
অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস ফ্ালিলি অ্ান্ড ডস্টিলটিক 
ভাস্টয়াস্টিন্স লফন্ানলিয়াি অ্ালসস্টটিন্স র্াগ্াি  
(Family and Domestic Violence 
Financial Assistance Program)

এই র্াগ্ািটি লক আিাস্টক সহায়তা কেস্টত সক্ষি? 
এই র্াগ্ািটি রসসব ব্ালতিস্টেে সহায়তা লেস্টত পাস্টে যাঁোঃ
•  অস্ট্রেলিয়ান নাগলেক বা স্ায়়ী বালসন্া নন, এবং
•  পলেবাে এবং পালেবালেক সলহংসতাে িাস্টে পস্টেস্টেন বা 

েঁুলকস্টত আস্টেন, এবং 
•  আল্থিক কষ্ট রভাগ কেস্টেন। 

ক়ী ধেস্টনে সহায়তা আলি রপস্টত পালে?
রযসব সহায়তা ্স্টয়াজন রসগুস্টিাে িস্টধ্ঃ
• আল্থিক সহায়তা 
• অন্ান্ ্লতষ্াস্টন রেফাস্টেি রেয়া
• রকসওয়াকথি  সহায়তা (৩ িাস সিয় পযথিন্ত)

অ্থি ্োস্টনে ব্াপাস্টে আিাস্টেে সাহায্ কোে জন্, 
আপনাস্টক সেবোহ কেস্টত বিা হস্টব:
• ভিসার স্ট্াটাস রযিন আপনাে পাসস্টপারথি  নম্বে বা 

ImmiCard নম্বে। আপলন যলে অলনলচিত ্াস্টকন বা 
বতথি িাস্টন লভসা না ্াস্টক তবুও আপলন আস্টবেন কেস্টত 
সক্ষি হস্টবন এবং রেড ক্রস (Red Cross) আপনাস্টক 
আপনাে পলেলস্লত লনস্টয় আস্টিাচনা কেস্টত জানাস্টব।

• বট্াাংক ডকুমেন্ট রযিন ব্াংক রটিরস্টিন্ট। লনোপস্টে 
অ্াস্টসেস্টসে জন্ আপনাে নাস্টি রকানও ব্াংক অ্াকাউন্ট 
না ্াকস্টিও আপলন তবু এখস্টনা আস্টবেন কেস্টত পােস্টবন।

আিাে ব্লতিগত ত্্গুস্টিা লক লনোপে ্াকস্টব?
• রেড ক্রস (Red Cross) আপনাে ব্লতিগত বা লভসাে 

ত্্ সেকাস্টেে সাস্ট্ রিয়াে কস্টে না। রেড ক্রস (Red 
Cross)-এে সাস্ট্ আপনাে রযাগাস্টযাগ রগাপন়ীয়। আপনাে 
আস্টবেনসহ আপনাে সেবোহকৃত ত্্ আিো সবথিো 
সুেলক্ষত োলখ।

• অনুগ্হ কস্টে ইস্টিস্টিে িাধ্স্টি আপনাে ব্লতিগত ত্্সহ 
রকানও ডকুস্টিন্ট র্েণ কেস্টবন না।

আস্টবেন কেস্টত আিাে সাহায্ ্স্টয়াজন
• আপনাে যলে রোভাষ়ীে ্স্টয়াজন হয়, তস্টব আপলন  

TIS -এ 131 450 নম্বস্টে আপনাে পেস্টন্ে ভাষাে উস্টলেখ 
কস্টে রযাগাস্টযাগ কেস্টত পাস্টেন এবং 1800 733 276 
নম্বস্টে সংস্টযাগ লেস্টত বিস্টত পাস্টেন। 

• আপনাে যলে আস্টবেন কেস্টত সাহাস্টয্ে ্স্টয়াজন হয় এবং 
সাহায্ কোে িস্টতা রকউ না ্াস্টক, তস্টব রেড ক্রস (Red 
Cross)-এে সাস্ট্ 1800 733 276 নম্বস্টে রযাগাস্টযাগ 
করুন, বা ইস্টিইি করুন nat_fdv_pilot@redcross.
org.au.

আস্টো তস্ট্্ে জন্ পলেেিথিন করুন  
www.redcross.org.au/familyviolencerelief

অম্রেভিয়ান ররড ক্রস ফট্াভেভি অট্ান্ড ডমেভস্ক িাময়ামিন্স ভফনট্ানভিয়াি অট্াভসমস্ন্স 
র্াগ্াে (Australian Red Cross’ Family and Domestic Violence Financial Assistance 

Program -FDV)-টি সহায়তাকারী এবাং পভরমেবা সরবরাহকারীর ররফামরি চাইমেন এেন 
বট্ভতিমের জনট্ এখন উন্মুতি।

অস্ায়়ী লভসায়, বা অলনলচিত লভসায় ্াকা রযাগ্ ব্লতি যাঁো পলেবাে ও পালেবালেক সলহংসতাে অলভজ্ঞতাে 
লিকাে ও যাঁস্টেে আল্থিক সহায়তা ্স্টয়াজন তাঁস্টেে সবাে জন্ উপিব্ধ।
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