ফরাসী ভাষায় আসল পাঠয্াংশ

ভীিত
িবিcnতা
লা না
আঘাত
মিক

যিদ আপিন
aিভবাসী মিহলা হন eবং aবsা aিনি ত থােক,
তাহেল ei সংিkp পুিsকািট আপনার জনয্।

eটা িক আপিন?
eটা িক আপনার পিরিচত েকu?

 আমার sামীর সে

িমিলত হেত আিম কানাডায় eেসিছ, িতিনi আমার sনসর৷

 পিরচযর্া pদানকারী aথর্াৎ েকয়ার-িগভার হেত আিম কানাডায় eেসিছ৷
 আ য়pাথর্ী হেয় আেবদন করেত আিম কানাডায় eেসিছ৷
 কানাডায় আমার েকান আiনত ৈবধ aবsা েনi৷
 আিম লুিকেয় থািক৷
 আমােক েযৗনকমর্ী িহসােব েবশয্াবৃিt করেত হয়৷
 আমার িশkা যৎসামানয্৷
 আিম েয কাজটা কির তার েচেয় আিম ucিশিkত eবং যেথ

েবতন পাi না৷

 আিম খুব কম বাiের যাi বা কখনoi বাiের যাi না৷ আমার sামী o সnান
ছাড়া খুব কম েলাকজেনর সে আমার েদখাসাkাৎ হয়৷ আিম িবিcnেবাধ কির৷
 আমার ফরাসী বা iংেরিজ ভাষায় কেথাপকথেন aসুিবধা হয়৷
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আিম আমার sামীর সে সহবাস কির কারণঃ
 আমার জনয্ িবেয় খুব

tপূণর্৷

 আিম তােক ভােলাবািস o িতিন আমােক ভােলাবােসন৷
 আমার ভয় হয় িতিন আমােক sনসর করা বn কের েদেবন eবং আমােক
কানাডা েথেক িবতািড়ত কের েদoয়া হেব৷
 আমার ভয় হয় আমার সnানেদর আমার কাছ েথেক িছিনেয় েনoয়া হেব৷
 আমার কােছ টাকাকিড় েনi eবং ভয় হয় আমার কােছ েকান আ য় থাকেব না৷
 আমার ভয় হয় িতিন pিতেশাধ েনেবন o আমার িব েd িরেপাটর্ কের েদেবন o
আমােক েgpার কের েনoয়া হেব৷
 কানাডায় আিম aনয্ কাuেক িচিন না৷
 আিম আiন সmেn জািন না বা আমােক েকাn েকাn পিরেষবা সাহাযয্ করেত
পাের েসসব জািন না৷
 আমার কােছ িভসা, পাসেপাটর্ বা কােজর পারিমট েনi৷
 আমার ভয় হয় িতিন আমার পিরচয় পt িল িছিনেয় েনেবন৷
 আমার ভয় হয় আমার sামীেক েছে়ড িদেল আমার সমাজ সmpদায়, পিরবার বা
আমার sামীর পিরবার আমােক gহণ কের েনেব না৷
 আিম চাi না আমার বয্িkগত জীবেন ডাkার, পুিলশ, সরকাির কমর্চারী বা
িবচারকরা েকানরকম হsেkপ ক ক৷

ei েbাশাের ‘‘sাuস’’ শেbর aথর্ eমন েকান বয্িk যার সে
eবং pিত িতবd সmকর্ আেছ বা িছল।
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ঘিন

আমার সে

eরকম িকছু হয় িক?

aনয্ কা র সে

eসব হেত েদেখেছন িক?

আমার sামীঃ


আমার সnান বা পিরবােরর সামেন আমােক লিjত o লাি ত কেরন, িতিন
বেলন েয আিম unাদ, বা আমােক িতরsার কেরন৷



আমােক িনেয় ঠা াতামাশা কের, আিম যা বিল বা কির তা িনেয় uপহাস কের
বা আমােক aপমািনত েবাধ করায়৷



বেলন েয আিম ভােলা মা না৷



তার sনসর সিরেয় েনেবন বেল ভয় েদখান৷



আিম যােদর ভােলাবািস তােদর kিত করেবন বা আমার সnানেদর িছিনেয়
েনেবন বেল মিক েদন৷



aেচনা েলােকর কাছ েথেক আমােক সাহাযয্ িনেত েদন না৷



আমার িpয় িজিনসপt েভে েফেলন বা েভে েফলার ভয় েদখান িকংবা
আমার যা যা িজিনস pেয়াজন, েযমন েযসব েফান বা কmুটার িদেয় আিম
আমার পিরবারেক েযাগােযাগ কির েসসব, িছিনেয় েনন৷



সবসময় জানেত চান আিম েকাথায় আিছ৷



আমার বnু বাnব o পিরবােরর িনnা সমােলাচনা কেরন৷



যিদo আমরা eখন আর eকসে েনi তাহেলo আমােক সবসময় েফােন বা
েটkেট িকংবা iেমেল েযাগােযাগ কেরন aথবা আমােক aনুসরণ কেরন৷
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আমার sামীঃ


আমার সmানহািনর

মিক েদন৷



আমার সে কথা বলার সময় aভd ভাষা বয্বহার কেরন, িচৎকার কেরন বা
ভয় েদখােনার মত ভাবভি কেরন৷



আমােক ধাkা েদন, চড় মােরন, িচমিট কােটন, াস d কের েদন, পুিড়েয়
েদন বা লািথ মােরন aথবা আমার চু ল ধের টােনন বা আমার গােয় থুথু
েফেলন৷



আমােক আহত করা বা েমের েফলার ভয় েদখান৷



আমার aিনcায় আমােক েযৗন বা anর
কােছ চেল যােবন বেল মিক েদন৷



আমােক েবশয্াবৃিt করেত বাধয্ কেরন৷



আমােক তালাবn কের রােখন বা আমার পিরচয়সূচক কাগজপt িছিনেয় েনন৷



আমার খরেচ িনয়ntণ রােখন িকংবা আমার সব টাকাকিড় খরচ কের েদন৷



আমার pিত দাসীর মত বয্বহার কেরন৷



িনেজেক, আমােক বা আমার সnানেদর েমের েফলার

সmেকর্ িলp কেরন বা বারবিণতার

মিক েদন৷

হয্াঁ?

eiসব আচরণ পািরবািরক িহংsতার uদাহরণ৷
ei পুিsকা আপনার জনয্৷

আিম তােক ভালমত িচনতাম না। uিন িবেয় করেত আমার েদেশ দু মােসর জনয্ eেসিছেলন। তারপের দু বছর
আমরা আলাদা িছলাম। আিম কয্ানাডায় eেস uপিsত হoয়ার পর েথেক uিন আমার েছেল o আমার সে

খুব

খারাপ বয্বহার করেছন o সবসময় আমার uপর িচৎকার েচঁ চােমিচ কেরন। আমার পিরবােরর কােছ নািলশ
করার সাহস েনi কারণ তােদর মেন হয় আমার খুব েসৗভাগয্ েয আিম কানাডায় থাকার সুেযাগ েপেয়িছ।

5

পািরবািরক িহংsতা kমশ আরm হয়
eবং নানা ছলনায় anর

o pিত িতবd সmকর্ িতk কের
েতােল

আপনার sামী বার বার eমন কাজ কেরন বা কথা বেলন যা আপনােক আঘাত
েদয়৷
িক করেত হেব তা িতিন আপনােক kম কেরন৷ িতিন আপনার কাছ েথেক আনুগতয্
দািব কেরন৷ িতিন আপনার বয্াপাের সব িসdাn েনন৷ আপনােক িনয়ntণ করা o
আপনার uপর আিধপতয্ করা তার লkয্৷
আপিন যােত তােক েছে়ড চেল না যান েসজনয্, িতিন িনেজেক বদলােবন eমন
pিত িত েদন, aথচ তা সেtto আপনােক aপমািনত কেরন o িহংs আচরণ কেরন৷
আপনােক িনয়ntেণ রাখেত, আপনার sামী আপনার মেন িনেজর বয্াপাের িdধা জািগেয়
েতােলন eবং আপনােক িব াn করার েচ ায় বেলন েয আপিন েদাষী িকংবা আপিন
িহংs বয্বহার কেরন৷
আপনার uপর আিধপতয্ করেত, আপনার sামী েমৗিখক o শারীিরকভােব আপনার
pিত িহংs আচরণ কেরন৷

ei কিদন আেগo আিম oর মুেখ সবসময়
েনিছ আিম কত ভােলা, কত সুnরী। আমরা
খুব খুশী িছলাম েয aবেশেষ eকi েদেশ eকসে
থাকেত পারব। তারপর oেক বললাম, আিম
চাকির করেত চাi। o েতা কথা নেতi রািজ
না। যখন ফরাসী ভাষা েশখার কথা বললাম
তখনo েসi eকi pিতিkয়া। সারাটা িদন ঘের
বnী হেয় থাকেত হত। দম বn হেয় আসত।
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sামী aতয্াচারী বা িহংs হেলo তােক aনয্ েয েকান মানুেষর মত েদখায় eবং
সমােজ িতিন সুpিতি ত হেত পােরন৷
িতিন হয়ত জনিpয় বয্িkt eবং aনয্েদর pিত ভােলা বয্বহার কেরন৷
জ রী না েয তার মানিসক sাsয্ সমসয্া, মদয্পান, aথর্ বা কমর্sেলর সমসয্া আেছ৷
িতিন েয েকান সmpদােয়র হেত পােরন বা েয েকান ধমর্াবলmী হেত পােরন বা েকান
ধমর্ানুসরণ নাo করেত পােরন৷ িতিন জnসূেt িকuেবকবাসী হেত পােরন৷

পািরবািরক িহংsতা িবপরীত িলে র aথবা সমিলে র
দmিতেদর মেধয্ ঘটেত পাের।

পািরবািরক িহংsতা sয়ং বn হেয় যায় না৷
সময়, ভােলাবাসা বা আেরা unতমােনর জীবনযাপনo eটা
দূর করেত পাের না৷
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পািরবািরক িহংsতা েকবলমাt
মারেধার করা o শারীিরক িহংsতা না
মানিসক aতয্াচার েতমন সুs না হেলo ততটাi kিতকারক হয়৷


আপনােক aপদs করা, িবকৃ তমিs বেল aিভিহত করা বা আপনার শরীর বা
েযৗনতােক uপহােসর িবষয় কের েতালা৷



আপনার গিতিবিধেত িনয়ntণ রাখা৷



আপনার বnু বাnবা বা িpয়জনেদর সে
মিক েদoয়া৷



আপনার িব াস বা আধািtকতায় বাধািনেষধ রাখা৷



ফরাসী বা iংেরিজ েশখা বা পড়ায় বাধা েদoয়া৷



কানাডা েথেক তািড়েয় েদoয়ার ভয় েদখােনা৷

েদখাসাkাৎ করায় বাধা েদoয়া বা

e িল নানা pকােরর পািরবািরক িহংsতা৷

uিন সবসময় বলেতন, আিম ভীতু তাi িনেজর েদশ েছে়ড চেল
eেসিছ। িকংবা আমার মত েমেয়র কপােল eরকম দুেভর্ াগi
pাপয্। আিম েয কথা িল ভু লেত েচেয়িছলাম, uিন েসi কথা িল
বার বার আমােক মেন কিরেয় িদেয় আনn েপেতন। আমােক যা
দুেভর্ াগ সহয্ করেত হেয়িছল তার েচেয়o েবশী ক কর মেন হত
oর ei গ না।

মানিসক aতয্াচার বা িহংs আচরণ আপনার আtিব াস ন

কের িদেত পাের৷

আপনার sামী যা বলেবন আপনার হয়ত তাi সিতয্ মেন হেব৷ আপনার িনেজেক
েবাকা বা পাগল মেন হেব৷ আপিন িনেজর uপর েদাষােরাপ করেবন৷
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আিথর্ ক aতয্াচার েতমন সুপিরিচত না হেলo ততটাi aপমানজনক হয়৷


টাকা পয়সার জনয্ তার মুখােপkী হেয় থাকা৷



আপনার খরেচ তার িনয়ntণ রাখা৷



সবিকছু র দাম আপনােক িদেত বাধয্ করা৷



আপনার সব টাকাকিড় তােক িদেয় িদেত বাধয্ করা৷



চাকির করায় বাধা েদoয়া৷



aপমানজনক বা aমানুিষক পিরিsিতেক কাজ করেত বাধয্ করা৷



ঋেণর দায়ী জজর্িরত করা৷

e িলo নানা pকােরর পািরবািরক িহংsতা৷

আমার দিললপt সিঠক িছল না, তাi
আমােক খুব সামানয্ েবতেন কাজ করেত
হত। pায়i িন পায় হেয় আমােক বািড়
ভাড়ার জনয্ তার কােছ হাত পাতেত হত।
আমার ঋেণর েবাঝা যত বাড়েত
করল, ততi েযন েস আমার দুরবsার
সুেযাগ িনিcল।

আপিন যিদ মানিসক বা আিথর্ক িহংsতার িশকার হন,
সাহাযয্ েচেয় িনন৷
েযসব সংগঠন পািরবািরক িহংsতার িশকার aিভবাসী
মিহলােদর সাহাযয্ কের তােদর িবষেয় েশষ পৃ া েদখুন৷

9

সবরকেমর িহংs বয্বহােরর মেধয্
কেয়কিট aপরাধ েপ গণয্ হয়



মিক
েযমন আপনােক েমের েফলা বা আপনার kিত করার



মিক েদoয়া৷

শারীিরক িহংsতা
েযমন হাত মুচেড় েদoয়া বা আঘাত করা৷



aপরাধমূলক aবেহলা
েযমন আপনার েবঁেচ থাকার জনয্ েয িচিকৎসা পিরচযর্া বা খাবার pেয়াজন
েসসব েথেক আপনােক বি ত রাখা৷



েযৗন িহংsতা
েযমন সবেল েযৗন সmেকর্ িলp করা বা aবাি ত েযৗন আচরেণ বাধয্
করা৷



হয়রান করা
েযমন aিবরাম আপনােক েফান করা বা aনুসরণ করা যার ফেল আপনার
িনরাপtা িনেয় দুি nা হেত পাের৷



সবেল বnী কের রাখা
েযমন ঘের বn কের রাখা বা বািড় েথেক বাiের েযেত বাধা েদoয়া৷

আপনার e রকম েকান িহংs আচরেণর aিভjতা হেল, িরেপাটর্ করেত o সুরkা
েপেত 911-e েফান করেত পােরন৷
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সমেয় সে , িহংsতা নানা

েপ েদখা িদেত পাের o kমশ েবেড় uঠেত পাের৷

সমেয় সে , িহংs আচরেণর ঘটনার তীbতা o পুনরাবৃিt েবেড় uঠেত পাের৷

আমরা কয্ানাডা আসার পর েস ভাবল
তার যা চাi তাi েস েপেত পাের। pেতয্ক
রািt o pেতয্ক uiেকেn আমার সবর্দা
oর জনয্ oর কােছ থাকেত হত। oর যা
চাi তাi আমােক করেত হত, েযমন o
যিদ inারেনেট বা িফেl েদখত তাi
আমােক করেত হত।

আপনার িনরাপেদ o সসmােন জীবনযাপেনর aিধকার আেছ।
িকuেবক চাটর্ার aফ িহuময্ান রাiটস aয্াn ি ডমস eবং
কানািডয়ান চাটর্ার aফ রাiটস aয্াn ি ডম dারা eiসব
aিধকােরর pিত িত েদoয়া হয়।
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eiসব কারেণর কথা েভেব
আপিন সাহাযয্ চাoয়ার িসdাn িনেত পােরন



আিম ভয় েপেয়িছ o আিম েবঁেচ থাকেত চাi৷



আিম আমার সnানেদর o িনেজেক সুরিkত করেত চাi৷



আিম আর eকা eর েমাকািবলা করেত চাi না৷



আিম কা র মাধয্েম আমার sামীেক জানােত চাi েয আমার pিত িতিন eমন
বয্বহার করেত পারেবন না৷



আিম সসmােন বাঁচেত চাi৷



আিম কথা বলেত চাi, মেনর uেdগ দূর করেত চাi৷



আিম িনেজর aিধকার o aিভবাসন pণালীর িবষেয় জানেত চাi৷



আিম িনেজর নাগিরক aবsা ৈবধ করেত চাi৷



আমার পিরবােরর সে



আমার আtিব াস o আtসmান িফিরেয় েপেত চাi৷ আিম েদাষী o লিjত
aনুভব করেত চাi না৷



আিম িনেজেক বাঁচােনার uপায়, েযমন স টকােল আমার িব s েকu যােত
911-e েফান করেত পাের তার সে ত পাঠােনার বয্বsা করার মত uপায়
জানেত চাi৷

আিম শািnপূণর্ জীবনযাপন করেত চাi৷
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আমার eত ভয় করত, েস েবাধহয় আমার েমেয়েকo ছাড়েব না৷ আিম
না চাoয়া সেtto আমার েমেয় সবi েদেখেছ৷ িদেনর পর িদন েস েদেখেছ
িকভােব তার মা-েক লা না েভাগ করেত হেয়েছ৷ আিম বুঝতাম, েস
ভেয় আড় হেয় থাকত, pেতয্কবার৷ oর ei ক আর েদখেত
পারিছলাম না৷ আিম oেক বাঁচােত েচেয়িছলাম৷

যিদ আপনার বা আপনার পিরবােরর িনরাপtা িবপn হয়,
911-e েফান করেত সে াচ করেবন না।
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আপনার িনেজেক েদাষী মেন করেত হেব না৷ িহংs বয্বহােরর
জনয্ আপনার sামী দায়ী৷
আপনার লjার েকান কারণ েনi৷ aেনক মিহলার ei দুেভর্ াগ
সহয্ করেত হয়৷
সারা িবে , stীেক বেশ রাখেত পু ষ িহংsতার পথ েবেছ
েনন৷
পািরবািরক িহংsতা eক
িবষয়৷

তর সমসয্া যা সকেলর িচnার
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eকা eর েমাকািবলা করেবন না৷
আপনার িব s কা র সে কথা বলুন, েযমন sাsয্ বা
িশkা েপশাদার বা pিতেবশী৷
আপিন কাuেক aকপেট সব কথা বলেলo, েয পথ আপিন
েবেছ েনেবন তার িসdাn েনoয়ার aিধকার ধু আপনার
কােছ থাকেব৷
েকu আপনােক sামীর সে
বাধয্ করেত পাের না৷

থাকেত বা তােক েছেড় েযেত

15

আপিন িক eমন েকান মিহলােক েচেনন যার aিভবাসন
aবsা aিনি ত o পািরবািরক িহংsতার িশকার হেcন?
িতিন যিদ আপনােক িব াস কেরন তাহেল আপিন তােক
সাহাযয্ করেত পােরন

িবচার করেত যােবন না, কথা

নুন

তােক িব াস ক ন
েযসব মিহলােদর aিভবাসন aবsা aিনি ত তােদর নানা কারেণ aেনয্র কােছ
aকপেট সব বলেত বা পািরবািরক িহংsতার কথা pকাশ করেত aসুিবধা হেত পাের।
তারাঃ
 েযেহতু iংেরিজ বা ফরাষী ভাষা বেলন না তাi তােদর pিত নয্ায়িবচার করা হেব
না eমন ভয় েপেত পােরন
 তােদর মেত eকাn বয্িkগত সমসয্া িনেয় আেলাচনা করেত সে াচেবাধ করেত
পােরন
 ভয় েপেত পােরন েয তােদর িবষেয় ভু ল ধারণা বা aিব াস করা হেব, িবেশষ
কের যিদ তােদর ৈবষময্ বা জািতেভেদর aিভjতা হেয় থােক।
কথা বলেত pচু র সাহস দরকার৷ সাহাযয্ করার সবেচেয় েসরা uপায় হল িবচার
িবে ষণ না কের কথা েশানা eবং িতিন েযসব বাধািবে র সmুখীন হেcন েস িল
েবাঝার েচ া করা৷
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তােক বলুন eসেবর জনয্ িতিন দায়ী না
aিনি ত aবsায় aিভবাসী মিহলারা pায়i িনেজেদর পিরবার o সংsৃ িতর রkক
মেন কেরন৷ তারা িনেজেদর েদাষী মেন করেত পােরন o তােদর মেন হেত পাের েয
তারা sামীর aসmান করেছন o পিরবার েভে েফলেছন৷ aেনয্রা িনেজেদর aপরাধী
মেন কেরন কারণ তােদর মেন হয় েয কানাডায় পিরবােরর সে পুনরায় িমিলত
হoয়ার পিরকlনা েভেs যাoয়ার জনয্ তারা দায়ী৷
sামীর িহংs বয্বহােরর জনয্ aপরােধর িশকার বয্িk pায়i িনেজেক দায়ী মেন
কেরন৷ aতয্াচারী sামীরা pায়i aপরােধর িশকার বয্িkর uপর সমs েদাষােরাপ
করায় eবং িনেজেদর দুবর্য্বহার asীকার করায় সুদk হন, িবেশষ কের যিদ তারা e
বয্াপাের পিরবার বা সমােজর সমথর্ন পান৷
aপরােধর িশকার বয্িkেক বলুন েয তার sামী িনেজ িহংs বয্বহােরর জনয্ দায়ী৷
তার আচরেণর জনয্i পিরবাের ভা ন ধরেছ৷
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তার িসdাnেক যথাযথ মানয্ ক ন o তােক িনেজর মত agসর হেত িদন
পািরবািরক িহংsতা িব s কের েদয়৷ আtিব াস o জীবেন িনয়ntণ িফের েপেত
েবশ িকছু টা সময় লাগেত পাের৷
িনেmাk কেয়কটা কারেণ aিনি ত aবsায় aিভবাসী মিহলারা মুখ বুেজ িহংsতা সহয্
কের যানঃ
 ভালবাসার সmকর্ পুনরায় বাঁিচেয় েতালার আশায়
 কানাডা েথেক িবতািড়ত হoয়ার ভেয়
 সাহাযয্ সংsান o িনেজর aিধকার সmেn ajানতা
 পুিলশ o িবচার বয্বsার ভেয়
 সহায় সmলহীন aবsায় পিরতয্াk হoয়া বা সnানেদর হারােনার ভেয়।
তার aিভjতা েবাঝার েচ া ক ন o িতিন েয িসdাn িনেcন তােক যথাযথ সmান
িদন৷ িতিন sামীেক েছেড িদন বা না িদন, িতিন যােত িনেজর পিরিsিত ভােলামত
বুঝেত পােরন েসজনয্ তােক সাহােযয্র পথ িল আপিন েদিখেয় িদেত পােরন৷ (ei
পুিsকার েশষ পৃ া েদখুন)৷

সাহােযয্র জনয্ eিগেয় আসুন
পািরবািরক িহংsতায় িবিcn হেয় পড়ার eকটা বড় ভূ িমকা আেছ৷ েযসব aিভবাসী
মিহলােদর aবsা aিনি ত তােদর জনয্ ei িবিcnতা আেরা বড় সমসয্া, কারণ
তারা িনেজেদর আেগকার সামািজক সmকর্ েথেক িবিcn হেয় পেড়ন eবং নতু ন
সাsৃ িতক রীিতনীিত o মূলয্েবাধ িশখেত হয়৷ aেনেকরi েবঁেচ থাকেত রীিতমত সংgাম
করেত হয়, যিদo িনরাপtার সnােনi তারা হয়ত কানাডায় eেসিছেলন৷
aপরােধর িশকার মিহলার িদেক সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদন৷ তার সে কথা বলুন৷
তার েয eকােn সাহাযয্ পাoয়ার aিধকার আেছ তা জানান৷ িতিন আেরা জানেত
চাiেল, তােক ei পুিsকািট েদখান৷ িতিন যখন সাহাযয্ চাiেবন তখন, িতিন চাiেল,
তােক স িদেত তার সে যান৷
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পkপািতt o aেগাচের থাকার সমসয্ার েমাকািবলা ক ন
aেনেকi মেন কেরন aিভবাসী মিহলারা s s সংsৃ িত বা ধেমর্র কারেণ পািরবািরক
িহংsতা মুখ বুেজ সহয্ কেরন৷ কথাটা ভু ল৷ eসেবর েমাকািবলা করেত aনয্ানয্
মিহলােদর েচেয় তােদর েবশী বাধািবে র সmুখীন হেত হয়৷ কানাডায়, aিনি ত
aবsায় aিভবাসী মিহলােদর নানা চয্ােলে র সmুখীন হেত হয় যার ফেল তােদর
পািরবািরক িহংsতার িশকার হoয়ার েবশী আশ া থােক৷
aপরােধর িশকার মিহলা যত েবশী িবিcn হেয় পেড়ন, তার sামীর দুবর্য্বহার তত
বাড়েত থােক৷ মন খুেল কথা বলুন o সেবর্াপির, তােক েদেখ মুখ ঘুিরেয় েনেবন না৷

মেন রাখেবন uদাসীনতা পািরবািরক িহংsতােক p য় েদয়...
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সংsান
িকuেবেক েয েকান জায়গা েথেক েফান ক ন
িদেন 24 ঘnা, সpােহ 7 িদন
SOS violence conjugale (eসoeস পািরবািরক িহংsতা)
1 800 363-9010 (মেnেলর বাiের েথেক কল ক ন) (ভেয়স o িটিটoয়াi)
514 873-9010 (মেnেল) (ভেয়স o িটিটoয়াi)
eসoeস েডােমিsক ভােয়ােলn জােন aিনি ত aবsায় aিভবাসী মিহলারা েকাথায়
সাহাযয্ েপেত পােরন।
ei িবনামূেলয্র, eকাn েগাপন o নাম apকািশত েরেখ েফােনর পিরেষবা পািরবািরক
িহংsতায় িবেশষj৷ eকটামাt কল কের aপরােধর িশকার মিহলা, তার পিরবার o সাkীরা
aিবলেm তথয্, সুপরামশর্ o আ েয়র পিরেষবা েপেত পােরন৷
911 স টকালীন পিরেষবা
আপিন িবপn হেল বা িহংsতার pতয্kদশর্ী হেল aিবলেm সাহােযয্র জনয্।
911 (ভেয়স) (কেয়কিট eলাকায় িটিটoয়াi িলেত পাoয়া যায়)
310-4141 (েযসব েপৗর eলাকায় 911-e পাoয়া যায় না)
*4141 (েসল েফােন কেলর জনয্)
iনেফা সােn (Info-Santé)
িসeলeসিস-র মত সুপািরশ o তথয্ eবং aনয্ানয্ sাsয্ সামািজক পিরেষবা েকnd
(িসeলeসিস)-র জনয্
811 (ভেয়স)
ei পুিsকা ফরাসী, iংেরিজ o sয্ািনশ ভাষায় পাoয়া যায়৷ aনুgহ কের 418 643-9052–
e েসেkতািরেয়ত আ লা কিnসন েফিমিনন (eসিসeফ) Secrétariat à la condition
féminine (SCF) e েযাগােযাগ ক ন৷
ei পুিsকা িল iংেরিজ, ফরাসী বা sয্ািনশ ভাষায় িপিডeফ (PDF) দিলল েপ eসিসeফ
(SCF) (www.scf.gouv.qc.ca) eবং েতবল েদ কনেচরেতশন eন ভােয়ােলn েদ মিntেয়ল
(Table de concertation en violence conjugale de Montréal) (www.tcvcm.ca)
oেয়বসাiেট পাoয়া যায়৷ ei কয়িট o আেরা কেয়কিট ভাষায় oয়াডর্ সংsরণ পাoয়া যােব৷
e িল eসিসeফ (SCF) oেয়বসাiেট pকাশনা িবভাগ aথর্াৎ পািbেকশন টয্ােব েদখা যায়৷
uপsািপত করেছ সংsৃ িত, সংেযাগ eবং নারীর aবsা িবষয়ক মntালয় (
6HFUpWDULDWjODFRQGLWLRQIpPLQLQH
)
িলেখেছ মেnেয়েলর iসুয্ েটিবল ভােয়ােলn (Table de concertation en violence conjugale de
Montréal) সহেযািগতা কেরেছঃ
 iতািলয়ান uiেমn েসnার ফর মিnেয়ল (www.centrefim.org) [Centre des femmes italiennes
de Montréal (www.centrefim.org)]
 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(Comité femmes eবং Comité d’aide aux réfugiés) (www.tcri.qc.ca)
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