BENGALI

আিম eiমাt Centrelink e িগেয়িছলাম eবং েদখলাম েসখােন সব জায়গায় ei ‘eনাফ’ pতীকিট েদয়া আেছ। eর aথর্ িক
আপিন জােনন?
হয্াঁ জািন। পািরবািরক eবং গৃহ িনযর্াতেনর িশকার বয্িkেদর জনয্ িডপাটর্েমn aব িহuময্ান সািভর্ েসস েয সকল েসবা o
সহায়তা েদয় েস েলা তারা pচার করেছ।
তারা কী কী েসবা o সহায়তা েদয়?
পিরিsিত aনুযায়ী তারা আপনােক আপনার কমুয্িনিটেত েকােনা েপশাদার সহায়তা পিরেষবার কােছ পাঠােত পাের।
eছাড়াo তারা আপনােক eকজন সমাজকমর্ীর কােছ পাঠােত পাের িযিন আপনােক সহেযািগতা o পরামশর্ িদেত পারেবন,
eবং আপনােক িকছু আিথর্ক সহায়তা পাবার বয্াপাের সাহাযয্ করেত পারেবন।
o আcা, e বয্াপাের সাহাযয্ পাoয়া যায় েজেন ভালi লাগেলা। আমার eক বnু আেছ যার sামীর সােথ তাঁর সmকর্ ভাল
যােc না বেল মেন হয়। তাঁর sামী তােক শারীিরকভােব লাি ত কের না, তেব sামীর aনুমিত ছাড়া তােক তাঁর বnু বাnব
িকংবা পিরবােরর সােথ েদখা করেত েদয়া হয় না। খাবার দাবার িকংবা কাপড় েচাপড় েকনার জনয্ তার কােছ েকােনা
টাকাo েনi। েস সিতয্i aসুখী eবং েস জােননা e বয্াপাের েস কী করেত পাের।
পািরবািরক eবং গৃহ িনযর্াতন েকবল শারীিরক িনযর্াতনi নয়। eটা হেত পাের মিক েদয়া, ভয় েদখােনা, িনয়ntণ করা
িকংবা ভয় েদখােনার মেতা কাজ করা।
আিম eটা জানতাম না। eছাড়া, েস সেবমাt iংেরিজ িশখেত

কেরেছ, কারণ েস eেদেশ eেসেছ বছরখােনক আেগ। েস

িক িডপাটর্েমn aব িহuময্ান সািভর্ েসস eর সােথ কথা বলেত পাের?
হয্াঁ, িন য়i পােরন। িতিন িনেজর ভাষায় কারo সােথ কথা বলার জনয্ 131 202 নmের Department of Human
Services eর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
আর তা না হেল, িতিন 1800 737 732 নmের 1800RESPECT eর সােথ েযাগােযাগ কের তাঁর িনেজর ভাষায় কারo
সােথ কথা বলেত পােরন। তারা গৃহ eবং পািরবািরক িনযর্াতেনর িশকার বয্িkেদর জনয্ িবনামূেলয্ েটিলেফান o aনলাiেন
পরামশর্ িদেয় থােক। eছাড়াo তারা সাহােযয্র জনয্ sানীয় পিরেষবা েলােতo পাঠােত পাের।
আিম িঠক িনি ত না েস eখনi কারo সােথ কথা বলেত রাজী হেব িকনা। িবsািরত তেথয্র জনয্ আিম তােক েকাথায়
যাবার জনয্ বলেত পাির?
িতিন humanservices.gov.au/yourlanguage aথবা 1800respect.org.au/languages oেয়বসাiট েলা
েদখেত পােরন। ei oেয়বসাiট েলােত েবশ িকছু ভাষায় পািরবািরক o গৃহ িনযর্াতন সmেকর্ তথয্ আেছ।
ধনয্বাদ। আিম তােক ei তথয্ েলা েদব।
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