আপিন েশিফ� সাংসািরক িনযর্ াতন েহ�লাইেন 0808 808 2241 ন�ের েফান করেত পােরন যিদ আপিন:
•
•
•
•
•

আপনার কােছর েকানও মানুেষর �ারা সাংসািরক িনযর্াতেনর িশকার হন
সাংসািরক িনযর্াতন েথেক �াভািবক অব�ায় িফরেছন এবং সাহাযয্ �েয়াজন হয়
আত্মীয় বা ব�ু েদর িবষেয় উি�� থােকন এবং আরও তথয্ জানেত চান
আপিন একজন েপশাদার বয্ি� হন এবং আপনার �ােয়�েদর সাহাযয্ করার জনয্ তথয্ েপেত চান
পুরষ ও মিহলােদর জনয্ পিরেষবা উপল� আেছ

আপিন িন�িলিখত উে�েশয্ েহ�লাইেন েফান করেত পােরন: পরামশর্, সহায়তা, িনরাপেদ থাকার জনয্ েকানও
জায়গা, অথবা আপিন যিদ কারও সে� কথা বলেত চান এবং আপনার সােথ যা ঘটেছ তার অথর্ উপলি�
করেত চান। লয্া�লাইন এবং েবিশর ভাগ েমাবাইল েনটওয়াকর্ , েযমন ভািজর্ন, O2, িট-েমাবাইল, অের�,
েভাডােফান ও 3 েথেক িবনামূেলয্ েহ�লাইেন েফান করা যায়।
ভাষা সহায়তা
আপিন যিদ েহ�লাইেন েফান কেরন িক� আমরা আপনার ভাষায় কথা বলেত না পাির, তাহেল আমরা
একজন অনুবাদেকর বয্ব�া করব যােত আমরা আপনার সে� কথা বলেত পাির।

সাংসািরক িনযর্ া তন কী?
এটা হল এমন েয েকানও িনযর্াতন যা বয্ি�গত বা পািরবািরক স�েকর্ র মেধয্ ঘেট। শারীিরক, মানিসক,
েযৗন বা আিথর্ক িনযর্াতন সব িকছু ই এর সােথ যু� থাকেত পাের এবং েজার কের িবেয় েদওয়া এবং
তথাকিথত ‘মযর্াদা’-েকি�ক িহংসাগিলও এর মেধয্ অ�ভুর্ �। এটা িভ� িলে�র মানুষ এবং একই িলে�র
মানুেষর মেধয্র স�কর্ গিলেত, সম� সং�ৃ িতেত এবং সব বয়েসর মানুেষর সােথই ঘটেত পাের। িনযর্াতনকারী
বয্ি� একজন স�ী, �া�ন স�ী বা আত্মীয় হেত পােরন।
�মতা ও িনয়�ণেক েক� কেরই সাংসািরক িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেট। এটা খুব িবরল ে�ে�ই মা� একবােরর
ঘটনা হয় এবং সমেয়র সােথ সােথ অব�া আরও খারাপ হেত থােক। যিদ আপিন িনযর্ািতত হন, েসটা
আপনার েদাষ নয় এবং আপিন আরও ভাল বয্বহার পাওয়ার েযাগয্।
েহ�লাইন কম�েদর পিরচয় কী?
েহ�লাইন কম�রা হেলন সাংসািরক িনযর্াতন িবষেয় অিভ� কম�, যারা এটা বুঝেবন েয িনযর্াতেনর স�ে�
কথা বলা কিঠন হয়, আর যা ঘটেছ েসই বয্াপাের আপিন িব�া� ও িবচিলত হেত পােরন। তারা আপনার
কথা শনেবন এবং আপনার িক িক সাহাযয্ �েয়াজন েসটা িনধর্ারণ করেত আপনােক সাহাযয্ করেবন এবং
আপনােক জানােবন েয িক িক িবক� উপল� আেছ। তারা আপনােক আপনার িনজ� পছ� েবেছ িনেত
সাহাযয্ করেবন। িবিভ� সং�ৃ িত ও সমােজর সমসয্াগিল েবাঝার জনয্ সম� েহ�লাইন কম�েক �িশ�ণ
েদওয়া হেয়েছ এবং তারা এমন েকানও কাজ করেবন না (বা কাউেক বলেবন না) যা আপনােক আরও
েবিশ িবপেদ েফলেব।

েশিফ� েডােমি�ক অয্ািবউজ (সাংসািরক িনযর্ াতন) পিরেষবা
েশিফ� েডােমি�ক অয্ািবউজ পিরেষবার মেধয্ একিট েহ�লাইন, একিট কিমউিনিট আউটরীচ পিরেষবা,
সাংসািরক িনযর্াতেনর কারেণ গরতর �িতর উ� আশ�া আেছ এমন মানুষেদর জনয্ ইি�েপে�� েডােমি�ক
ভােয়ােল� অয্াডেভােকিস সািভর্ স এবং মিহলােদর আ�য় অ�ভুর্ � আেছ।
এিট িক একিট েগাপনীয় পিরেষবা?
আপিন িনেজর স�ে� আমােদর যা িকছু জানােবন, েসগিল েশিফ� েডােমি�ক অয্ািবউজ েহ�লাইন
পিরেষবার কােছ েগাপন থাকেব এবং আমরা আপনার িনরাপত্তার �েয়াজনেক স�ান জানাব।
যিদ আপনার, অনয্ েকানও �া�বয়� মানুষ, বা েকানও িশশ বা অ�বয়� মানুেষর জরির িনরাপত্তার
সমসয্া থােক, যার জনয্ আমরা তথয্ �কাশ করেত বাধয্ হই, তাহেল আমরা যতদূর স�ব আপনােক যু�
রাখেত এবং এই িবষেয় অবিহত রাখেত েচ�া করব। আমরা যিদ আপনােক অনয্ েকান পিরেষবা বয্বহার
করেত সাহাযয্ কির, তাহেল আপনার স��ীয় তথয্ তােদর হােত তু েল েদওয়ার জনয্ আমরা আপনার
অনুমিত চাইব। আমােদর পে� আপনােক েয সবেচেয় ভাল পিরেষবা েদওয়া স�ব েসটা �দােনর জনয্,
আমরা আপনার সে� কেথাপকথেনর একটা েরকডর্ রাখব, যিদ আপনার আবার কখনও আমােদর েফান
করার �েয়াজন হয়।

