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অস্ট্রেলিয়ায় ঘস্ট�ায়া ও পাল�বাল�ক 
সলিংসতা গ্রিণস্ট�াগ্য নয়।
আপলন কক বা ককাথা কথস্টক এস্টসস্টেন 
তা লবস্টবচ্য নয়, বাসায় ও পাল�বাল�ক 
সলিংসতা ক�স্টকাস্টনা ব্যলতিস্টক প্রভালবত 
ক�স্টত পাস্ট� এবং সকি কলিউলনটিস্টতই 
তা লবদ্যিান �স্টয়স্টে।

সহােো পাওো যাে। আপড়ন ড়নরাপদ 
ববাধ না করতে সহােো চাইতে পাতরন। 
আপনার সহােো প্রতোজন হতে, 
বযাগাতযাগ করুন:
জরুড়র (পড়ুেশ বা অ্াম্তুেন্স) ড়েনটি শনূ্ 
(000)
�লদ ককউ স�াসল� লবপস্টদ পস্টেন।

নারীতদর জন্ 24 ঘণ্া  
বহল্প োইন (DV Connect) 1800 811 811
বাসায় লন�্াতস্টন� সম্মুখীন িওয়া ক�স্টকাস্টনা 
না�ী� জন্য লবনািস্টি্য ও কগাপনীয় 
প�াির্ ও সিায়তা।

অড়িবাসী নারীতদর সহােো পড়রতেবা  
07 3846 3490
ইংস্ট�লজ ভাষায় কথা বস্টিন না এিন 
না�ীস্টদ� জন্য কাউস্টসেলিং ও প�াির্।

পরুেতদর জন্ বহল্প োইন (DVConnect) 
1800 600 636
সম্পক্ ও পাল�বাল�ক সিস্যা� সম্মুখীন 
িওয়া পমুরুষস্টদ� জন্য ব্যলতিগত সিায়তা।

োইফোইন  
131 114
লদস্টন বা �াস্টত ক�স্টকাস্টনা সিয় আপলন 
�লদ ব্যলতিগত ককাস্টনা সিস্যায় পস্টেন তস্টব 
সিায়তা।

আপনা� লনজস্ব ভাষায় একজন 
কদাভাষী� সিায়তা কপস্টত 
137468 নম্বস্ট� কি করুন।

আপড়ন যড়দ সড়হংস পড়রতবতশ বাস 
কতরন বা বাড়িতে িতে িতে থাতকন, 
েতব এটি আপনার িুে নে। আপনার 

েড়জিে বা ড়বব্রে হওোর প্রতোজন 
বনই।

ঘতরাো ও পাড়রবাড়রক সড়হংসোর 
বষেতরে সংস্কৃ ড়ে কখতনাই দােী নে।

একটি সস্থ সম্পক্ক  হতো আস্থাশীে, 
সহােোমেূক ও ড়নরাপদ।  

বকহই োতদর পড়রবাতরর কাতরা দ্ারা 
িীে হওো উড়চে নে। 

Intepreter



আপনার সঙ্ী, পড়রবাতরর সদস্ বা আপনার 
দাড়েত্বপ্রাপ্ত বকাতনা ব্ড়তি ড়ক ড়নতনে উতলেড়খে 
বকাতনা ধরতনর ড়নয্কােন কতর থাতকন বা 
হুমড়ক ড়দতে থাতকন?

পা�স্পল�ক সম্পস্টক্ থাকা একজন ব্যলতি �খন 
অন্য ব্যলতিস্টক লনয়ন্ত্রণ ক�স্টত, লন�্াতন ক�স্টত 
বা ভয় কদখাস্টত তা� ক্ষিতা প্রস্টয়াগ কস্ট�, 
তখন ঘস্ট�ায়া ও পাল�বাল�ক লন�্াতস্টন� ঘটনা 
ঘস্টট থাস্টক। এটি অস্টনকভাস্টব ঘস্টট থাস্টক এবং 
সবস্টচস্টয় সাধা�ণভাস্টব ঘস্টট থাস্টক পল�বা� বা 
বালে� অভ্যন্ত�ীণ সম্পক্গুস্টিা� িস্টধ্য।

যড়দ আপনার সাতথ এই ধরতনর 
বকাতনা ঘটনা ঘতট থাতক, েতব োতক 

ঘতরাো ও পাড়রবাড়রক ড়নয্কােন 
বো হে।

আড়থ্কক ড়নয্কােন
> আপনা� অলজ্ত বা আপনা� অলধকাস্ট� থাকা অথ্ 
ককস্টে কনন (কসন্া�লিঙ্ক সমুলবধালদ)?

> আপনা� বা আপনা� সন্তাস্টন� চালিদা অনমু�ায়ী 
প�্াপ্ত অথ্ প্রদান কস্ট�ন না?

> আপলন �া ক্রয় কস্ট�ন কসগুস্টিা প�্স্টবক্ষণ ও 
লনয়ন্ত্রণ কস্ট�ন?

> আপনাস্টক চাকল� ক�া কথস্টক লব�ত �াস্টখন?

শারীড়রক ড়নয্কােন
> ধাক্া কদন, আঘাত কস্ট�ন, িাত লদস্টয় আপনা� 
গিা কচস্টপ ধস্ট�ন, িালথ িাস্ট�ন বা আপনা� লদস্টক 
লবলভন্ন বস্তু েমুঁ স্টে িাস্ট�ন?

> আপনাস্টক লচলকৎসস্টক� কাস্টে লনস্টয় �ান না বা 
প�্াপ্ত খাবা� ও পালন কদন না?

বযৌন ড়নয্কােন
> আপনা� অলনচ্ায় ক�ৌনকি ্ক�স্টত কজা� কস্ট�ন 
বা চাপ সৃলটি কস্ট�ন (এিনলক লবস্টয় ক�া� 
প�ও)?

> আপলন �লদ ক�ৌনকি ্না কস্ট�ন তস্টব আপনাস্টক 
ক্ষলত ক�া� হুিলক কদন?

বমৌড়খক ড়নয্কােন 
> আপনা� প্রলত গালিগািাজ বা আক্রিণাত্মক ভাষা 
ব্যবিা� কস্ট�ন?

> িালস ঠাট্া কস্ট�ন, সিাস্টিাচনা কস্ট�ন বা অপিান 
কস্ট�ন, লবস্টরষ কস্ট� জনসম্মুস্টখ?

আতবগগে ও মনস্াড়্বিক ড়নয্কােন
> আপনাস্টক িিূ্যিীন, িলজিত, অসিায়, বলচিত বা 
ভীত অনমুভব ক�ান?

> আপনাস্টক, আপনা� লরশুস্টদ�স্টক, পল�বাস্ট�� 
সদস্যস্টদ�স্টক বা কপাষা প্রাণীস্টদ� রা�ীল�কভাস্টব 
ক্ষলত ক�া� হুিলক কদয়?

> আপনা� পাসস্টপাট্ আটস্টক �াস্টখ বা আপনা� 
অস্ট্রেলিয়া কথস্টক কব� কস্ট� কদওয়া� হুিলক কদয়?

> আপনাস্টক ত্যাগ ক�া� বা আপনা� লরশুস্টদ�স্টক 
লনস্টয় �াওয়া� হুিলক কদয়?

> আপলন �া পল�ধান কস্ট�ন, কদস্টখন এবং/অথবা 
পস্টেন কসগুস্টিা লনয়ন্ত্রণ কস্ট�ন?

সাংস্কৃ ড়েক এবং আধ্াড়মিক ড়নয্কােন
> আপনা� সাংস্লতক বা আধ্যালত্মক লবশ্াস বা 
চচ্া� কা�স্টণ আপনাস্টক িজিা কদন? 

> আপনাস্টক আপনা� পেন্দনীয় ভাষা ব্যবিা� ক�স্টত 
এবং সাংস্লতক বা ধিমীয় অনমুষ্াস্টন ক�স্টত লব�ত 
�াস্টখন?

> আপনাস্টক ক্ষলত ক�া� অজমুিাত লিস্টসস্টব ধিমীয় বা 
সাংস্লতক লবশ্াস ব্যবিা� কস্ট�ন অথবা আপলন 
ক�স্টত চান না এিন কাজ ক�া� জন্য কজা� 
কস্ট�ন?

> ক�ৌতমু ক না কদওয়া� কা�স্টণ হুিলক কদন?

সামাড়জক ড়নয্কােন
> আপলন ককাথায় �ান, কী কদস্টখন তা লনয়ন্ত্রণ 
কস্ট�ন অথবা আপনাস্টক ঘস্ট� বলন্দ কস্ট� �াস্টখন 
বা আপনা� পল�বা� ও বন্মু বান্বস্টদ� সাস্টথ কদখা 
ক�স্টত লব�ত �াস্টখন?

> আপনা� কটলিস্ট�ান কি ও সািালজক িাধ্যি 
(ক�িন ক�সবমুক, ইসেটাগ্রাি) প�্স্টবক্ষণ কস্ট�ন?

> আপলন কা�ও সাস্টথ কথা বিস্টি অলধকা� কদখান 
ও ঈষ্াপ�ায়ণ িন?
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