
Bengali

কাকক ফ�ান করকে হকে:

IWSA প্রকল্প কর্মকর্মতাদের  

9635 8022
সকাল ৯:০০ টা থেকক বিকাল ৪:০০ টা 
থসািমার েথকক শুিকরিার পর
info@speakout.org.au

অেিা আপবি সহায়তার জি্য বিম্নবলবিত 
িম্বরগুকলাকত কল করকত পাকরি। এগুকলা 
বিি-রাত ২৪ ঘন্া এিং সপ্াকহর ৭ বিি 
থিালা োকক।

পুলিশ:
000

ড�তাদরলটিক ভতাদ়তাদিন্স িতাইন:  
1800 656 463

রবি আপিার একজি থিাভাষীর প্রকয়াজি 
হয় তকি িয়া ককর TIS থক কল করুি:  
13 14 50

আমরা ককভাকে সাহায্য করকে পাকর:

• আপিার পবরবথিবত এিং আপিার কাকে
োকা উপায়গুকলা িুঝকত সহায়তা

• স্াথি্য, বিকেষ সুবিধা প্রিাি, আিাসি,
আইবি এিং উকবেকের অি্যাি্য থষেকরের
মকতা সহায়তা পবরকষিাগুকলার তে্য

• আপিার বসদ্ান্ত গ্রহকে সহায়তা

• অি্যাি্য পবরকষিা থরমি আিাসি সংকট,
কাউকসেবলং এিং আইবি পরামকে্যর জি্য
থরফাকরল থপকত সাহার্য

• পাবরিাবরক সবহংসতার অবভজ্ঞতা সম্পকক্য
স্রাষ্ট্র বিভাকের সাকে থরাোকরাকে সহায়তা

আপলন যলে ইংদরলি বিদর নতা পতাদরন, 
আররতা আপনতার িন্য একিন ডেতাভতাষীর 

ব্যবস্তা করদর পতালর।

গৃহ সলহংসরতা পলরদষবতা
অলভবতাসী ও শরণতার্থী নতারীদের িন্য গৃহহীন 
বহুসতাংস্কৃ লরক নতারী সরলবির সহতা়রতা ডসবতা 

(HoMWISS)

আপবি বক ভীত িা আপিার সাকে 
িসিাসকারী কারও বোরা আঘাত থপকয়কেি?

আপবি বক েৃহহীি িা েৃহহীি হওয়ার 
ঝঁুবককত আকেি?

আপলন সতাহতায্য ডপদর পতাদরন



www.speakout.org.au

গৃহ এবং পতালরবতালরক 
সলহংসরতা লক?
েৃহ এিং পাবরিাবরক সবহংসতা ঘকট রিি একজি 
ি্যবতি িত্য মাি িা পূি্যিততী সম্পকক্য র অি্য ি্যবতিকক 
বিয়ন্ত্রে করার জি্য োরীবরক, মািবসক, থরৌি, 
আধ্যাত্মিক, প্ররুবতিেত, আবে্যক, সামাবজক িা 
সাংস্কৃ বতককর মকতা থকািও ধরকের সবহংসতা ি্যিহার 
ককর।

৯৮%-এরও থিবে িারী েৃহ ও পাবরিাবরক সবহংসতার 
বেকার।

েৃহ এিং পাবরিাবরক সবহংসতার মকধ্য অন্তভ্্য তি 
োককত পাকর:

• ঘুবষ মারা, আঘাত করা, চড় মারা, িস্তু বিকষেপ 
করা, ধাক্া থিওয়া, অস্ত্র ি্যিহার করা

• থকািও মবহলা িা বেশুকক আঘাত িা আহত করার 
হুমবক

• সিসময় থোট ককর থিিা, জিসমকষে এিং 
িাবড়কত অপমািজিক মন্তি্য করা, বচৎকার করা 

• মবহলা িা বেশুকক ভয় থিিাকিা িা ভয় থিিাকিার 
বিকক পবরচাবলত মন্তি্যসমূহ

• আঘাত করা িা থপাষা প্রােীর ষেবত করা িা  
সম্প বত্ত ধ্ংস করা

• অিাবছিত থরৌি স্পে্য িা বক্রয়াকলাপ িা মন্তি্য

• পবরিার এিং িনু্কির থেকক িারীকক বিবছিন্ন করা

• িারীকক অে্য িা িািাকরর মকতা থমৌবলক চাবহিা 
থেকক িবচিত করা।

গৃহ এবং পতালরবতালরক 
সলহংসরতা একটি অপরতাধ
এটি থকিল আপিাককই িয়, আপিার িাচ্াকিরও 
প্রভাবিত ককর। েৃহ এিং পাবরিাবরক সবহংসতার 
অবভজ্ঞতা এিং সাষেীর ফকল বেশুরা সারা জীিি 
ধকর মািবসকভাকি আঘাত প্রাপ্ হকত পাকর।

আপনতার লনরতাপে ডবতাধ করতার অলধকতার আদে।  

আপলন যলে গৃহ এবং পতালরবতালরক সলহংসরতা 
অনুভব কদরন, রতাহদি নীদের পেদষেপগুদিতা 
লনদর পতাদরনঃ

• থর থকাি ধরকির সবহংসতাকক “নতা” িলুি।

• আপিার বিশ্াসী কারও সাকে কো িলুি।

• 000 িম্বকর পুবলেকক কল করুি

• একজি থপোিাকরর কাে থেকক পরামে্য বিি 
থরমি:

 w থ�াকমবটিক ভাকয়াকলসে লাইি

 w আপিার এলাকার কবমউবিটি থহলে 
থসন্াকরর কাউকসেলর

 w থকাি কবমউবিটি সংথিার পাবরিাবরক সহায়তা 
কমতী

 w উইকমসে থ�াকমবটিক ভাকয়াকলসে থকাট্য 
অ্যা�কভাককবস সাবভ্য কসর কমতী (WDVCASs)

• রবি আপিার আহত িা আহত হওয়ার ঝঁুবক োকক 
তকি পুবলেকক থফাি করুি।

• হয় থিািীয় আিালকত থচম্বার ম্যাবজক্রেকটর কাকে 
রাি অেিা আপিার সঙ্ীর আঘাত হকত িঁাচকত 
একটি থগ্রপ্ার সবহংসতা আকিে (AVO) থপকত 
োিায় রাি।

অন্যতান্য পলরদষবতা যতা 
আপনতাদক সতাহতায্য করদর 
পতাদর:
পুবলে, অ্যাম্ববুকলসে এিং অি্যাি্য জরুরী থসিার জি্য 000-
থত �ায়াল করুি

DOMESTIC VIOLENCE LINE (কতাউদন্সলিং এবং 
পরতারশ্ম ডসবতা 24 ঘন্তা)
1800 656 463

LINK 2 HOME (র্তাকতার িন্য) 
1800 152 152

ড�তাদরলটিক ভতাদ়তাদিন্স সতালভ্ম স  - IWSA 
9635 8022

উইদরন্স লিগতাি সতালভ্ম স এন এস �ললিউ   
8745 6999

1800 RESPECT 
1800 737 732

LAW ACCESS NSW 
1300 888 529

উইদরন্স ড�তাদরলটিক ভতাদ়তাদিন্স ডকতার্ম অ্যতা�দভতাদকলস 
সতালভ্ম দসস (WDVCASs)
1800 938 227


