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আপনি কি পারিবারিক সহিংসতার শিকার?
• এখনই আপনার সাহাযয্ের দরকার হলে, পলুি শ যাতে আপনার কাছে আসতে পারে তাই 911 নমব্রে কল করনু।

• এছাডা়ও আপনি পারিবারিক সহিংসতার হটলাইনে কল করতে পারেন। হটলাইনে আপনি একজন আইনজীব ীর সঙগ্ে আপনার কমি উনি টিতে এগলুো সহ কি 
সাহাযয্ পেতে পারেন তা সমপ্রক্ে গোপনে কথা বলতে পারেন: আঘাতের জনয্ কোথায় চিকিৎসা করাবেন, কোথায় আশর্য় নেবেন, কোথায় সাহাযয্ পাবেন 
এবং নিরাপদে থাকতে কি করতে পারেন। নি উ ইয়রক্ সট্েটের 24 ঘণট্ার ডোমেসট্িক ও সেক্সযুা়ল হটলাইন নমব্র হল: 1-800-942-6906, তারা অনেক ভাষায় 
আপনাকে সাহাযয্ করতে পারেন। আপনি যদি শর্বণ-পর্তিবনধ্ ী হযে় থাকেন বা খবু কম শোনেন, তাহলে 711 নমব্রে কল করনু। নি উ ইয়রক্ সি টি হটলাইনের 
নমব্র হল: 1-800-621-HOPE (4673) বা ডাযা়ল করনু 311 TDD: 1-800-810-7444।

পলুি শ যা করতে পারে:
• তারা আপনাকে ও আপনার বাচ্চাদেরকে নিরাপদ জায়গা খ ু ঁজতে যেমন পরিবার বা বনধ্রু বাড়ি বা আপনার কমি উনি টিতে আশর্য় খ ুঁজতে সাহাযয্ করতে পারে।

• আপনি অফিসারকে আপনার কমি উনি টির কোনও নিরাপদ জায়গায় আপনাকে ও আপনার বাচ্চাদের নিযে় যেতে সাহাযয্ চাইতে পারেন।

• তারা আপনাকে সথ্ান ীয় পারিবারিক সহিংসতা থেকে মক্ুতির পর্কলপ্ে সংযক্ুত হতে সাহাযয্ করতে পারেন।

• চিকিৎসার জনয্ তারা আপনাকে কোনও হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে সাহাযয্ করতে পারেন।

• তারা আপনার বয্ক্তি গত জিনিস আনতে সাহাযয্ করতে পারেন।

• ঘটনার আলোচনা করে তারা অবশয্ই একটি রি পোরট্ তৈরি করবেন। ঘটনাসথ্ল ছেডে় যাওযা়র আগে তারা আপনাকে এই পলুি শ রি পোরট্ের একটি কপি 
দেবেন। এটি বিনামলূয্ের।

• যদি আপনি অপরাধের শিকার হন তাহলে হামলাকার ী বয্ক্তি তারা গর্েপত্ার করতে পারেন এবং কখনও কখনও অবশয্ই গর্েপত্ার করেন।

• গর্েপত্ার করা বয্ক্তিকে যে কোনও সমযে় ছেডে় দেযা় হতে পারে, তাই আপনার নিরাপতত্ার জনয্ পরিকলপ্না করা গরুতুব্পরূণ্।

যদি আপনার পর্তি অপবয্বহার বা আপনাকে হমুকি দেযা় হয় তাহলে পলুি শ বা ডিসট্্রিক্ট অয্াটরন্িকে আপনি যা 
করতে বলতে পারেন:
• আপনার ক্ষতি করেছেন যে বয্ক্তি তার বিরদুধ্ে ফৌজদার ী অপরাধের অভিযোগ দাযে়র করতে পারেন।

• ডিসট্্রিক্ট অয্াটরন্ি আদালতে ফৌজদার ী মামলা করলে আপনার ও আপনার বাচ্চার জনয্ সরুক্ষাদানের আদেশ জারি করার জনয্ অপরাধ ী আদালতকে বলতে 
পারে।

• আপনার সথ্ান ীয় পারিবারিক আদালতে পরিবারের পর্তি অপরাধের আবেদন দাযে়র সমপ্রক্ে তথয্ দিতে পারেন।

• পারিবারিক আদালতের কাছে আপনার ও আপনার বাচ্চার সরুক্ষার আদেশ চাওযা়র অধিকারও আপনার আছে।

পারিবারিক আদালতকে আপনি যা বলতে পারেন:
• যে তারি খে আদালতে গেছেন সেই তারি খেই পরিবারের পর্তি অপরাধের আবেদন দাযে়র করা।

• যে দিন দাযে়র করছেন সেইদিনই বা পরের দিন যখন আদালত খলুবে তখন যেন আপনার অনরুোধ শোনা হয়।

• কেবল একজন বিচারপতি ই সরুক্ষাদানের আদেশ জারি করতে পারেন। আপনার ক্ষতি করা বয্ক্তির বিরদুধ্ে ফৌজদারি বা পারিবারিক আদালতের মামলার অংশ 
হিসাবে বিচারক তা করেন।

পারিবারিক আদালতে বা ফৌজদারি আদালতে সরুক্ষার আদেশে যা বলা থাকতে পারে:
• উক্ত বয্ক্তির সঙগ্ে ডাকযোগে, ফোন, কমপ্ি উটার বা অনয্ বয্ক্তির মাধয্মে আপনার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই।

• উক্ত বয্ক্তি আপনার এবং আপনার বাচ্চাদের, আপনার বাড়ি, চাকরি বা সকু্ল থেকে দরূে থাকবে।

• উক্ত বয্ক্তি আপনার এবং আপনার বাচ্চাদের বিরদুধ্ে লাঞ্ছনা, হয়রানি, হমুকি, শব্াসরোধ, বা অনয্ কোনও পারিবারিক অপরাধ না করে।

• উক্ত বয্ক্তি তার আগন্েযা়সত্র্ এবং আগন্েযা়সত্র্ের লাইসেনস্ হসত্ানত্র করে এবং আর যেন কোনও আগন্েযা়সত্র্ না পান।

• আপনার বাচ্চাদের অসথ্ায়ী হেফাজত আপনার কাছে রযে়ছে।

• উক্ত বয্ক্তি অসথ্ায়ী শি শ ু সহায়তা পর্দান করে।

• উক্ত বয্ক্তি আপনার পোষা পর্াণ ী বা পরিষেবা পর্াণ ীদের ক্ষতি না করে।

• যদি রাত, সপত্াহানত্ বা ছ টুির কারণে পারিবারিক আদালত বনধ্ থাকে তাহলে, আপনি সরুক্ষার আদেশ চাইতে কোনও ফৌজদারি আদালতে যেতে পারেন।

পারিবারিক সহিংসতার আক্রানত্দের জনয্ তথয্

[পারিবারিক আদালতের আইন §812(5);
ফৌজদার ী আইনি পর্ক্রিযা় §530.11(2-a)]
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যদি আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে না পারেন বা ভালোভাবে বলতে না পারেন তাহলে:
• আপনি পলুি শ, ডিসট্্রিক্ট অয্াটরন্ি, বা ফৌজদারি বা পারিবারিক আদালতে আপনার ভাষায় কথা বলতে পারেন এমন একজন দোভাষ ীর অনরুোধ করতে 

পারেন। ক ী ঘটেছে তা বয্াখয্া করতে দোভাষ ী আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনার সথ্ান ীয় পরিবার আদালতে সরুক্ষার আদেশ চাইতে আপনার পর্যো়জনীয় ফরমগলুি পেতে পারেন 
(আদালতের জনয্ ঠিকানা এবং যোগাযোগের তথয্ লি খনু):
• এছাডা়ও অনলাইনে সেগলুিকে পেতে পারেন: www.NYCourts.gov/forms.

সরুক্ষার আদেশ চাইতে আপনার কোনও আইনজীবীর দরকার নেই।
• পারিবারিক আদালতে আপনার আইনজীব ী পাওযা়র অধিকার রযে়ছে। যদি পারিবারিক আদালত দেখে যে আইনজীব ীর জনয্ অরথ্ পর্দানের সামরথ্য্ আপনার 

নেই, তাহলে বিনাখরচে একজন আইনজীব ী পাবেন।

• যদি আপনি কোনও অভিযোগ করেন বা পারিবারিক আদালতে আবেদন করেন, তাহলে আপনাকে তার সতয্তার শপথ করতে বলা হবে কারণ জেনেশনুে অসতয্ 
আইনি নথি দাযে়র করা অপরাধ।
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