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ল
িবেশষ চািহদা স িলত ব
মান িন

েদর িনযাতন, অবেহলা এবং দুব বহােরর হাত থেক র

ত করার মাধ েম এ ট স

হেব; এবং সবা

া করেত হেব। রা

জািতর া

, িনরাপ া এবং মযাদার সেবা

দােন িনেবিদত পু ষ এবং মিহলােদর সমথন করার মাধ েম।

উে শ
িবেশষ চািহদা স িলত ব
করার মাধ েম তােদর া

এবং

িতব ী ব

েদর নাগিরক অিধকার র

, িনরাপ া এবং মযাদা র

া, দুব বহার

িতেরাধ এবং িনযাতন ও অবেহলার সব অিভেযােগর তদ

া এবং সমথন করার জন িবচার িবভাগ

িত

াব ।

মূল এবং পথিনেদশক নীিতসমূহ
সততা

িবচার িবভাগ িব াস কের য, িবেশষ চািহদা স িলত
উিচত এবং তােদর অিধকারসমূহ র

গুণমান

িবচার িবভাগ উ
ে

দািয়

িত

তর সবা

িত ট ব

র সােথ একই রকম ব বহার করা

া করেত হেব।

দান এবং িবেশষ চািহদা স িলত ব

রা যন মান স

সবা পান সই

াব ।

য সকল ব

েদর আমরা সবা

দান কির, তােদর

িত আমােদর দািয়

এবং জনগণই য

ধান এই

সকল িবষয় িবচার িবভাগ বুঝেত পােরন।
িশ

া

িবচার িবভাগ িব াস কেরন য ভােলা কােজর
ে

চার,

িশ

ণ এবংপেদা িত িসে

ম পিরবতেনর

অপিরহায হেত পাের।

সহেযািগতা িবেশষ চািহদা স িলত ব

েদর সুর

া

দান করা এক ট ভাগ করা দািয়

এেত সফল, কারণ তারা িনযাতন এবং অবেহলা
সরাসির সবা

এবং িবচার িবভাগ

িতেরাধ করার জন িবিভ সং া, সরবরাহকারী যারা

দান কের, এবং িবেশষ চািহদা স িলত ব

েদর সােথ একে

কাজ কেরন।

িবচার ব ব া
িবচার িবভাগ ছয় ট

ট অভারসাইট এেজ

অিফস ফর িপপল উইথ ডেভলাপেম




মসমূহ।

াল হল্থ (ওএমএইচ)
সাবসেট

সুেযাগ ব ব া এবং কায

মসমূহ।

অ ািবউস সািভেসস (ওএএসএএস)

ওএএসএএস ারা পিরচািলত, অনুেমািদত এবং অনুমিত া

অিফস অব িচলে ন অ া


ম দখােশানা কেরন।

িডেজিবিল টজ (ওিপডাি উিডিড )

ওএমএইচ ারা পিরচািলত এবং অনুমিত া

অিফস ফর অ ালেকাহিলজম অ া


েমর মেধ , সুেযাগ ব ব া এবং কায

ওিপডাি উিডিড ারা পিরচািলত অথবা অনুেমািদত সুেযাগ ব ব া এবং কায

অিফস অব ম


(SOA) এর িসে

সুেযাগ ব ব া এবং সবা

দানকারীগণ।

ফ ািমিল সািভেসস (ওিসএফএস)

ওিসএফএস এর মহাপিরচালক ারা হফাজেত নওয়া যুবকেদর জন , ওিসএফএস ারা পিরচািলত সুেযাগ ব ব া এবং কায
পিরত

, িনযািতত, অবেহিলত এবং িনভরশীল িশশু , ত াবধান

ত াশী ব

মসমূহ।

গণ অথবা অ া বয় েদর সবার জন OCFS ারা পিরচািলত

অথবা অনুেমািদত আবাসন সুেযাগ সুিবধা
া বয় েদর জন পািরবািরক বৃ া ম




পলাতক এবং গৃহহীন ত ণেদর জন ওিসএফএস ারা অনুেমািদত কায



ওিসএফএস ারা পিরচািলত যুবক আটক সুিবধাসমূহ

িডপাটেম


অব হলথ (িডওএইচ )

িডওএইচ ারা অনুেমািদত 80 শয া িবিশ
অসু



মসমূহ

া বয়

সবা কায

ম, এবং যখােন কমপে

25% অিধবাসী হে

ন গু তর মানিসকভােব

এবং যখােন 55% এর কম শয া ঘুমােনার জন সাজােনা হেয়েছ।

িডওএইচ এর আইেনর অধীেন উ য়নশীল িতব ী িশশুেদর জন করা রা ীকালীন, ী কালীন, ী কালীন মণ ক া
ট এডেকশন িডপাট্ েম

(SED)



িনউ ইয়ক িস টর অ েদর জন িবদ ালয়



িনউ ইয়ক িস টর বিধরেদর জন িবদ ালয়



রা



িডি

অনুেমািদত িবদ ালয়সমূহ (4201), যখােন আবাসন ব ব া রেয়েছ



রাে র িবেশষ িশ



িনউ ইয়ক িস টর বাইেরর আবািসক িবদ ালয়সমূহ অথবা

ে র িবেশষ আইিন িবদ ালয়
া সবা এবং কায

েমর জন এসইিড অনুেমািদত মািলকানাধীন আবািসক িবদ ালয়
ক সমূহ যা িনউ ইয়ক িস টর অিধবাসীেদর সবা কের।

সমূহ।
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িবচার িবভােগর ল

হেলা িবেশষ চািহদা স িলত ব

অিভেযােগর পূণ তদ

িন

পরামশকারীগণ অথবা ঠকাদারগণ অ ভ ‐
অিভেযােগর তদ

েদর সােথ হওয়া দুব বহার

িতেরাধ করা এবং িনযাতন অথবা অবেহলার সকল

ত করা। িবচার িবভাগ তােদর কম েদর ারা‐ এর মেধ কমচারীগণ,
িত ট ব

যারা সবা

ােসবীগণ,

িশ

ণ

হণকারীগণ ,

হণ কের, তােদর সােথ হওয়া িনযাতন এবং অবেহলার

কের, পযােলাচনা কের এবং তা খুেঁ জ বর কের। যারা সবা

হণ কের িবচার িবভাগ তােদর

,

িত ট

ফতার অথবা অিভযু

কের না।
যিদ আপিন, অথবা আপনার পিরবার িবচার িবভােগর কােনা তদে র সােথ
কাছ থেক অিতির

এক ট

তথ

বর করার

িতেবদন এবং তদে র কৗশল স

িত

ব

অথবা সা

ীর সােথ যু

থােকন,তাহেল আপনার

েক এই দিলেল বণনা করা হেয়েছ।

িতেবদন তির

ক িনযাতন অথবা অবেহলার অিভেযাগ জমা িদেত পােরন?
িপতামাতা, উিকল, অথবা অিভভাবকসহ য কউ ভালনােরবল পারস স াল র জ ার
(িভিপিসআর ) হ লাইেন িতেবদন জমা িদেত পারেবন, এবং যখন তারা কােনা িবেশষ
চািহদা স িলত ব
র উপর িনযাতন, অবেহলা অথবা দুব বহােরর ঘটনার স েক জানেত
পারেবন তারা যন অিভেযাগ কেরন সই িবষেয় উৎসািহত কেরন।

“ভালনােরবল পারস
স াল
র জ ার) VPCR(” হে এক ট
িবনামূল সবা ন র এবং িনযাতন অথবা
অবেহলার ঘটনার অিভেযাগ জমা দওয়ার
মাধ ম, যা িদেন 24 ঘ া এবং স ােহ 7
িদন পাওয়া যায়।

1‐855‐373‐2122
1‐855‐373‐2123 (TTY)

িক ,িকছ ব
েদর VPCRএর কােছ িতেবদন জমা দওয়া আবশ ক। এই সকল ‘আবশ ক
িতেবদেকর” মেধ দানকারী সং ার কমচারী এবং জনেসবা কমচারীগণ অ ভ , যারা
তােদর কােজর ধরন অনুযায়ী অবশ ই িনযাতন এবং অবেহলার অিভেযাগ জমা দওয়া
আবশ ক।

VPCR হ লাইেন ক িতেবদন জমা িদেয়েছ সটা িক আিম খুঁেজ বর করেত পারেবা?
য সকল ব
িবচার িবভাগ

গণ িভিপিসআর সবা ন ের

িতেবদন জমা িদেয়েছন তােদর নামসমূহ অথবা যারা তদে

সাহায কেরেছন তােদর নামসমূহ

কাশ করেত পােরন না।

eকিট pিতেবদন জমা েদoয়ার পর কী হয়?
েফান েসবা েকেndর pিতিনিধ pথেম জ ির utর েদয়া pেয়াজন িকনা eবং/aথবা েসবা gহণকারী বয্িkিটর
েকােনা িবপেদ পেরেছন িক না aথবা তাৎkিনক সাহাযয্ pেয়াজন িক না তা িনি ত করেবন। যিদ eিট েকােনা
জ ির aবsা হয় তাহেল েফান েসবা েকেndর pিতিনিধ েফানকারীেক eকটু পের 9-1-1 নmের েফান করার কথা

এক ট “রা

পিরচািলত সং া”

দানকারী সং ােক অনুেমাদন
অথবা অনুমিত

দান কের।

বলেবন। eরপর pিতেবদনকারীর পুনরায় েফান কের জ ির িবষয়িটর সমাধান হেয়েছ িক না তা িনি ত করেত
হেব।

ে িণিবনয্াস

iনেটক
েফান েসবা েকেndর eকজন
pিতিনিধ pিতবাদনকারীর কাছ েথেক
তথয্ সংgহ করেবন eবং eকিট
ঘটনািটর জনয্ eকিট নmর েদেবন।
েগাপনীয়তা আiনিট pিতবাদনকারীেক
সুরkা pদান কের।
েফানিট িলিপবd করা হেয়েছ।

অতঃপর ঘটনা টর
িতেবদন যাগ

িণিবন াস করা হয়।



িনযাতন অথবা অবেহলা



িনিদ ঘটনা



মৃত ( শাসিনক)



আিথক

িতেবদন যাগ নয়


সাধারণ অনুস ান



িবচার িবভােগর িবচারাধীন
নয় এমন

িনেয়াগ
তারপর ঘটনািট তদn করার জনয্ uপযুk
সংsার কােছ েদoয়া হয়।
িবচার িবভাগ িনযর্াতন aথবা aবেহলার
ঘটনা (িনদর্ য়তা eবং পিরেবেশর uপর িভিt
কের), আিথর্ক kিত eবং মৃতুয্র তদn কের
থােক। কম
tপূণর্ ঘটনা িল রা
পিরচািলত সংsা িলেক েদoয়া হয়, পবতর্ীেত
তা সরবরাহকারী সংsার কােছ পাঠােনা হেত
পাের।
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িবিভn ধরেনর ে িণিবভাগ িক িক?


িনযর্ াতন: িনযর্াতন শারীিরক, েযৗন aথবা মানিসক িবিভn ধরেনর হেত পাের। eর সােথ বd aবsার icাকৃ ত
aপবয্বহার aথবা তদেn বাধা েদয়ােকo যুk করা েযেত পাের।



aবেহলা: aবেহলা হেc তttাবধান pদােনর akমতা, পযর্াp খাবার, কাপড়, আ য়, sাsয্ েসবা aথবা িশkােkেt pেবশ
করােত বয্থর্ হoয়া।



tপূনর্ ঘটনাঃ eকিট

tপূণর্ ঘটনা হেc eকজন েসবা gহনকারীর sাsয্, সুরkা eবং কলয্ােণ kিত সাধন করার

kমতা রােখ।


মৃতুয্ (pশাসিনক): েয বয্িk িবচার িবভােগর মৃতুয্র pিদেবদন িবচার বয্বsার aধীেন থাকা েকােনা সুেযাগ বয্বsা aথবা
কাযর্াkম েথেক েসবা gহন করিছেলন, তােদর মৃতুয্র সােথ সােথ aবশয্i িবচার িবভােগ pিতেবদন জমা িদেত হেব। আেরা
তদেnর pেয়াজন আেছ িকনা তা েদখার জনয্ pিতিট মৃতুয্র pিতেবদন পুনরায় েদখা হয়। যিদ েকােনা মৃতুয্েক িনযর্াতন
aথবা aবেহলার ফলs প সেnহ করা হয়, তাহেল েসi pিতেবিদনিট আলাদাভােব VPCR েহlলাiেন জমা িদেত হেব।



aেথর্ র aপবয্বহার: েকােনা েসবা gহণকারীর বয্িkগত তহিবেল চু ির aথবা েকােনা

রা ীয় তহিবেলর aবয্বsাপনা যা

তােদর েসবাকারী কাযর্kমেক সমথর্ণ করত,ei সব িকছু িবচার িবভাগ dারা পযর্ােলাচনা করা হয় eবং তা pধান
েমিডেকiড পিরদশর্েকর কােছ aথবা pেয়াজন aনুসাের aনয্ানয্ uপযুk সংsার কােছ পাঠােনা হয়।

তদেnর সময়কালীন
তদেnর সময় কােক িজjাসাবাদ করা েযেত পাের?
েয সকল বয্িk েসবা gহণ কেরন, যােদর kিত হেয়েছ বা তার সাkী, eবং aনয্ সব বয্িk
যারা তা েদেখেছন বা aনয্ েকােনা মাধয্েম তথয্ েপেয়েছন, তদnকারী তােদর সবাiেক
িজjাসাবাদ করেত পােরন। তদnকারী েসi সকল aিভযুk বয্িk (কমর্চারী, েscােসবী,
pিশkণকারী, পরামশর্দাতা aথবা িনমর্াতা) িজjাসাবাদ করেবন যারা িনযর্াতন aথবা

“িবষয়বs” হেcন তারা, যােদর নাম
িনযর্াতন o aবেহলার ঘটনা ঘটােনার
জনয্ aিভযুk।
ধুমাt কমর্চারীরাi িবষয়বs িহেসেব
িবেবিচত হেবন, েসবা gহণকারীরা নন।

aবেহলার ঘটনার জনয্ aিভযুk।

যিদ আমােক kিতgs বয্িk বা সাkী িহসােব িজjাসাবাদ করা হয় তাহেল আিম িক আশা করেত পাির?
িজjাসাবাদ করার uেdশয্ হেc আপিন aিভেযাগিট সmেকর্ িক জােনন তা জানার েচ া করা। আপনােক িজjাসাবাদ করার sান, তািরখ eবং
সময় সব িকছু জািনেয় েদয়া হেব। আপনােক িজjাসাবাদ করািট হল েscােসবী eবং আপিন িজjাসাবােদর সময় িবরিতo িনেত পারেবন। আপিন
িজjাসাবােদর সময় বািড়েত েযেত চান িকনা তা িজjাসাকারীেক জানােত হেব aথবা আপনােক যা বলা হেয়েছ তা না বুঝেল েসিটo জানােত
হেব।
তদেnর পdিত িহেসেব, তদnকারী িবিভn uপাদান eবং নিথপt সংgহ করেবন। তদnকারী তদn সmn করার জনয্ েয েকােনা বয্িkগত িজিনস
েদখেত চাiেত পােরন।

আমােক kিতgs বয্িk িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ আিম িকভােব বুঝেবা?
যিদ আপনােক েকােনা িনযর্াতন aথবা aবেহলার aিভেযােগর kিতgs বয্িk িহেসেব িচিhত করা হয়, তাহেল েসi সুেযাগবয্বsা aথবা কাযর্kম
24 ঘnার মেধয্ আপনােক জািনেয় েদেবন। আপনােক VPCR েথেক eকিট aনুেমাদন নাmার েদয়া হেব। যিদ েসi pিতেবদন সmেকর্ েকােনা নতু ন
তথয্ পান তাহেল দয়া কের তা েসi নাmাের েফান কের জানােবন, aথবা েসi pিতেবদন সmেকর্ আপনার িকছু জানার থাকেল েফান করেত
পােরন।
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েকােনা pিতেবদন করা হেয় েগেল কিথত kিতgs বয্িkর িপতা মাতা, aিভভাবক aথবা বয্িkগত pিতিনিধরা িক
িবjিp পান?
হয্াঁ। VPCR েহlলাiেন িরেপাটর্ জমা করা হেয় েগেছ, eিট pকl aথবা সরবরাহকারীরা জানার পর, pকl বা সরবরাহকারী সংsািট ৈবধ
aিভভাবক aথবা বয্িkগত pিতিনিধর কােছ িবjিp পািঠেয় েদন। তারপর, ৈবধ aিভভাবক aথবা বয্িkগত pিতিনিধেক, েস/ তার সােথ
েযাগােযাগ কের তদn কাযর্kম eিগেয় িনেয় যাoয়ার সব েথেক ভাল পথ সmেকর্ িজেjস কেরন।

তদেnর সময় িক ঘেট?

“বয্িkগত pিতিনিধ”
হেcন eমন বয্িk িযিন
ৈবধভােব েসবা gহণকারীর
পেk কাজ করার জনয্
aনুমিত pাp।

তদn করার জনয্ eকজন তদnকারীেক িনযুk করা হয়। aিভেযােগর pবলতা eবং aবsার uপর িভিt
কের, িবচার িবভাগ, েsট aভারসাiট eেজিn aথবা সরবরাহকারীেদর মাধয্েম তদn পিরচালনা করা
হয়। তদn েক পিরচালনা কেরেছ েসটা িবেবচনায় েরেখ, তদn েশষ হেল িবচার িবভাগ পুনরায় তা
পযর্েবkণ কেরন। পযর্ােলাচনা পdিতর সমািp িহেসেব, িবচার িবভাগ েকােনা aিভেযাগেক সমাp aথবা
aসমাp বেল েঘাষণা কেরন।

িকভােব eকজন িপতামাতা, aিভভাবক aথবা eকজেনর জনয্ ৈবধভােব দায়ী েকােনা বয্িk eকিট তদেnর
ফলাফল খুেজ পােবন?
িবচার িবভাগ েকােনা তদেn খুেজ পাoয়া িবষয় সmেকর্ , eকজন েসবা gাহেকর িপতামাতা, aিভভাবক aথবা ৈবধভােব
সmকর্ যুk েকােনা বয্িkর কােছ িলিখত ভােব িবjাপন pদান করেবন। িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযাগিট সmাদন করা
হেয়েছ নািক হয়িন, ei সব িকছু িন পন িচিঠেত uেlখ করা থাকেব। তদেn খুেজ পাoয়া সকল িবষয়
স াল র জ

ার ( VPCR )

ভালনােরবল পারস

শাখায় রkণােবkণ করা হয়। িনেণর্য় িবষয় িল চূ ড়াn করা হেয় েগেল, ৈবধ aিভভাবকগণ aিতিরk

তেথয্র জনয্ aনুেরাধ করেত পারেবন। সরবরাহকৃ ত pিতেবদন িল বয্িkগত পিরচয় eবং েগাপনীয় তথয্ মুেছ েফলার জনয্
পুনরায় করা হেব। তেথয্র সংেবদনশীল eবং েগাপনীয় ধেমর্র কারেণ eবং eকজন েফানকারীর পিরচয় যাচাi করেত না
পারার কারেন, pিতেবদেনর তথয্ eবং তদেnর aিতিরk তথয্ েফােনর মাধয্েম জানােনা যায়না।

জনাথেনর আiন বলেত িক েবাঝ?
অিফস ফর িপপল উইথ ডেভলাপেম
ম

িডেজিবিল টজ (ওিপডাি উিডিড) ,অিফস অব

াল হল্থ (ওএমএইচ),অিফস ফর এলেকাহিলজম অ া

সাবসেত

এিবউস

সািভেসস (ওএএসএএস) dারা পিরচািলত, aনুমিতpাp aথবা aনুেমািদত সুেযাগ বয্বsােক

aবশয্i েসবা gহনকারী িশ

eবং বৃdেদর, দুঘর্টনা aথবা kত সmেকর্ েফান করার মাধয্েম

তােদর িপতামাতা aথবা ৈবধ pিতিনিধেদর কােছ জানােত হেব। ei আiন েযাগয্ বয্িkেদেরা েসi
ঘটনার সােথ সmিকর্ ত িকছু দিলল েদখার aনুমিত pদান কের। ei পdিতর আেরা তেথয্র জনয্ঃ

জনাথেনর আiন মেত “েযাগয্ বয্িk”
হেলনঃ
 িপতামাতা aথবা aনয্ িsিতশীল ৈবধ
aিভভাবক
 িপতামাতা, ৈবধ aিভভাবক, stী, বৃd
িপতামাতার বড় সnান যারা ৈবধভােব
তােদর sাsয্ েসবার িসdাnকারী
 বয়s েরাগী যােদর আদালত েথেক
আiনীভােব aেযাগয্ বলা হয়িন।

www.justicecenter.ny.gov/resources/brochures/jonathans-law

aপরাধমূলক মামলার সময় কী ঘেট?
িবেশষ পিরচালক কাযর্ালয় তদn পিরচালনা করেত সাহাযয্ কের eবং িনযর্াতন eবং aবেহলার aিভেযাগ পিরচালনাকারীেদর aপরাধমূলক
কাযর্kেমর পযর্ােয় পের েসi সকল ঘটনার িদেক agসর কের। িবেশষ পিরচালকেদর eকিট দল eবং িবচার িবভােগর তদnকারীেদর eকিট দল
eকিট েgফতােরর pমান জমা করার জনয্ eকেt কাজ কেরন, eরপর দ াj aথবা aজুহাত পাoয়ার জনয্ eকিট সাধারণ aিভেযাগ দােয়র
কেরন যােত নয্ায়িবচার pিতি ত হয়। aপরাধমূলক তদেn সাধারণত kিতgs বয্িk aথবা সাkীেদর িজjাসাবাদ করা হয়। eছাড়াo, িবচার
িবভাগ aপরাধমূলক িবষয় িল িনমূল
র্ করার জনয্ sানীয় েজলা আiনজীবী eবং আiন pণয়ন সংsার সােথ কাজ কেরন। যিদ িবচার িবভাগ
েকােনা পিরচালকেক aনুসরণ কের, তাহেল পিরচালনা শাখার সােথ সাহাযয্কারী pিতিট বয্িk eবং পিরবার সমথর্ন শাখা িল kিতgs বয্িkেদর
সমnয় েসবা সমূহ pদান কের থােক।
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তদn সmn হoয়ার পরবতর্ী সময়কালীন
তদেnর সmাবয্ ফলাফল িক হেত পাের?
িনযর্াতন বা aবেহলার সােথ সmৃkতার aিভেযাগ pমািণত
বা apমািণত িহেসেব িনধর্ারণ করা হয়।
সmৃkতার পেk যেথ pমাণ থাকেল সmৃkতার বয্াপারিট
হয়েতা pমািণত হয়। যেথ pমাণ eর aথর্ হেলা
pমাণসমূেহর পযর্ােলাচনার ফলাফল e প েয িনযর্াতন বা
aবেহলা না ঘটার েথেক ঘটার সmাবনাi েবিশ। pখরতার
িভিtেত িনযর্াতন বা aবেহলার pমােণর িরেপাটর্েক চারিট
ে িণর eকিটেত ভাগ করা হেয় থােক।
apমািণত িরেপাটর্ তৎkণাৎ সীল করা হেয় থােক।
apমািণত িরেপাটর্ eর জনয্ aনয্ েকােনা pিতেরাধমূলক
pভাব থােক না, যার মেধয্ শািsমূলক বয্বsাo anভুর্ k।

eক নজের ফলাফেলর ে িণিবভাগ
ে িণ 1:
তর শারীিরক িনযর্াতন, েযৗন িনযর্াতন বা কােরা dারা
তর
খারাপ। eকিট ে িণ 1 িনি তকরেণর ফেল তা uk বয্িkেক sয্াফ
ekkু শন িলs (eসieল) eর anভুর্ k কের। eর ফেল ে িণ 2 eর িনদশর্ন
ৈতির কের যা পূবর্বতর্ী ে িণ 2 eর pাp ফলাফেলর িতন বছেরর মেধয্ ঘেট
থােক। eসieল eর anভুর্ k বয্িk আজীবনi ei তািলকায় েথেক যায়।
ে িণ 2: eকজন বয্িk িযিন িনযর্াতন বা aবেহলামূলক কাজ কের েকান
েসবা gহীতার sাsয্, সুরkা বা কলয্াণেক uেlখেযাগয্ভােব িবপেদর মুেখ
েঠেল েদয়। ে িণ 2 eর aপরাধসমূহ পাঁচ বছর পর সীল কের েদoয়া হয়।
ে িণ 3: িনযর্াতন বা aবেহলার তু লনামূলকভােব কম
িরেপাটর্সমূহ পাঁচ বছর পর সীল কের েদoয়া হয়।

তর ঘটনা।

ে িণ 4: eকিট েpাgাম বা ফয্ািসিলিটেত eরকম eকিট aবsা যা সািভর্ স
gহণকারী মানুেষর kিত কের বা kিতর ঝুঁ িক থােক। ে িণ 4 e eরকম
uদাহরণ রেয়েছ যােত pমািণত হয় েয সািভর্ স gহণকারী বয্িk িনযর্াতন বা
aবেহলার sীকার হেয়েছন, তেব aপরাধী সনাk করা সmব নয়।

েকন েকােনা eকিট িনযর্ াতন বা aবেহলার ঘটনার সmৃkতা "apমািণত" িহেসেব িনধর্ ািরত হেত পাের?
িবিভn কারেণ সmৃkতা "apমািণত" িহেসেব িনধর্ারণ করা হেত পাের। হয়েতা িনযর্াতন বা aবেহলার ঘটনা ঘেটেছ eিট
িনি ত করবার জনয্ যেথ pমাণ েনi বা ঘটনার জনয্ দায়ী িনিদর্ বয্িkেক খুঁেজ পাoয়া যায়িন।
eকিট apমািণত ফলাফল eর ফেল aনয্ানয্ pভাবসমূহেক বয্বহত করেত পাের না, যার মেধয্ সmাবয্ভােব রেয়েছ চাকির
েkেt শািs, aিতিরk নজরদাির, pিশkণ বা aনয্ানয্ সংেশাধনমূলক পদেkপসমূহ।

তদেnর ফলাফেলর িনধর্ ারণ েক কেরন?
আiন েকnd eকিট চূ ড়াn ফলাফল িনধর্ারণ কেরন েযখােন িনযর্াতন বা aবেহলার ঘটনার সmৃkতা pমািণত হয়, যিদ
pমািণত হয়, তেব ে িণগত sর aনুযায়ী জিড়ত বয্িkর জনয্ আiন েকnd pমািণত বা apমািণত ফলাফল জাির কেরন।

আিম কীভােব eকিট তদেnর ফলাফল েপেত পাির?
আপিন যিদ kিতgs বয্িk হেয় থােকন, তেব ফলাফেলর িচিঠ (eেক বেল “েলটার aব িডটারমাiেনশন”) আপনার বা
আপনার বয্িkগত pিতিনিধর জনয্ জাির করা হেব। eকi তািরেখ, আiন েকndআপনার সংsা বা েpাgােমর পিরচালকেক,
আপনার েফিসিলিট বা েpাgামেক সািটর্ফাi কের বা লাiেসn pদান কের েয েsট oভারসাiট eেজিn েসিট, eবং তদেnর
ফলাফেল uেlিখত বয্িk(গণ)(েযমন, িনেয়ািজত বয্িk, েscােসবক, inানর্, কনসালেটn, কন াকটর) েক জানােবন। eেদর
সবাiেক জানােনা হেব েয সmৃkতা pমািণত হেয়েছ িক হয়িন। যিদ আপনােক সাkী বা বয্িkগত pিতিনিধ বা সাkীর
aিভভাবক িহেসেব আপনার সাkাতকার েনoয়া হয়, তেব আপিন তদেnর ফলাফেলর তথয্ পােবন না।

“আপীল” সংkাn িবjিp eর aথর্ কী?
িনযর্াতন বা aবেহলার pমািণত িরেপাটর্ eর বয্িkগণ (েযমন, িনেয়ািজত বয্িk, েscােসবক, inানর্, কnােln, কন াkর) eর
ফলাফেলর বয্াপাের চয্ােল করার aিধকার রেয়েছ eবং eিট 40 িদেনর মেধয্ করেত হেব। িবষয়িভিtক ে িণ িনিবর্েশেষ pমািণত
িরেপাটর্েক চয্ােল করা েযেত পাের। যিদ আপীেলর জনয্ আেবদন করা হয় তেব েসবা gহীতার বয্িkগত pিতিনিধেক জানােনা
হেব। আপীল pিkয়া ফলাফেলর পযর্ােয় থাকাকালীন সমেয়o eকিট িবjিp পাঠােনা হেব। বয্িkর আপীল pিkয়া সংkাn আরo
তেথয্র জনয্, aনুgহ কের pশাসিনক আপীল pিkয়ার ব ল িজjািসত p াবলী িভিজট ক ন:
www.justicecenter.ny.gov/investigations-prosecution/adjudication/admin-appeals-faq.
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কী হেব যিদ eকজন sয্াফেক ে িণ 1 eর aপরােধ েদাষী সাবয্s করা হয়?
জািsস েসnার sয্াফ ekkু শন িলs (eসieল) নােম পিরিচত পুেরা েsটজুেড় eকট েরিজsার বজায় কের েযখােন সকল বয্িkেদর
(েযমন, িনেয়ািজত বয্িk, েscােসবক, inানর্, কনসালেটn, কন াকটর) নাম রেয়েছ যারা ে িণ 1 aপরােধর জনয্ েদাষী, েযখােন
িকছু
তর িনযর্াতন eবং aবেহলার aপরাধo anভুর্ k। আরo সংযুিk িহেসেব, িতন বছেরর মেধয্ যিদ দুiিট ে িণ 2 aপরাধ
করা হেয় থােক তেব তােক ে িণ 1 e unীত করা হয়, eবং বয্িkেক eসieল e anভুর্ k করা হয়। eসieল e anভুর্ k বয্িkগণ
েযেকােনা েsট পিরচািলত, সািটর্ফাiড বা লাiেসnড eেজিn বা সরবরাহকারী যারা িবেশষ চািহদা সংkাn মানুষেদর েসবা pদান
কের তােদর কােরা dারাi চাকিরেত িনযুk হেত পারেবন না।
েসবা pদানকারীেদর sয্াফ িনযুk করার পূেবর্ eসieল তািলকা েচক করা আবশয্ক। eসieল েকােনা সবর্সাধারেণর জনয্ pকািশত
তািলকা নয়, eিট ধুমাt েসবা pদানকারী eেজিnর জনয্ িনেয়ােগর পূবর্বতর্ী িskিনং eর aংশ িহেসেব aনুেমািদত।

আরo তেথয্র জনয্
বয্িk eবং পিরবারসমূেহর জনয্ আiন েকnd কী কী সহায়তা pদান কের থােক?
iনিডিভজুয়াল aয্াn ফয্ািমিল সােপাটর্ iuিনট (আieফeসiu) হেলা িনযর্াতন বা aবেহিলত বয্িk, তােদর পিরবার, বয্িkগত
pিতিনিধ eবং aিভভাবকেদর জনয্ eকিট েসবা। আieফeসiu িবিভn েkেt সহায়তা pদান কের থােক, যার মেধয্ িনেmাk
েktসমূহ anভুর্ k:
 িরেপািটর্ং eবং তদn pিkয়া সংkাn সহায়তা eবং তথয্ pদান
 েফৗজদাির েকস eবং কাযর্াবলী চলাকালীন সহায়তা
 kিতgs বয্িkর সাkাৎকার pদােন সহায়তা
 েকেসর aবsার আপেডট,
সকল েসবা িবনামূেলয্ pদান করা হয়।
iনিডিভজুয়াল aয্াn ফয্ািমিল সােপাটর্ iuিনট েসামবার েথেক kবার সকাল 8:30 েথেক িবেকল 4:30 ঘিটকা পযর্n চালু
থােক। aয্াডেভােকেটর সােথ েযাগােযােগর জনয্:

কল ক ন:

েটাল-ি

নmর 1-800-624-4143 e েযাগােযাগ ক ন eবং iনিডিভজুয়াল aয্াn
ফয্ািমিল সােপােটর্রজনয্ আেবদন ক ন। িরেল বয্বহারকারী, aনুgহ কের 7-1-1 ডায়াল

ক ন eবং aপােরটরেক 1-800-624-4143 নmরিট বলুন। aনুবাদ েসবা uপলb।
i-েমiল:

supportcoordinator@justicecenter.ny.gov

ফয্াk:

(518) 457-5180

oেয়ব ফরম: www.justicecenter.ny.gov/contact-individual-and-family-support-unit
akমতা-সংkাn সমসয্া eবং েসবার পাoয়ার জনয্ আিম েকাথায় েযেত পাির?
জািsস েসnার iনফরেমশন aয্াn েরফারাল iuিনট uপলb রেয়েছ যােদর akমতা সংkাn বয্াপাের p eবং uেdগ রেয়েছ
eবং eিট বয্িkেক সিঠক েpাgাম eবং েসবার সােথ যুk কের।iনফরেমশন en েরফারাল iuিনট eর pিতিনিধরা েসামবার
েথেক kবার সকাল 8:30 েথেক িবেকল 4:30 ঘিটকা পযর্n uপলb রেয়েছন।

েটাল-ি

কল ক ন 1-800-624-4143 বা i-েমiল ক ন infoassistance@justicecenter.ny.gov.

আিম কীভােব িনযর্ াতন বা aবেহলার বয্াপাের িরেপাটর্ করব?
িনযর্াতন eবং aবেহলার বয্াপাের িরেপাটর্ করেত, েটাল-ি কল ক ন, 24/7, ei নmের 1-855-373-2122 aথবা
1-855-373-2123 (িটিটoয়াi)।
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ঘটনা পযর্ ােলাচনার pিkয়া
1 iনেটক

eকিট aিভেযাগ ভালনােরবল পারসনস েসnার েরিজsাের িরেপাটর্ করা হয়।

2 ে িণিবনয্াস

aিভেযাগিট ে িণকরণ করা হয় েয eিট িরেপাটর্ করার মত (েযমন িনযর্াতেনর ঘটনা) নািক িরেপাটর্ না
করার মত ঘটনা (েযমন সাধারণ aনুসnান)।

3 তদn

4 িসdাn

িনযর্াতন eবং aবেহলার তদেnর জনয্, আiন েকnd সবেথেক
তর ঘটনাসমূহ তদেnর দািয়t েনেব
eবং তু লনামূলকভােব কম
তর ঘটনাসমূহ aনয্ানয্ যথাযথ eেজিnেত পািঠেয় েদেব। যিদ আiন
েকnd তদn কের, তেব েকসিট আiন েকndতদnকারীেক েদoয়া হেব।
িনযর্াতন বা aবেহলার তদn সmn হoয়ার পর – আiন েকnd, েsট oভারসাiট eেজিn, বা েসবা
pদানকারী যারা তদn সmn কেরেছন িনিবর্েশেষ – আiন েকnd েকসিট পযর্ােলাচনা করেব eবং eটা
িনধর্ারণ করেব েয pিতিট aিভেযাগ pমািণত বা pমািণত। apমািণত িরেপাটর্সমূহ তৎkণাৎ সীল
কের েদoয়া হেব। apমািণত িরেপাটর্ eর জনয্ aনয্ েকােনা pিতেরাধমূলক pভাব থােক না, যার
মেধয্ শািsমূলক বয্বsাo anভুর্ k।

5 pিসিকuশন

pমািণত aপরাধ েকেসর জনয্, pিসিকuশন aনুসরণ করা হেত পাের।

6 eসieল

ে িণ 1 ফলাফেলর বয্িkগণ sয্াফ ekkু শন িলs (eসieল) eর মেধয্ anভুর্ k হেবন।

7 আপীল

তদেnর ফলাফল চয্ােল

করার aিধকার aিভযুk বয্িkর রেয়েছ।

aিভেযাগ

1

শািs
apমািণত

iনেটক

3
িনযর্ াতন/aবেহ
লার তদn

ে ণীকরণ

2

a-aপরাধমূলক
aপরাধমূলক
মৃতুয্ আিথর্ক

4
িসdাn

েscােসবামূলক eেজিnসমূহ eর েkেt কমর্ীেদর শািsর
িবধান uk চাকির দাতার (চাকির বািতল anভুর্ k),
eিট জািsস েসnােরর আoতাধীন নয়। জািsস
েসnার েsেটর কমর্ীেদর েkেt বয্বsা gহণ কের।

pিসিকuশন

sয্াফ ekkু শন িল
জািsস েসnােরর dারা
তদnকৃত নয়
uেlিখত ঘটনাবিল eবং জািsস েসnােরর
আoতার বাiেরর ঘটনাসমূহ িনিদর্ েkেt
anভুর্ k হেব।
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