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ফয্ািমিল জািsস েসnার িক? 

Brooklyn, Bronx eবং Queens িsত িনu iয়কর্ িসিট ফয্ািমিল জািsস েসnার aথর্াt পািরবািরক নয্ায়িবচােরর েকndগিুল যারা পািরবািরক িহংsতার 
িশকার তােদর o তােদর সnানেদর জনয্ oয়াক-iন েসnার aথর্াt েয েকান সময় তারা সাহােযয্র জনয্ ei েকndগিুলেত েযেত পােরন৷ আপনার জনয্ সাহাযয্ 
আেরা সহজসাধয্ করেত, ei েসnার বা েকndগিুলেত aেনকগিুল সংsা আেছ৷ ei পিরেষবা িবনামেূলয্ pদান করা হয় o পািরবািরক িহংsতার িশকার সবার 
জনয্ eiিট uপলb আপিন েয ভাষােতi কথা বলনু না েকন, আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির৷   
 
ei েসnারগিুলেত েগেল আপিন সm ূণর্ িনরাপদ o যtশীল পিরেবেশর pতয্াশা রাখেত পােরন, আপনােক বয্িkগতভােব পিরেষবা েদoয়া o সাহাযয্ করা হেব৷ 
ei েসnাের pথমবার যাoয়ামাt eকজন kােয়n েsশািলেsর সে  আপনার েদখা হেব, আপনার েয পিরেষবা দরকার েস িবষেয় িতিন আপনার সে  
আেলাচনা করেবন৷ eর পর kােয়n েsশািলs আপনােক েকস ময্ােনজােরর সে  েযাগােযাগ কিরেয় েদেবন, িতিন েসnাের আপনােক গাiড করেবন৷   
 
েয িবিlংe ei েসnারগিুল আেছ েসগিুল সm ূণর্ সরুিkত যােত আপনার িনরাপtা সিুনি ত করা যায়৷ েচক iন করার জনয্ আপনার লিব-েত িসিকuিরিট 
েডেs েযেত হেব৷ eর পর েসnাের pেবেশর আেগ আপনােক eকটা েমটাল িডেটkর মেধয্ িদেয় ঢুকেত বলা হেব৷ aনgুহ কের িনেজর পিরচয়সচূক ছিব সে  
আনেবন৷  
 
pেতয্েকর eমন বািড়েত বসবাস করার aিধকার আেছ েযখােন েস সm ূণর্ িনরাপদ aনভুব কের৷ আপিন eকা নন। িনu iয়কর্ িসিট ফয্ািমিল জািsস 
েসnার আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ uপিsত৷ 

ফয্ািমিল জািsস েসnার িকভােব আমােক সাহাযয্ করেত পাের? 
 

েকস ময্ােনজেমn আপিন েকস ময্ােনজােরর সে  েদখা কের িকভােব িনরাপদ 
থাকা যায় তা আেলাচনা করেত পােরন o েসnাের েকান পিরেষবাগিুল 
আপনােক সাহাযয্ করেত পাের তা েজেন িনেত পােরন৷ 

uপেদশ আপনার o আপনার সnানেদর জনয্ uপেদশ o পরামেশর্র সবুয্বsা 
আেছ৷ েসnাের eকক পরামশর্ o সাহাযয্ দল uভেয়i aথবা দেুটাi পাoয়া 
যায়৷ 

আiনী তথয্ িনরাপtা, েদখাসাkাত করা o aিভবাসেনর মত আiনী িবষেয়র 
সmেn আপনার সে  কথা বলার জনয্ আiনজীিব eবং পয্ারািলগাল uপলb 
রেয়েছন। 

পুিলশ ei েসnাের িনu iয়কর্ পুিলশ িবভােগর েডােমিsক ভােয়ােলn 
িpেভnন aিফসার aপরােধর িরেপাটর্  করায় আপনােক সাহাযয্ করেবন বা 
আপিন যােত সরুিkত থাকেত পােরন েস বয্াপাের পিুলশ আপনােক িকভােব 
সাহাযয্ করেত পাের তার তথয্ জানােবন৷ 

েpােবশন েয বয্িk আপনার uপর aতয্াচার করেছন িতিন বতর্মােন 
েpােবশেন aথর্াt aেবkেণ থাকেল eকজন েpােবশন aিফসার আপনােক 
সাহাযয্ করেত পােরন৷  

মামলা রজু ুকরা ei েসnাের েজলা aয্াটিনর্র aিফেসর েডােমিsক ভােয়ােলn 
িবuেরা আেছ eবং আপনার সে  কাজ করেব কারণ পািরবািরক িহংsতা 
আiনত aপরাধ৷ aপরােধ নয্ায়িবচার বয্বsা সmেn আপনার েকানরকম p  
থাকেল pেসিকuটার (aিভশংসক) তার utর িদেত পারেবন৷ 
েছাটেদর রমু আপিন যখন েসnাের সাহাযয্ েনেবন েসi সময় আপনার 3 
বছর বয়স বা তার েচেয় বড় সnাররা েছাটেদর জনয্ েয িচেln রেুম আেছ 
েসখােন েখলাধলূা করেত পাের৷ 
বয়sেদর pিত aতয্াচাের পিরেষবা আপনার বয়sেদর aতয্াচােরর aিভjতা 
হেয় থাকেল সমাজেসবী, uিকল o েজলা aয্াটন  আপনােক সাহাযয্ করার 
জনয্ uপিsত৷ 
sাবলmন পিরেষবা েসl সািফিসেয়িn েকাaিডর্ েনটার আপনােক সাবর্জনীন 
সহায়তার তথয্, চাকিরর pিশkণ o িশkার কমর্সিূচর িবষেয় সাহাযয্ করেত 
পাের৷ 
আধয্ািtক সাহাযয্ আপিন যিদ aনেুরাধ কেরন তাহেল েসnােরর েscােসবী 
ধমর্েনতা আপনােক সাহাযয্ করেবন৷ 

 

িনেদর্শ 

ফয্ািমিল জািsস েসnার oয়াক-iন েকnd৷ আপিন যিদ aিবেcd পিরেষবার জনয্ িফের আেসন, তাহেল িনেmাk তািলকার নmের েফান কের ফেলা-আপ 
aয্াপেয়nেমেnর জনয্ সময় িনেয় িনন৷ 

BRONX FAMILY JUSTICE CENTER 
198 East 161st Street, 2nd Floor 

Bronx, NY 10451 

সাবoেয়ঃ 4, D, বা B ে ন িনেয় 161 st Street Yankee 
Stadium েsশেন যান৷ i. E. 161 st Street o 
River Avenue েযখােন িগেয় eকt হেয়েছ েসখান 
েথেক বাiের আসনু৷ পূবমখুী হেয় 161st Street ধের 
gাn কনেকােসর্র িদেক হাঁটেত থাkন৷ E. 161st 
Street o Sheridan Avenue েত ei েসnার aবিsত৷ 
বাস: BX1, BX2, BX6, eবং BX13 েসnােরর কােছ 
eেস দাঁড়ায়৷ 
কােজর সময়: েসামবার েথেক শkুবার সকাল 9:00 েথেক 
িবকাল 5:00 টা পযর্n৷ 
ফেলা আপ aয্াপেয়nেমn িনেত েফান করনু:  
(718) 508‐1222 

BROOKLYN FAMILY JUSTICE CENTER  
350 Jay Street, 15th Floor 

Brooklyn, NY 11201 

সাবoেয়: A, C, F বা R ে ন িনেয় Jay Street/Metro 
Tech-e যান; 2, 3, 4, বা 5 ে ন িনেয় Borough Hall-
e যান৷ 
বাস: B25, B26, B38, B51,B54, B57, B61, B65, 
B67, eবং B75 বাসগিুল  েসnােরর কােছ eেস দাঁড়ায়৷ 
কােজর সময়: েসামবার েথেক শkুবার সকাল 9:00 েথেক 
িবকাল 5:00 টা পযর্n৷ 
ফেলা আপ aয্াপেয়nেমn িনেত েফান করনু:  
(718) 250‐5111 
 
 
 
 

QUEENS FAMILY JUSTICE CENTER 
126‐02 82nd Avenue 

Kew Gardens, NY 11415 

সাবoেয়: F বা E ে ন িনেয় Kew Gardens/Union 
Turnpike-e েপৗঁেছ যান৷ “Court House/North Side” 
eর psানপথ িদেয় বাiের eেস পূবমখুী হেয় Queens 
Boulevard e Queens Borough Hall eর পাশ িদেয় 
eিগেয় যান৷ 82 nd Avenue েত বাঁ িদেক যান – 
পেথর পূবিদেক ei েসnার aবিsত৷  
বাস: Q10, Q37, Q46, eবং Q60 বাসগিুল েসnােরর 
কােছ eেস দাঁড়ায়৷ 
কােজর সময়: েসামবার েথেক শkুবার সকাল 9:00 েথেক 
িবকাল 5:00 টা পযর্n৷ 
ফেলা আপ aয্াপেয়nেমn িনেত েফান করনু:  
(718) 575‐4500 
 



 

 

 

 
BRONX: 198 East 161st Street, 2nd Floor, Bronx, NY 10451 
BROOKLYN: 350 Jay Street, 15th Floor, Brooklyn, NY 11201 
QUEENS: 126‐02 82nd Avenue, Kew Gardens, NY 11415 

সাiেট সাথী 

The Arab American Family Support 
Center/Tamkeen 

Barrier Free Living 
Bronx County District Attorney’s Office 
Bronx Legal Aid Society 
CAMBA 
Center Against Domestic Violence 
Day One 
The Financial Clinic 
Good Shepherd Services Safe Homes Project 
inMotion, Inc.  
Jewish Association for Services for the Aged 
 

Jewish Board of Family and Children’s Services 
Kings County District Attorney’s Office 
Korean American Family Service Center 
Legal Services NYC 
Metropolitan Council on Jewish Poverty 
Mount Sinai Sexual Assault and 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 
Queens County District Attorney’s Office 
Queens Legal Services 
Safe Horizon 
Sakhi for South Asian Women 
Sanctuary for Families 
Sauti Yeti Center for African Women 
Shorefront Y 
South Brooklyn Legal Services 
Urban Justice Center  
Violence Intervention Program, Inc. 
W!SE (Working in Support of Education) 

 

িনরাপদ থাকা  

আপিন aতয্াচােরর িশকার হেল ei পদেkপগিুল আপনােক সরুিkত থাকায় সাহাযয্ করেত পাের:
• আপিন িবপn হেল বা আপনার সাথী আপনােক মারেধার করেল 911 
e েফান করনু৷ 
• িহংসাtক ঘটনা ঘটেল আপনার সnানেদর পুিলশ ডাকার জনয্ েফান 
বয্বহার করা o িনরাপদ জায়গায় চেল যাoয়ার uপায় িশিখেয় েদেবন৷ 
• জররুী aবsায় আ য় েনoয়া যায় eমন eকিট জায়গা েবেছ িনন যা 
সm ূণর্ সরুিkত, েযমন আপনার sানীয় পুিলশ েsশন৷ 
• রােt o যখন আপিন বািড়র বাiের যােবন তখন সব দরজা জানালা 
তালাবn কের রাখেবন৷ 
• যােক আপনার সnানেদর sুল েথেক বািড় িনেয় যাoয়ার aনমুিত 
েদoয়া হেয়েছ তার বয্াপাের আপনার সnানেদর sুল/েড েকয়াের জািনেয় 
রাখেবন৷ 
• আপনার েফান নmর তািলকায়-েনi-eমন ে ণীভুk করার aনেুরাধ 
করেবন৷ 
• আপনার বািড়র িঠকানা েগাপন রাখেবন eবং, সmব হেল, আপিন 
েকাথায় আেছন েস কথা aতয্াচারীেক জানােবন না৷ 
• eকা যতায়াত করেবন না৷ 
• কােজ যাoয়া o েফরার রটু pায়শi পিরবতর্ন করেত থাকেবন। 

• সmব হেল, কমর্sেল eকজনেক আপনার কেলর বয্াপাের সতকর্ নজর 
রাখেত বলেবন, আপনার aিফেসর েফান নmর o iেমল িঠকানা বদেল 
িদেত বলেবন eবং আপনার ৈদনিnন সময়তািলকায় aিবরাম পিরবতর্ন 
করেবন৷ 
• আপনার খুব তাড়াতািড় চেল েযেত হেল, জররুী দিললপt সংgহ কের 
রাখেবন: 

o পাসেপাটর্ /gীণ কাডর্ /কােজর পািমর্ট 
o েসাশাল িসিকuিরিট কাডর্ /জেnর সািটর্ িফেকট 
o বয্া  aয্াকাuেnর িববরণ/বািড়র ডীড(দিলল)/লীেজর কাগজ 
o সরুkার আেদশ (aডর্ ার aফ েpােটকশন) 
o েহপাজত (কাsিড)/েদখাসাkােতর আেদশ 
o িববােহর লাiেসn 
o সnারেদর কাকরণ/sুেলর েরকডর্   
o িঠকানার বi o eকটা কিলং কাডর্  

 eকটা বয্ােগ টাকাকিড়, aিতিরk চািব, জামাকাপড়, oষধু, o জররুী 
দিললপt ভের তা েকান িনরাপদ sােন বা আপনার িব s কাররু 
কােছ েরেখ েদেবন৷

আপিন বা আপনার পিরিচত েকu যিদ পািরবািরক িহংsতায় িশকার হন, তাহেল সাহাযয্ uপিsত৷ 

জররুী aবsায় 911 e েফান করনু 
িসিট-র aনয্ানয্ পিরেষবার জনয্,  311 e েফান করনু 

eনoয়াiিস পািরবািরক িহংsতার হটলাiন: 
1‐800‐621‐HOPE (4673) 
1‐866‐604‐5350 (িটিডিড) 

uপেরাk সবকিট সব ভাষায় 24‐ঘnা সাহাযয্ কের৷ 

aনয্ানয্ সংsান 

চাil aয্ািবuস aয্াn ময্ালি টেমn হটলাiন (িনu iয়কর্  েsট েসnাল েরিজsার), 1‐800‐342‐3720 
elারিল kাiম িভিkm িরেসাসর্ েসnার  (eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn ফর দয্ eিজং), 212‐442‐3103 

িনu iয়কর্ iিমেgশন হটলাiন, 1‐800‐566‐7636 
eনoয়াiিপিড েসk kাiম িরেপাটর্  হটলাiন, 212‐267‐RAPE (7273) 

িভিkম iনফেমর্শন aয্াn েনািটিফেকশন eভিরেড (ভাiন), (eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn aফ কােরkন), 1‐888‐VINE‐4NY (846‐3469) 
iয়ুথ কােনk, (eনoয়াiিস িডপাটর্ েমn aফ iয়ুথ aয্াn কিমuিনিট েডেভলপেমn), 1‐800‐246‐4646  
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