ড োমেস্টিক এস্টিউজ বো ঘম োযো স্টির্য োতি,
স্টির্য োতমি এক িেু িো র্ো আপিো সঙ্গী,
প্রোক্তি সঙ্গী বো পস্ট বোম কোম ো কোছ
ডেমক (এেিস্টক শ্বশু োলয ডেমক) িোিোি িোমব হমত পোম ।

এ অন্তিুযক্ত েোকমত পোম :
• সম্মানের খাতিনর তের্যািে
• আঘাি করা বা লাতি মারা
• ভয় দেখানো বা হুমতক দেওয়া
• আলাো রাখা বা দোষানরাপ করা
• ধষযণ এবং দর্ৌে তের্যািে

• আপোর অিয তেয়ন্ত্রণ করা
• দ ারপূ বযক তববাহ
• আপোর তবরুনে আপোর বাচ্চানেরনক
বযবহার
• মতহলা দর্ৌোনে অেহাতে
• আপোর ইতমনেশে তেয়ন্ত্রণ করা

ব্রোইটি, ডহোি এবং ইি সোমসক্স এ স্টবএেই েস্টহলোমে জিয আে ো স্টবমেষ এবং
ড োপিীয সেেয ি স্টেময েোস্টক।

আেোমে মক 0300 323 9985 িোম্বোম
ড োি করুি অেবো জরু ী হমল 999 এ ড োি
করুি।
আেোমে সোমে ড োমি কেো বলমত িো পো মল, েযো কম আপিো িোে, িোষো এবং স্টি োপে স্থোমি
ডটস্টলম োি িম্ব ডেমসমজ োখমত পোম ি, র্োমত আে ো আপিো সোমে ডর্ো োমর্ো ক মত পোস্ট (আপস্টি
ইংম স্টজ িোষোয র্স্টে এটি িো ক মত পোম ি তমব একজি স্টবশ্বস্ত েোিু মষ সোহোর্য স্টিময ক মত পোম ি)।
আপিো অিু ম োমে আে ো ইন্টো মপ্রট এবং বোচ্চো োখো বযবস্থো ক মত পোস্ট ।

আরও িিয দপনি হনল
অিবা তেন নক তরফার
করনি হনল
theportal.org.uk
এ তবএমই তলঙ্ক এ তিক
করুে।

প্রমতযক িো ী ই স্টিমজ সেোমজ স্টি োপে অিু িব ক ো অস্টেকো

মযমছ।

ডপ্রক্ষোপট স্টিস্টবযমেমষ ডর্মকোমিো ডকউ ঘম োযো স্টির্য োতমি স্টেকো হমত
পোম ি।

999
0808 2000 247

জরু ী অবস্থোয কল করুি
২৪ ঘন্টো সোহোর্য ডপমত
িযোেিোল ড োমেস্টিক িোমযোমলন্স হযোল্প লোইি

ইন্টারনেটার এর বযাবস্থা আনে

0300 323 9985

োইস অযোট েযো প টোল

ড্রপ ইন্স: আপতে এই ড্রপ ইন্স ায়গায় দগাপনে এবং সিকয ভানব মু নখামু তখ কানরা সানি কিা বলনি পানরে:
ডহোি: Hove Town Hall (Customer Service Centre,
Norton Road, Hove, BN3 4AH)

েতি বু ধবার সকাল ১০ টা দিনক দুপু র
১২ টা পর্য ন্ত

ইিবর্য : Citizens Advice Bureau

েতি বু ধবার দুপু র ১ টা দিনক তবনকল
৩ টা পর্যন্ত

(8 St Leonards Road, Eastbourne, BN21 3UH)
ডহসটিংস: CGL Portal Service (Fellowship of St Nicholas,
66 London Road, St Leonards on Sea, TN37 6AS)

েতি বৃ হস্পতিবার দুপু র ১ টা দিনক
তবনকল ৩ টা পর্যন্ত

ডজো পূ বযক স্টববোহ এবং অিযোিয ক্ষস্টতক অিু েীলমি বযোপোম সোহোর্য
সয ডেম জ ইউস্টিট

0207 008 0151

কো েো স্টিিযোিো

0800 5999 247

সোউে হল ব্ল্যোক স্টসিোসয

0208 571 0800

IKWRO স্টে

ল ইিোিয , িেয আস্টিকোি এবং আ
ডেমযমে সোহোমর্য জিয

োি েস্টহলো এবং

0207 920 6460

েস্টহলো অমঙ্গ অঙ্গহোস্টি এ স্টজএে সোহোর্য
এ স্টজএে ২৪ ঘন্টো এিএসস্টপস্টসস্টস সোহোমর্য লোইি
ওযো য
এ স্টজএে স্টল (ড প ক্রোইস্টসস সোমসক্স এবং ছোস্ট )

“

0800 028 3550
0208 960 4000 ext. 1
07399 148927 / 01293 538477

আে ো র্খি কেো বস্টল, আেোমে কেো ডকউ শুিমব িো এবং িোমলোিোমব গ্রহর্ ক মব িো, এই ডিমব িয

পোই। স্টকন্তু র্খি স্টি ব েোস্টক, তখমিো আে ো িয পোই। তোই কেো বলোই িোমলো -

আউনে লরনে

