
NYC পারিবারিক রবচাি ককন্দ্রসমূহ
গাহ্হ স্থ্য ও রিঙ্গ-রিরতিক রহংসায় জীরবতদেি জনথ্য রবনামদূিথ্য এবং কগাপনীয়তাি সাদে
সাহাযথ্য পান। 

•			গার্হ স্থ্য এবং লিঙ্গ-লিলতিক সলরংসতায় পীলিত ও ববচঁে যাওয়াচের জনথ্য লবনামচূিথ্য এবং 
বগাপনীয়তার সাচে সারাযথ্য পাওয়ার জনথ্য সংযুক্ত রচত আপলন বয বচরাচত বসবাস করচেন 
(বা এমন বকাোও বযখাচন আপলন লনচজচক লনরাপে ববাধ কচরন) তার অন্তগ্হত লনউ ইয়ক্হ  
লসটি পালরবালরক লবোর বকন্দ্র–এ আসুন। বোচন সব বকন্দ্র বসামবার বেচক শুক্রবার সকাি 
9টা বেচক লবচকি 5টা পয্হন্ত িিথ্য।

•			তাৎক্ষলিক সুরক্ষা পলরকল্পনা, আশ্রয় সরায়তা, এবং অনথ্যানথ্য সমে্হন এবং সংস্ানগুলির 
সাচে সংযুক্ত রওয়ার জনথ্য বোন করুন- 24 ঘন্া, সপ্াচর 7 লেন:

NYC-এর গার্হ স্থ্য সলরংসতা এবং বযৌন লনয্হাতন রটিাইন
1-800-621-4673 (HOPE)। 

•			লসটির NYC HOPE সংস্ান লনচে্হ লিকাটি www.nyc.gov/NYCHOPE-এ 
অনসুন্ান কচর NYC-বত সংস্ান এবং সরায়তা খুচঁজ লনন 

NYC পারিবারিক রবচাি ককন্দ্রসমহূ আপনাদক রনম্নরিরিত রবষদয় সাহাযথ্য কিদত পাদি:

•	আপনার সুরক্ষার জনথ্য পলরকল্পনা করা

•	আপনার এবং আপনার সন্তানচের মানলসক অবস্ার 
লরতসাধচন সমে্হন বেওয়ার জনথ্য মানলসক স্াস্থ্য এবং 
কাউচসেলিং পলরচেবা প্রোন করা

•	আয়বথ্যচয়র লরসাচব, ধার পলরচিাধ করচত এবং লবিতীয় 
িাো লরচসচব ইংচরলজ (English as a Second 
Language, ESL) ক্াচস সরায়তা করার জনথ্য কম্হিািা 
সর লিক্ষা কায্হক্রমগুলিচত সুপালরি করা

•	প্রলিলক্ষত আইন প্রচয়াগকারী, বযমন লনউ ইয়ক্হ  লসটি পুলিি 
লবিাগ (NYPD), NYC-এর বিলরচের অলেস, এবং 
লিল্রিক্ট অথ্যাটলন্হ অলেস-এর সাচে ববঠক করা 

•	আশ্রয়, আবাসন এবং অনথ্যানথ্য সমে্হন পলরচেবার জনথ্য 
আচবেন করা

•	বরলজি উচম বিখা এবং ইন্ারলিউ বেওয়ার েক্ষতায় সারাযথ্য 
করার সাচেসাচে জনসাধারচির কিথ্যাি এবং োকলরর 
প্রলিক্ষচির কায্হক্রমগুলির তেথ্য

•	সুরক্ষা, বরোজত, লনয়মমালেক সাক্ষাৎ, লিশু সমে্হন, 
লববারলবচছেে, আবাসন এবং অলিবাসন আচেচির জনথ্য 
আইলন পরামি্হ 
** আইনী প্রলতলনলধত্বর লনশ্চয়তা বনই

• আপনার পলরচেবা পাওয়াকািীন বসই স্াচন 3+ বয়চসর 
লিশুচের জনথ্য বেখাচিানা

গার্হ স্থ্য ও লিঙ্গ-লিলতিক সলরংসতার অবসান ঘটাচত বময়চরর কায্হািয় (The Mayor’s Office to End Domestic and 
Gender-Based Violence, ENDGBV) গার্হ স্থ্য ও লিঙ্গ-লিলতিক লরংসার সম্পচক্হ  সচেতনতা বািাচনার জনথ্য নীলত ও প্রকল্প 
বতলর, প্রলিক্ষি ও প্রলতচরাধ লিক্ষা প্রোন, গচবেিা ও মিূথ্যায়চনর আচয়াজন, কলমউলনটি প্রোর সম্পন্ন এবং লবলিন্ন কলমউলনটি ও 
বসখানকার মানেুজচনর সচঙ্গ সরচযাগীতা কচর োচক। ENDGBV লনউ ইয়ক্হ  লসটি পালরবালরক লবোর বকন্দ্রগুলিচক পলরোিনা কচর, 
এইগুলি এমন পলরচেবা বকন্দ্র যা অতথ্যাবিথ্যক সামালজক পলরচেবালে, নাগলরক আইনী এবং অপরাধমিূক লবোর সরায়তা এবং আরও 
অচনকলকেু প্রোন কচর— সব একটি োচের তিায়। www.nyc.gov/ENDGBV-এ লগচয় আচরা জাননু

সমস্ত পরিদষবা স্বতঃপ্রবৃতি।
আপরন কয পরিদষবাগুরি চান কসগুরি চয়ন কিদত পাদিন।

COVID-19-এি কািদে ককন্দ্রগুরি বত্হ মাদন একমাত্র কোদনই িিথ্য।



ককন্দ্রগুরি কিাদকদেি রবনামদূিথ্য এবং কগাপনীয়তাি সাদে সাহাযথ্য প্রোন কদি, কয ককানও:

গাহ্হ স্থ্য এবং রিঙ্গ-রিরতিক রহংসাি উদ্বততীিা এবং তাদেি রিশুিা কয ককানও রনউ 
ইয়ক্হ  রসটি পারিবারিক রবচাি ককদন্দ্র, মামিা পরিচািনা, অে্হননরতক ক্ষমতায়ন, 
কাউরসিরিং, নাগরিক আইন এবং কেৌজোরি রবচাদি সহায়তা সিবিাহকািী 

সংস্াগুরিি সাদে সংযকু্ত হদত পািদবন।

COVID-19-এি কািদে NYC পারিবারিক রবচাি ককন্দ্র
 বত্হ মাদন একমাত্র কোদনই িিথ্য।

অনগু্রহ কদি কসামবাি কেদক শুক্রবাি সকাি 9টা কেদক রবদকি 5টাি মদ্থ্য কি করুন।

NYC Family Justice Center, Manhattan
(212) 602-2800

NYC Family Justice Center, Brooklyn
(718) 250-5113

NYC Family Justice Center, Queens
(718) 575-4545

NYC Family Justice Center, Bronx
(718) 508-1220

NYC Family Justice Center, Staten Island
(718) 697-4300

    বয়স
অরিবাসন 
রস্রতি

কযৌন 
অরিমিুীতাি উপাজ্হ দনি করেত িাষাি রিঙ্গগত 

পরিচদয়ি অক্ষমতাি
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আপরন যরে তাৎক্ষরেকিাদব রবপদে পদ়ে োদকন, 
তদব 911 নম্বদি কোন করুন।
যরে আপরন কো বিদত না পাদিন তদব 911-এ 
কটক্সট করুন।
এিাদন আিও জাননু: nyc.gov/text911

240 টিরও ববলি িাোয় বটলিচোলনক 
িাোন্তর িিথ্য।


