ভিভিম ফার্স্ট ভিচের্স্ার, ভিচের্স্ারশায়ার এবং রুটিযাচের
ভিভিম এবং অপরাচের স্বাক্ষীচের জন্য একটট ভি, স্বতন্ত্র
এবং গ াপন্ীয় গেবা। আপন্াচক েহায়তা প্রোন্ ভন্শ্চিত
করার গক্ষচে আমরা অগ্রাভেকার প্রোন্ কচর থাভক।
প্রচতযকচকই (েকি বয়চের) তাচেরচক েমেযা উত্তরচে এবং
আচরা য িাচি োহাচযযর প্রচয়াজন্ হয়। আমরা প্রচতযচকর
প্রচয়াজন্চক পৃথকিাচব উপিভি কভর এবং এজন্য আমাচের
পভরচেবা আপন্ার প্রচয়াজন্ অন্ুোচর ভিজাইন্ করা হচয়চে।
অপরাে েম্পচকট জান্াচন্া হউক আর ন্া হউক এবং ইহা
যখন্ই হচয় থাকুক আমাচেরচক আপন্ার পাচশ পাচবন্।
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আমাদের একটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রদেশনাল সাহায্যকারী েল রদেদে
য্াদেরদক ভনদবভেত এবং উচ্চ প্রভশভিত স্বেচ্ছাদসবী কতত ক
ৃ সহােতা প্রোন করা হে
য্াদত কদর ভিভিমদের তাদের আদরাগ্য লাদি সাহায্য-সহােতা করদত পাদর।
সাহায্য-সহােতার মদযয য্া অন্তিভক্ত
ৃ থাকদত পাদর:
মানভসক সহােতা; োহাযযকারীচেরচক ভিভিচমর উপর অপরাচের গয মান্ভেক প্রিাব গফচি
গেটা শুন্চত, অন্ুিূভত বুঝচত এবং শন্াক্ত করচত প্রভশক্ষে গেওয়া হয়। একজন্ বযশ্চক্ত েরােভর
(গহাম ভিশ্চজট অথবা কভমউভন্টট ভিশ্চজট), গফাচন্ অথবা ওচয়ব েযাচটর মােযচম কথা বিচত
পারচব। আপন্ার ভন্ভেটষ্ট পভরভিভতর বযাপাচর আমরা তথয এবং পরামশ টপ্রোন্ কচর থাভক।
অপরায প্রভতদরাযমূলক বযবস্থ্া; িক্ষয পাকাচপাক্ত
করা পভরচেবায় আমাচের েরােভর প্রচবশাভেকার রচয়চে
যারা গরফাচরচির 24 ঘন্টার মচেয অপরাে প্রভতচরাে
মূিযায়ন্ এবং বযবিা প্রোন্ কচর। আমরা আচরা বযাপক
অপরাে প্রভতচরাে েম্পচকট পরামশওট প্রোন্ কভর।
মানভসক োস্থ্য সহােতা; আপন্ার মান্ভেক কিযাচের
গক্ষচে ভবচশোভয়ত েহায়তা প্রোন্ ভন্শ্চিত করচত
আমাচের মান্ভেক স্বািয ন্ােচের
ট
ভন্কট প্রচবশাভেকার
রচয়চে।
অযাডদিাদকভস অথবা
পভরচেবায় প্রচবশাভেকার
প্রচবশাভেকাচরর গক্ষচে
আপন্ার পচক্ষ গযা াচযা

ওকালভত; আপন্ার গযেব
রচয়চে গেেব পভরচেবায়
েহায়তা করচত আমরা
করচত পারব।

তথয এবং পরামশ;ৃ ঘটন্ার আশপাশ েম্পভকটত
অথবা অন্যান্য েং ঠন্েমূহ যারা োহাযয করচত
েক্ষম তাচের বযাপাচর আমরা আপন্াচক তথয এবং
পরামশ প্র
ট োন্ করচত পাভর।
ভবদশষজ্ঞ সহােতাে প্রদবশাভযকার; আমরা হয়
আপন্াচক একটট যথাযথ েং ঠচন্র ভন্চেটশন্া গেব
অথবা আপন্ার েম্মভত ভন্চয় েরােভর গরফাচরি
প্রস্তুত করব। আমরা আপন্াচক েবো
ট ফচিাআপ
েহায়তা প্রোন্ করব যাচত কচর আপন্াচক ভবভিন্ন
বযশ্চক্তর ভন্কট ন্া গযচত হয়। আমাচের টটচমর অংশ
ভহচেচব আমাচের ভবচশেজ্ঞ গেচিচমচয় এবং তরুে
োহাযযকারীও রচয়চে।
বলোেী ভবচার; এটা এমন্ একটট জায় া গযখাচন্ আপভন্ অপরােীচের োচথ েরােভর োক্ষাৎ
অথবা গযা াচযা করচত পারচবন্। তারা তাচের আেরচের োয়-োভয়ত্ব ভন্চব এবং আপন্ার
উপচর ইহার প্রিাব আপভন্ বযাখযা করচত েক্ষম হচবন্ এবং প্রশ্ন শ্চজচজ্ঞে করচত পারচবন্।
আমাচের টটচমর অংশ ভহচেচব আমাচের একটট ভন্চবভেত বিোয়ী ভবোর োহাযযকারী রচয়চে
যারা বিোয়ী ভবোর েম্পচকট আপন্ার োচথ আিাপ করচত পারচব এবং যভে আপন্াচক গয বযশ্চক্ত
ক্ষভত কচরচে তার োচথ গযা াচযা করার েুচযা োন্ তচব তা অচেেে করা হচব।

