
আপনি জানিি নি নিউ ইয়ি্ক  নিটিনে বিবািিারী এিজি েরুণ নিনিনব আপনি 
ActionNYC এর মাধ্যনম নবিামনূ্্য নিরাপদ 
অনিবািি আইনি িিায়ো পাবেি?
ActionNYC আপিাবে সমগ্র নিউ ইয়ে্ক  নসটির নেশ্বস্ত েনমউনিটি নিনতিে প্রনিষ্াবির সাবে যোগাবোগ 
েনরবয় যেবে োরা নেিামবূ্যে এেং স্ক্রীনিং এর যগাপি্রীয়িা রক্া েবর যসো প্রোি েবর ফব্ আপনি 
অনিোসি আইি সংক্ান্ত সুবোগ সুনেধা সম্পবে্ক  জািবি পারবেি এেং আইিগি সহায়িা পাবেি।

নিবনের যোবিা ঘটিার নিোর হবয় োেব্ আপনি ে্রী ধরবির অনিোসি সহায়িা যপবি পাবরি যসটিসহ 
অনিবািি িম্পনি্ক ে কিানিা প্রশ্ন থািন্ ActionNYC এ যফাি েরুি:

•  পানরোনরে সনহংসিা, যেটিং সনহংসিা, যেৌি নিে্কািি ো চুনপসাবর অিসুরণ;
•  আপনি েনে োজ েরবি িা চাি িোনপও েনে যেউ আপিাবে নেবয় োজ েরায়, যেউ েনে 

আপিাবে নেবয় এমি যোি োজ েরায় ো েরবি আপনি ইচ্েু িি ো এ ধরবির সুনিনে্কষ্ট 
নেছু অপরাধ;  

•  আপিার স্ববেবি েনে নেরূপ পনরবেি নেরাজ েবর যেমি েুদ্ধ, রাজনিনিে অনথিরিা ো 
প্রােৃনিে েবুে্কাগ;

•  জানি, ধম্ক, জাি্রীয়িা, রাজনিনিে মিনেবরাধ ো যোি নিনে্কষ্ট সামানজে েব্র সেসযে 
হোর োরবণ, এগুব্া ছাড়াও যেৌিিানিনতিে যরেনণবিে, ন্ঙ্গ, ন্ঙ্গ িিাক্তেরণ ো যেৌি 
সংক্ান্ত নেবিে সম্পনে্ক ি োরবণ যেউ েনে আপিার স্ববেবি ক্নি েবর ো আপিার ক্নি 
েরবি পাবর; 

•  এমি যোি পনরনথিনির উদ্ভে হয় েখি আপিার মা-োো'র মবধযে যে যোিও এেজি অেো 
উিয়ই আপিাবে মারবধার েবর, আঘাি েবর, আপিাবে সঠিেিাবে প্রনিপা্ি িা েবর ো 
েখিই আপিার জ্রীেবি যোবিা িূনমো িা রাবখ; এেং

•  এ ধরবির সমজাি্রীয় নেষয় োর ফব্ নিউ ইয়ে্ক  নসটির অল্প েয়স্রী িরুণবের মনুক্ত পাোর 
জিযে অনিোসবির আরেয় গ্রহণ েরবি হয়

িাক্াৎিানরর িময় নিধ্কারণ িরনে 1-800-354-0365 বা 311 িম্বনর কোি িরুি এবং 
ব্ুি “ActionNYC”। আপিার িাক্াৎিার আপিার নিনজর িাষায়, আপিার পছনদের 
স্ানি গ্রিণ িরা িনব। পাঁচটা বনরার িবগুন্ানে ActionNYC-র িাইট রনয়নছ। 

অনিবািি কিবা প্রদািিারী প্রনেষ্াি যারা গ্রািিনদর দঃুিমনয়র োয়দা কিয় োনদর 
কথনি িেি্ক  থাকুি। শুধমুাত্র নবশ্বস্ত, িিদপ্রাপ্ত আইিজীবী বা স্ীিৃনেপ্রাপ্ত প্রনেনিনধনদর 
নিিট িনে কিবা গ্রিণ িরুি।
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