহেজই পাওয়ার ব�ব�া রাখেত হেব। উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ:

o
•

o

MDHHS এর COVID-19 এর হটলাইন এবং ইেমল �ঠকানা
িস�ট অফ েস� পল এমএম এর ভাষা সং�ােনর তািলকা

িব�� ম�ােস�ার ৈতির ক�ন: কিমউিন�টস অফ কালাের স�ািনত �ভাবশালী ব���েদর মুখ , �র এবং বাত�া
ে�রেণর জন� ব�ব� েযাগ করেত িচি�ত ক�ন এবং সরাসির তােদর সে� কাজ ক�ন, কারণ তারাই অেনক
ে�ে� িনেজেদর সং�ৃিত, জািত এবং ভাষার স�দায়�িল স�ে� কীভােব "কথা" বলেত হয় তা সরকার এবং
অন�ান� সং�া�িলর েথেক েবিশ ভাল জােনন।

o
•

���পূণ বাত�
�
া�িল ভাগ করার জন� এই �ভাবশালী ব���েদর এবং/অথবা জািতগত ও জািতভ��
কিমউিন�ট-িনভ�র �িত�ান�িলর সে� চ��� করার কথা িবেবচনা ক�ন। এক�ট ভাল উদাহরণ।

েয ৈবিচ��ময় কিমউিন�ট�িলেত কিমউিন�ট-িনভ�র �িত�ান�িল পিরেষবা েদয় তােদর জন�
সাং�ৃিতক/ভাষাগতভােব উপযু� উপােয় সাম�ী�িল উপেযাগী কের েতালার জন� আিথক
� সং�ােনর ব�ব�া
ক�ন। কিমউিন�ট ও ে�েটর মেধ� উে�গ/�েয়াজনীয়তা �হণ ও ব�ন করার ে�ে� ে�েটর কম�রা
কিমউিন�টর েনতােদর সে� অংশীদারীে� কাজ করেবন।

•

সীিমত িশ�া থাকা ব���েদর এবং/অথবা ভাষা�র করা স�ব নয় এমন উপভাষা/ভাষার ব���/সং�ান�িল
�েয়াজনীয়তার সমস�া পূরণ করেত িনরাপ�া পিরমাপেকর সিচ�/�ািফক িচ�ণ ৈতির কের �চার ক�ন।
উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ:
o

o

•

o

MDHHS এর িমিডয়া �ািফ�
CDC ইনেফা�ািফক
শাটার�র এর COVID-19 তেথ�র নমুনা

বা�বায়ন ক�ন এবং িন��ত ক�ন েযন আপনার সং�ার িমিডয়া কিমউিনেকশেন িবস্তৃত মা�ায় মডািল�ট
থােক এবং িবিভ� ভাষায় এ�িল থােক: মুি�ত ( �ানীয় সংবাদপ�) , িব�াপন, সামা�জক ��াটফম ,� িড�জটাল ও
েরিডও যােত আমােদর জািতগত ও জািতভ�� জনসাধারেণর কােছ যতটা স�ব ততটাই েপৗ�ছােনা যায় ( িপপল
অফ কালােরর িবশাল িড�জটাল িবভ��র অিভ�তা িবেবচনা কের)।

•

o

উেদ�াগ�িল বা�বায়ন করেত এবং তােদর কিমউিন�ট�িলেত তথ� �চাের সহেযাগীতায় কিমউিন�টর

o

েয আবািসকরা েকােনা েগা��/�িত�ােনর সে� যু� নন, তােদর জন� খাবােরর প�াি�েত এবং

ে�কেহা�ার এবং েনতােদর সে� অংশীদারীে� কাজ ক�ন।
গৃহহীনেদর জন� েক�ীয় িনয়�ণাধীন খাদ� �হেণর চ�ের তথ� �চার করার েচ�া ক�ন।

কী কাজ করেছ না এবং ইংের�জ ভাষা সীিমতভােব বলেত পােরন এমন ব��� সেমত কিমউিন�টেত থাকা
অন�ান�েদর �েয়াজনীয়তা জানেত চলমান মতামত এক��ত করেত মহামারী কিমউিন�ট উপেদ�া দল�িল

(Pandemic Community Advisory Groups) ৈতিরর কথা ভাবুন। উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ:
www.kingcounty.gov/covid/advisory-group.
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