
(New York City Family Justice Centers)

ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার কী?
মিউ ইয়ক্ক  ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যারগমুি হি বযাম়িতে হওয়যা অে্যাচযাতর আক্যান্ত ব্মতিবগ্ক বযা েযাতের 

সন্তযািযামে ও েযার পযাশযাপযামশ অে্যাচযামরে বয়স্ক িযািষুতের জি্ সিস্ত প্রকযাতরর সহযায়েযা প্রেযাতির 

সকন্দ্র। আপমি যযাতে খবু সহতজ এখযাি সেতক সহযায়েযা সপতে পযাতরি সসই কযারতে প্রমেটি সকতন্দ্রর 

অধীতি বহু এতজন্ী মিতয়যাগ করযা হতয়তে। এই পমরতষবযা সম্পূে্ক মবিযািতুি্ পযাওয়যা যযায় এবং সকি 

প্রকযার আক্যান্ত ব্মতিবতগ্কর জি্ এটি উপিব্ধ। আপমি সয ভযাষযাতেই কেযা বিিু িযা সকি আিরযা 

আপিযাতক সব্কতেযাভযাতব সহযায়েযা করবই। 

আপমি যখি এরকি একটি সকতন্দ্র মভমজট করতবি েখি আপমি সযধরতের মিরযাপে পমরতষবযা ও 

সহযায়েযা আসযা করতবি েযা হি এখযািকযার পমরতবশ অে্ন্ত যত্নকযারী ও েযার সতগে সতগে একজতির 

জি্ একজিই সযাহযায্ করতব। আপমি যখি এরকি একটি সকতন্দ্র প্রেিবযার মভমজট করতবি আপমি 

একজি ক্যাতয়ন্ মবতশষতঞের সতগে সেখযা করতবি। ঐ ক্যাতয়ন্ মবতশষঞে এরপর আপিযার সতগে একজি 

সকস ি্যাতিজযাতরর সভযা মিমে্কষ্ট করতবি, মযমি আপিযাতক সিস্ত মবষয়টি ব্যাখ্যা কতর সবযাঝযাতবি ও 

এই সকতন্দ্র মবমভন্ন পমরতষবযা মকভযাতব গ্রহে করতে হয় সসই মবষতয় সহযায়েযা করতবি।

এই সকন্দ্রগমুি সযসকি মবম্ডংতয় অবমথিে সসগমুি ভীষেভযাতব সরুমষিে যযাতে আপমিও সরুমষিে েযাকতে 

পযাতরি। এই সকতন্দ্র যযারযাই আসতবি েযাতের প্রতে্কতকই এই সকতন্দ্র প্রতবতশর পপূতব্ক একটি সিটযাি মিতটকটতরর 

িতধ্ মেতয় সপতরযাতে হতব। অিগু্রহ কতর আপিযার েমবযতুি সিযাতিকরতের িমে সতগে কতর মিতয় আসতবি।

“আপিযাতক ধি্বযাে। আমি কখিই জযািেযাি িযা সয এখযাতি এেরকতির 
সহযায়েযা উপিব্ধ আতে। আিযার এখি িতি হতছে সয আমিও এখি একটযা 
সতুযযাগ সপতে পযামর।” 

-এফতজমস একজি ক্যাতয়ন্ 

কীভযাতব একটি ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার আিযাতক সযাহযায্ করতে পযাতর?
সকস ি্যাতিজতিন্ – আপমি একজি সকস ি্যাতিজযাতরর সতগে সযাষিযাে করতে পযাতরি মযমি 

আপিযার চযামহেযাগমুি সযৌমতিকেযা উপিমব্ধ করতবি, আপমি মকভযাতব মিরযাপতে েযাকতে পযাতরি  

সসই মবষতয় আতিযাচিযা করতবি এবং এই পমরতষবযার সতগে আপিযাতক সংযতুি করতবি।

কযাউতন্মিং – আপিযার এবং আপিযার সন্তযািতের জি্ কযাউতন্মিং সব্কেযা উপিব্ধ। একজি  

কতর একজি কতর কযাউতন্মিং অেবযা সহতযযাগী েিমভমতিক কযাউতন্মিংও এখযাতি উপিব্ধ।

আইিমবষয়ক েে্যাবমি – মবমভন্ন আইিসগেে মবষয় সযিি সহফযাজে, সরকযারী পমরেশ্কি  

এবং অমভবযাসি সম্মক্ক ে মবষয়গমুির সষিতরে আপিযার সতগে আতিযাচিযা করবযার উতদেতশ্  

আইিজীমব এবং অিআুইিজীমব এখযাতি উপিব্ধ। 

পমুিস – মিউ ইয়ক্ক  মসটি পমুিস মিপযাট্ক তিতন্র পষি সেতক সিযাতিমটিক ভযাতয়যাতিন্ মপ্রতভিসি 
অমফসযারগে যযারযা এই সকতন্দ্র মিযতুি আতেি েযারযা সকযাি অপরযাতধর জি্ মকভযাতব প্রমেতবেি  

মিখতে হয় সসইমবষতয় সহযায়েযা করতবি। এেযা়িযাও েযারযা আপিযাতক েে্যাবমি জযামিতয় আতরযা 

সহযায়েযা করতে পযাতর সয মকভযাতব আপমি সরুমষিে েযাকতে পযাতরি।

সিযাকদেিযা চযািযাতিযা – সিযাতিমটিক ভযাতয়যাতিন্ গি একধরতের অপরযাধ। সজিযা অ্যাটমি্ক কযায্কযািয়গমুিতে 
মবমভন্ন সরকযারী উমকি মবমভন্ন সকন্দ্রুগমুিতে েযাকতেি। আপিযার যমে মক্মিনয়যাি জযামটিস মসতটিি 

মবষতয় সকযাি প্রশ্ন সেতক েযাতক সসতষিতরে সরকযারী উমকি সসগমুির উতির সেতবি।

মশশতুের কষি – আপমি যমে সযাহযায্ চযাি সসতষিতরে আপিযার সন্তযাি যযার বয়স 3 বের বযা েযার 

সবশী সস মশশতুের কতষি সখিযাধিুযা করতে পযাতর। 

বয়স্কতের সহিথিযা করযার সষিতরে কী ধরতির পমরতষবযা – আপমি যমে বয়স্ক একজি হি এবং 

আপমি যমে িতি কতরি সয আপিযাতক সহিথিযা করযা হতছে সসতষিতরে সকস ি্যাতিজযার, আইিজীমব  

এবং সরকযারী উমকি আপিযাতক সহযায়েযা করতে পযাতরি। 

স্বয়ংসম্পূে্ক পমরতষবযা – জিস্বযাতে্ক এই কিমীবনৃ্দ আপিযাতক সহযায়েযা করতবি, আপিযার মক খরচ  

হতে পযাতর সসটি মহসযাব করযা, আপিযার মশশরু পমরচয্কযা ও আমে্কক মিরযাপতিযার প্রতশ্ন আপিযাতক 

সযাহযায্ করতবি। চযাকরীর সকযাি প্রমশষিে ও মশষিযািপূিক সকযাি কি্কসপূচী েযাকতি এই কিমীবনৃ্দ 

আপিযার সতগে সযযাগযাতযযাগ করতবি।

গহৃ মহংসযার সষিতরে সযাহযাতয্র জি্ ওয়যাি-টিপ পমরতষবযা সকন্দ্র

ঘন্যা, অবথিযাি এবং মেক মিতে্ক মশকযা

সিয়: সসযািবযার সেতক শকু্বযার সকযাি 9:00 টযা সেতক মবকযাি 5:00 পয্কন্ত

সটমিতফযাি: 311 িম্বতর সফযাি কতর আপিযার মিকটেি সকতন্দ্রর সতগে  

সযযাগযাতযযাগ করুি।

এিওয়যাইমস ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার, ব্রঙ্কস

ঠিকযািযা: 198 East 161th Street, Bronx, NY 10451

সযাবওতয়: 4, B অেবযা D সেতক 161st Street Yankee Stadium station

বযাস: BX1, BX2, BX6 ও BX13

এিওয়যামস ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার, ব্রুকিীি

ঠিকযািযা: 350 Jay Street, Brooklyn, NY 11201 

সযাবওতয়: A, C, F বযা R সেতক Jay Street অেবযা 2, 3, 4, বযা 5  

সেতক Borough Hall

বযাস: B25, B26, B38, B51, B54, B57, B61, B65, B67, বযা B75

এিওয়যাইমস ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার, ি্যািহযাটি

ঠিকযািযা: 80 Centre Street, New York, NY 10013

সযাবওতয়: 4, 5 বযা সেতক Brooklyn Bridge-City Hall Station, J বযা Z  

সেতক Chambers Street, N বযা R সেতক City Hall, 1, 2 অেবযা 3  

সেতক Chambers Street, বযা A অেবযা C সেতক Chambers Street

বযাস:M5, M9, M22 ও M103

এিওয়যামস ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যার, কুইন্

ঠিকযািযা:126-02 82nd Avenue, Kew Gardens, NY 11415 

সযাবওতয়: E বযা F সেতক Kew Gardens-Union Turnpike

বযাস: Q10, Q37, Q46 এবং Q60

টি্যাতটি আইি্যান্ড সিযাতিমটিক ভযাতয়যাতিন্ সরসপন্ টিি

সয সকি আক্যান্ত ব্মতিগে টি্যাতটি আইি্যাতন্ড বসবযাস কতরি, েযারযা 

টি্যাতটি আইি্যান্ড সিযাতিমটিক ভযাতয়যাতিন্ সরসপন্ টিতির মবষতয় অমধকের 

েে্যাবমি এবং মবস্তযামরে মববরতের জি্ িম্বতর সফযাি করিু। আতরযা অমধক 

জযািবযার জি্ OCDV_DVRT@cityhall.nyc.gov এই ঠিকযািযায় ই-সিি 

পযাঠযাি বযা www.nyc.gov/domesticviolence এই ওতয়বসযাইটটি সেখিু।

মিউ ইয়ক্ক  মসটি  
ফ্যামিমি জযামটিস সসন্যারস



The Arab American Family Support Center, Inc./Tamkeen

Barrier Free Living

Bronx County District Attorney’s Office

CAMBA

Center Against Domestic Violence

Day One

FEGS

The Financial Clinic

Garden of Hope

Good Shepherd Services Safe Homes Project

Her Justice

Jewish Association Serving the Aging

Jewish Board of Family and Children’s Services

Kings County District Attorney’s Office

Korean American Family Service Center

Legal Services NYC - Bronx

Manhattan Legal Services NYC

Metropolitan Council on Jewish Poverty

Mount Sinai Sexual Assault & Violence  
Intervention Program

New York Asian Women’s Center

New York City Anti-Violence Project

New York City Department of Information  
Technology and Telecommunications

New York City Human Resources Administration

New York City Police Department

New York County District Attorney’s Office

New York Legal Assistance Group

Northern Manhattan Improvement Corporation

Queens County District Attorney’s Office

Queens Legal Services

Safe Horizon

Sanctuary for Families

Sauti Yetu Center for African Women

Shorefront Y

South Brooklyn Legal Services

STEPS to End Family Violence 

St. Luke’s Roosevelt Crime Victims Treatment Center

Urban Justice Center

Urban Resource Institute

Violence Intervention Program, Inc.

Weinberg Center for Elder Abuse Prevention

W!SE (Working in Support of Education)

মিরযাপতে েযাকযা

আপিযাতক যমে সহিথিযা করযা হতয় েযাতক, সসতষিতরে এই পেতষিপগমুি আপিযাতক মিরযাপতে 
েযাকতে সযাহযায্ করতে পযাতর:

• আপমি যমে মবপতে পত়িি অেবযা আপিযার সকযাি সগেী যমে আপিযাতক আঘযাে 
মেতয় েযাতক সসতষিতরে 911 িম্বতর সফযাি করিু।

• কীভযাতব পমুিসতক সটমিতফযাি কতর খবর মেতে হয় সসইমবষতয় আপিযার মশশতুক মশমষিে 
কতর েুিিু এবং মহংস্বযাত্মক সকযাি ঘটিযার সিতয় মিরযাপে থিযাতি সপৌেঁযাবযার সচষ্যা করিু।

• সকযাি জররুী অবথিযায় আপিযার ও আপিযার মশশরু পতষি মিরযাপে হতব এিি 
জযায়গযা প্রেি সেতকই সিযাতি কতর রযাখিু।

• রযামরেতবিযায় এবং আপমি যখি বযাম়ির বযাইতর সবতরযাতছেি েখি বযাম়ির সিস্ত 
েরজযা জযািযািযা ভযাতিযা কতর েযািযা বন্ধ করিু।

• আপিযার সন্তযাতির সু্কি/ সি-সকয়যার সসন্যার সেতক আপমি কযাতক আপিযার সন্তযািতক 
মিতয় আসযার অিতুিযােি মেতছেি সসই মবষতয় সু্কি/সি-সকয়যার সংথিযাতক জযামিতয় রযাখিু।

• যমে আপিযার সটমিতফযাি িম্বর পমরবে্কি হয় েযাহতি সসই পমরবমে্কে িম্বরটি 
েযামিকযাভুতি কতর সিবযার জি্ অিতুরযাধ জযািযাি। 

• আপিযার বযাম়ির ঠিকযািযা সগযাপে রযাখিু এবং, যমে সম্ভব হয়, সহিথিযাকযারীতক 
কখিই জযািযাতবি সয আপমি সকযােযায় েযাতকি।

• একযা একযা বযাম়ির বযাইতর সবতরযাি এম়িতয় চিিু।

• যমে সম্ভব হয়, আপিযার কি্কতষিতরে আপিযার সটমিতফযাি কিগমুি যযাতে অি্ 
সকউ সেখতে পযাতর েযার জি্ বিিু, আপিযার অমফতসর সটমিতফযাি িম্বর এবং 
ই-সিি ঠিকযািযার পমরবে্কি হতি সসগমুি িমেভুতি করযার জি্ অিতুরযাধ জযািযাি, 
আপমি অমফস সেতক সকযাি পতে বযাম়ি সফতরি বযা সকযাি পতে অমফস যযাি সসই 
পে িযাতঝ িযাতঝ পমরবে্কি করবযার সচষ্যা করিু এবং সম্ভব হতি যযাওয়যাআসযার 
সিয়ও পমরবে্কি করতে পযাতরি।

• আপিযাতক যমে খবু শীঘ্র সকযােযাও সেতক সবমরতয় প়িতে হয়, সসতষিতরে আপিযার 
এবং আপিযার সন্তযাতির জি্ এই গরুতু্বপপূে্ক েে্যাবমি সজযাগযা়ি কতর রযাখিু

— পযাসতপযাট্ক /গ্রীিকযাি্ক /ওয়যাক্ক  পযারমিট

— সসযাশ্যাি মসমকউমরটি কযাি্ক /জন্ম সযাটি্ক মফতকট

— ব্যাঙ্ক সেতক পযাওয়যা সটিটতিন্/ সক্মিট কযাি্ক / সচকবই

— কর প্রেযাতির মরমসভ কমপ/ সপ টিযাবস

— বযাম়ির মিি/ ইজযারযা

— সরুষিযা মিতে্ক মশকযা

— সহফযাজে/ সরকযারী পমরেশ্কি মিতে্ক মশকযা

— মববযাতহর অিিুমে পরে

— মশশতুের টীকযাকরতের িমে/ মবে্যািয় সংক্যান্ত িমেপরে

— ঠিকযািযার িমে ও মপ্র-সপি সিযাবযাইি সফযাি

— সহিথিযাকযারীর েমব

— আপিযাতক সয সহিথিযা করযা হতয়তে েযার প্রিযােপরে যযার িতধ্  
ই-সিি, মিমখে পরে এবং সকযাি প্রচযার িযাধ্তি প্রকযামশে  
খবতরর অংশমবতশষ অন্তভু্কতি

• সতগে সয ব্যাগ সিতবি েযাতে অে্ক, বযা়িমে চযামব, সপযাষযাক, ওষধু, এবং এই 
সকি গরুতু্বপপূে্ক িমেপরে রযাখিু এবং এগমুিতক একটি মিরযাপে জযায়গযায় বযা 
আপমি মবশ্যাস কতরি এিি কযাতরযার সহফযাজতে সরতখ মেি।

বযাম়িতে যমে আপিযার প্রমে অে্যাচযার হতয় েযাতক অেবযা আপমি যমে এিি কযাউতক জযাতিি যযার উপতর বযাম়িতে  
অে্যাচযার হতয়তে, সসতষিতরে এখযাি সেতক সযাহযায্ পযাওয়যা যযাতব।

24-ঘন্যা ব্যাপী এিওয়যাইমস সিযাতিমটিক ভযাতয়যাতিতন্র সহল্পিযাইতি সফযাি করিু 311 িম্বতর 

জররুী প্রতয়যাজতি 911 িম্বতর সফযাি করিু

সিস্ত ধরতের ভযাষযায় এই সহযায়েযা পযাওয়যা যযাতব

www.nyc.gov

“ এই সপ্রযাগ্রযািটি আিযাতক আিযার জীবতির কঠিিেি িপূহূতে্ক  সযাহযায্ কতরমেি। আিযার সিস্ত মচন্তযাভযাবিযাগমুিতক একজযায়গযায় জত়িযা করযা, সটমিতফযাি  
ব্বহযার করযা, এবং কমম্উটযার সযাহযাতয্ মবমভন্ন চযাকরী সখযাঁজবযার ব্বথিযা কতর মেতয়তে। আিযার যযা যযা প্রতয়যাজি মেি, প্রমেটি সষিতরেই এই  
সপ্রযাগ্রযািটি আিযাতক সযাহযাতয্র হযাে বযাম়িতয় মেতয়মেি।” -এফতজমস ক্যাতয়ন্

সগেীগে

Bengali


