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অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস ফ্যালিলি অযান্ড ডস্ট্রিলিক ভাস্ট্রয়াস্ট্রিন্স লফ্নযানলিয়াি
অযালসস্ট্রিন্স ররাগ্রাি
(Red Cross Family and Domestic Violence Financial Assistance Program)
অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস ফ্যালিলি অযান্ড ডস্ট্রিলিক ভাস্ট্রয়াস্ট্রিন্স লফ্নযানলিয়াি অযালসস্ট্রিন্স ররাগ্রাি (Australian Red Cross’ Family and
Domestic Violence Financial Assistance Program -FDV) অস্থায়়ী লভসায়, বা অলনলিত লভসায় থাকা র াগ্য বযলি াাঁো
পলেবাে ও পালেবালেক সল িংসতাে অলভজ্ঞতাে লিকাে তাাঁস্ট্রেেস্ট্রক রকসওয়াকক স ায়তা এবিং রস্ট্রয়াজস্ট্রন আলথকক স ায়তা সেবো কেস্ট্রব।
নিম্ননিনিত মািদণ্ডগুনি পূ রণ করলি আপনি য াগ্য হলত পালরি:
•

আপলন অস্ট্রেলিয়ান নাগ্লেক বা স্থায়়ী বালসন্দা নন, এবিং

•

আপনি পনিবাি এবং পানিবানিক সন ংসতাি ঝুঁ নকতত পড়তেি বা ঝুঁ নকতত আতেি এবং

•

আপলন আলথকক কষ্ট রভাগ্ কেস্ট্রেন

আলি লকভাস্ট্রে সয়াহতা রেস্ট্রত োলে?
আপলন অনিাইস্ট্রন স ায়তা পাবাে জনয আস্ট্রবেন www.redcross.org.au/familyviolencerelief ওস্ট্রয়বসাইস্ট্রে কেস্ট্রত পাস্ট্রেন ।
আস্ট্রবেন কেস্ট্রত আপনাে সা াস্ট্র যে রস্ট্রয়াজন স্ট্রি Red Cross-এে সাস্ট্রথ 1800 RED CROSS (1800 733 276) নম্বস্ট্রে
র াগ্াস্ট্র াগ্ করুন, বালনলজযক সিয়গুস্ট্রিাস্ট্রত, রসািবাে রথস্ট্রক শুক্রবাে, অথবা ইস্ট্রিইি করুন NAT_FDV_PILOT@redcross.org.au ।
রেড ক্রস (Red Cross )-এে সাস্ট্রথ আপনাে র াগ্াস্ট্র াগ্ রগ্াপন়ীয়। আপনাে আস্ট্রবেনস আপনাে সেবোল ত তথয আিো সবকো সু েলিত োলি।
আপনাে লে রোভাষ়ীে রস্ট্রয়াজন য়, তস্ট্রব আপলন ট্রান্সস্ট্রিটিং অযান্ড ইোেস্ট্ররটিং সালভক স (Translating and Interpreting Service)-এ
131 450 নম্বস্ট্রে আপনাে পেস্ট্রন্দে ভাষাে উস্ট্রেি কস্ট্রে র াগ্াস্ট্র াগ্ কেস্ট্রত পাস্ট্রেন এবিং 1800 733 276 নম্বস্ট্রে সিংস্ট্র াগ্ লেস্ট্রত বিস্ট্রত পাস্ট্রেন।
লকভাস্ট্রে একজন ক্লাস্ট্রয়ন্টস্ট্রক রেফ্াে কো যায়
যনি ককািও বযনি বতত মাতি ককাি নবতেষজ্ঞ FDV এতেনি বা অিযািয পনিতষবা দ্বািা স ায়তা কপতয় থাতকি ততব কিফাতিল ততনি কিাি দ্রুত এবং
নিিাপিতম উপায় ল এতেনিটিি ওতয়বসাইটটি পনিিেতি কিা, কিফািাল ফমতটি পূ িণ কিা এবং ক্লাতয়ন্টতক স্ব-নিবন্ধকিতণ স ায়তা কিা।
অলতলেক্ত সহায়তা োওয়া যায়
লনম্নলিলিত লবনািূ স্ট্রিযে পলেস্ট্রষবাগুস্ট্রিাে িাধ্যস্ট্রি অলতলেি স ায়তা পাওয়া ায়
1800 737 732 1800 RESPECT – নযািনাি রসক্সু য়াি অযাসল্ট অযান্ড ডস্ট্রিলিক ভাস্ট্রয়াস্ট্রিন্স র ল্পিাইন (national sexual
assault and domestic violence helpline)
13 11 14

িাইফ্িাইন ক্রাইলসস সাস্ট্রপােক অযান্ড সু ইসাইড লরস্ট্রভনিন (Lifeline crisis support and suicide
prevention)

1800 55 1800 লকডস র ল্পিাইন (Kids Helpline)
আস্ট্রো তস্ট্রযযে জনয েলেদিশ ন করুন www.redcross.org.au/familyviolencerelief

