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েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন
দশর্ ন
িবেশষ চািহদাযুk মানুষেদর িনযর্াতন, aবেহলা o দুবর্য্বহােরর েথেক রkা করা হেব। েsেটর dারা েদেশর
sাsয্, সুরkা o সmােনর েসরা মান িনি ত করার dারা; eবং পিরেষবা pদান করা িনেবিদত পু ষ o
মিহলােদর সমথর্ন করার dারা eিট aজর্ন করা যােব।
bত
নয্ায়িবচার েকnd(Justice Center) িবেশষ চািহদা o pিতবnকতাযুk মানুষেদরেক তােদর নাগিরক aিধকােরর
পkসমথর্ন করার, দুবর্য্বহার pিতেরাধ করার eবং িনযর্াতন o aবেহলার যাবতীয় aিভেযােগর তদn করার
মাধয্েম সমথর্ন করেত eবং তােদর sাsয্, সুরkা o সmান রkা করেত a ীকারবd।
মূলয্েবাধ o পথিনেদর্ েশর নীিতমালা
সততা: নয্ায়িবচার েকnd মেন কের েয, িবেশষ চািহদাযুk সকল মানুেষর সmানজনক আচরণ pাপয্ eবং ei
েয, মানুেষর aিধকার রkা করেত হেব।
ণমান: নয্ায়িবচার েকnd উেৎৃ

পিরেষবা pদােন eবং িবেশষ চািহদাযুk মানুেষর unত মােনর পিরচযর্া

পাoয়া িনি ত করায় a ীকারবd।
দায়বdতা: নয্ায়িবচার েকnd uপলিb কের েয আমরা যােদর পিরেষবা িদi তােদর o জনগেণর pিত
দায়বdতা সবেচেয় জ ির।
িশkা: নয্ায়িবচার েকnd মেন কের েয, জনসংেযাগ, pিশkণ o েসরা রীিত িলর pচার বয্বsার
পিরবতর্ নেক pভািবত করার েkেt

tপূণর্।

সহেযািগতা: িবেশষ চািহদাযুk মানুষেদর িনরাপtা েদoয়া eকিট েযৗথ দািয়t eবং নয্ায়িবচার েকnd সফল
হেয়েছ, কারণ তা িনযর্াতন o aবেহলা pিতেরাধ করেত সংsা িলর, pদানকারীেদর, সরাসির পিরেষবা pদান
করা মানুষেদর eবং িবেশষ চািহদাযুk মানুষেদর সে

কাজ কের।
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eিkয়ার
নয্ায়িবচার েকnd ছয়িট েsট তদারিক সংsার(State Oversight Agencies - SOAs) বয্বsার
মেধয্কার েকnd o কাযর্kম িলর েদখােশানা কের:
িবকাশগত pিতবnকতাযুk বয্িkেদর দpর(Office for People With Developmental Disabilities OPWDD)

OPWDD dারা পিরচািলত, শংিসত বা লাiেসn েদoয়া েকnd o কাযর্kম িল
মানিসক sাsয্ দpর(Office of Mental Health - OMH)
 OMH dারা পিরচািলত, শংিসত বা লাiেসn েদoয়া েকnd o কাযর্kম িল
মদয্াসিk o পদােথর্ র aপবয্বহার পিরেষবা দpর(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services OASAS)
 OASAS dারা পিরচািলত, শংিসত বা লাiেসn েদoয়া েকnd o কাযর্kম িল
িশ

o পািরবািরক পিরেষবা দpর(Office of Children and Family Services - OCFS)
 OCFS eর কিমশনােরর েহফাজেত থাকা ত ণেদর জনয্ OCFS পিরচািলত েকnd o কাযর্kম িল


OCFS eর লাiেসn েদoয়া বা শংিসত েয আবািসক েকnd িল পিরতয্k, িনযর্ািতত,
aবেহিলত o িনভর্ রশীল িশ েদর, তttাবধােনর চািহদাযুk বয্িkেদর aথবা িশ
aপরাধীেদর পিরচযর্া কের





pাpবয়sেদর জনয্ পািরবািরক-pকােরর গৃহ িল
OCFS শংিসত পলায়নপর o গৃহহীন ত ণেদর কাযর্kম
OCFS শংিসত ত ণেদর আটক রাখার েকnd িল

sাsয্ িবভাগ(Department of Health - DOH)
 DOH eর লাiেসnধারী pাpবয়sেদর েয েকnd িলেত 80িট শযয্া রেয়েছ eবং েযখােন
আবািসকেদর 25% eর
তর মানিসক aসুsতা রেয়েছ eবং েযখােন 55% eর কমসংখয্ক
শযয্া রেয়েছ তা সহায়তাযুk জীবনযাপেনর কাযর্kেমর(Assisted Living Program) শযয্া
িহেসেব িনধর্ািরত


DOH eর eিkয়ােরর aধীনs িবকাশগত pিতবnকতাযুk িশ েদর সারারািtবয্াপী,
gী কােলর িদেনরেবলার eবং gীে র িদেনর মেণর কয্াm

েsেটর িশkা িবভাগ(State Education Department - SED)
 িনu iয়কর্ েsট sু ল ফর দা bাin(New York State School for the Blind)
 িনu iয়কর্ েsট sু ল ফর দা েডফ(New York State School for the Deaf)
 েয েsট-সমিথর্ত (4201) sু ল িলর আবািসক a রেয়েছ
 িবেশষ আiেনর(Special Act) sু ল িডসি k িল
 িবেশষ িশkা পিরেষবা বা কাযর্kেমর জনয্ েsেটর মেধয্কার SED aনুেমািদত েবসরকাির
আবািসক sু ল িল


িনu iয়কর্ েsেটর বািসnােদর পিরেষবা েদoয়া িনu iয়কর্ েsেটর বাiের aবিsত
আবািসক sু ল বা েকnd িল
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নয্ায়িবচার েকেndর লkয্ হল িবেশষ চািহদাযুk মানুষেদর pিত দুবর্য্বহার pিতেরাধ করা eবং িনযর্াতন বা
aবেহলার যাবতীয় aিভেযােগর পূণর্া তদn হoয়া িনি ত করা। নয্ায়িবচার েকnd পিরেষবা পাoয়া বয্িkেদর
িব েd কমর্চারী, েscােসবী, inানর্, পরামশর্দাতা বা িঠকাদারগণ সহ কমর্ীেদর dারা িনযর্াতন o aবেহলার
aিভেযােগর তদno, পযর্ােলাচনা কের eবং রায় েদয়। নয্ায়িবচার েকnd পিরেষবা পাoয়া বয্িkেদর েজরা, েgpার
বা েসাপদর্ কের না। নয্ায়িবচার েকnd uেlখেযাগয্ ঘটনা িলর aিভেযােগর তদno কের না। uেlখেযাগয্
ঘটনা িল েsেটর uপযুk তদারিক সংsার কােছ পযর্ােলাচনার জনয্ aপর্ণ করা হয়। আপিন aিভযুk িহেসেব বা
সাkী িহেসেব নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত থাকেল িনmিলিখত তথয্ িরেপাটর্ করার o তদn pিkয়ার, আপীল
pিkয়ার eবং কীভােব aিতিরk তথয্ েপেত হেব তার বয্াখয্া েদয়।

নয্ায়িবচার েকেndর তদn pিkয়া

aিভেযাগ

1

শৃ লা

gহণ

3

apমািণত

েকেndর dারা নয়।
িনযর্ াতন/aবেহলা
তদn

2

a-েফৗজদাির
েফৗজদাির

ে ণীিবভাগ

4

নয্ায়িবচার েকnd েsেটর কমর্চারীেদর শৃ লা সংkাn
িবষেয় জিড়ত নয়।

িনধর্ ারণ

নয্ায়িবচার েকেndর dারা
তদn করা হয় না
uেlখেযাগয্ ঘটনা িল o নয্ায়িবচার েকেndর
eিkয়ােরর বাiের ঘটা ঘটনা িলেক uপযুk
সtার কােছ েpরণ করা হয়।

pদানকারী সংsা িলর েkেt কমর্চারীেদর শৃ লা (বরখাs
করা সহ) িনেয়াগকতর্ ার dারা িনধর্ািরত হয়, নয্ায়িবচার

pিতপn
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িরেপাটর্ করা
কারা িনযর্ াতন বা aবেহলা িরেপাটর্ করেত পােরন?
েয েকu দুবর্ল বয্িkেদর েকndীয় েরিজsার(Vulnerable Persons’ Central Register - VPCR) eর কােছ
24-ঘ া, িনঃ l হটলাiন 1-855-373-2122 নmের িরেপাটর্ করেত পােরন। যিদo, িকছু েলাকেক তােদর
কােজর pকৃ িতর কারেণ VPCR eর কােছ িরেপাটর্ করেত হেব। ei “বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদর” মেধয্ পেড়ন
সরাসির সহায়তা o মানিবক পিরেষবা েপশাদারগণ। িরেপাটর্েযাগয্ ঘটনা িলর মেধয্ পেড় িনযর্াতন o aবেহলার
aিভেযাগ eবং uেlখেযাগয্ ঘটনা িল।
কখন বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদর VPCR eর সে েযাগােযাগ করেত হেব?
যখনi েকানo বাধয্তামূলক সংবাদদাতা ঘটনা ঘটার যুিkস ত কারণ রেয়েছ বেল সেnহ করেবন, তখনi
তােক aিবলেm VPCR eর কােছ িরেপাটর্ করেত হেব। কমর্ীেদর o 9-1-1 নmের েফান করা সহ পিরেষবা
পাoয়া মানুষেদর িনরাপtা িনি ত করেত িরেপাটর্ করায় িবলm করা েযেত পাের। যিদo, বাধয্তামূলক
সংবাদদাতার িরেপাটর্েযাগয্ ঘটনা আিব ােরর 24 ঘ ার মেধয্ VPCR eর কােছ িরেপাটর্ করা আবশয্ক।
বাধয্তামূলক সংবাদদাতােদর pেয়াজনীয়তা সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্ aনুgহ কের
www.justicecenter.ny.gov েদখুন।
আিম িক VPCR হটলাiেন েক েফান কেরেছন তা জানেত পাির?
নয্ায়িবচার েকnd েথেক VPCR হটলাiেন েক িরেপাটর্ কেরেছন েসi বয্িkেদর নাম aথবা তদেn সহেযািগতা করা
বয্িkেদর নাম pকাশ করেত পাের না।

িরেপাটর্ করার পর কী হেব?
কল েসnােরর eকজন pিতিনিধ

েত আপৎকালীন utর pদানকারীর pেয়াজন রেয়েছ িকনা eবং/aথবা পিরেষবা

পাoয়া বয্িk িবপেদ পেড়েছন বা তার আ সহায়তার pেয়াজন রেয়েছ িকনা তা িনধর্ারণ করেবন। পিরিsিত
আপৎকালীন হেল কল েসnােরর pিতিনিধ িযিন েফান কেরেছন তােক েফান েরেখ িদেত eবং 9-1-1 নmের েফান করেত
িনেদর্ শ েদেবন। আপৎকালীন পিরিsিতর েমাকািবলা করা েগেল তারপর সংবাদদাতােক িরেপাটর্ করা সmূণর্ করেত হেব।
gহণ

eকজন pিশিkত কল েসnােরর
pিতিনিধ সংবাদদাতার েথেক তথয্
সংgহ করেবন eবং eকিট ঘটনা নmর
বরাd করা হেব। েগাপনীয়তার
আiন িল সংবাদদাতােদর রkা করেব।
ei কলিট েরকডর্ করা হেব।

ে ণীিবভাগ

কাযর্ pদান

ঘটনািট eর পর ে ণীবd করা হয়।

তারপর ঘটনািট uপযুk সtার কােছ
তদn বা পযর্ােলাচনার জনয্ বরাd করা

িরেপাটর্েযাগয্:

িনযর্াতন বা aবেহলা
uেlখেযাগয্ ঘটনা


হয়।

িরেপাটর্েযাগয্ নয়:

সাধারণ aনুসnান

নয্ায়িবচার েকেndর
eিkয়ােরর aধীন নয়

নয্ায়িবচার েকnd তীbতার eবং/aথবা
pিতেবেশর িভিtেত িনযর্াতন বা aবেহলার
aিভেযােগর তদn পিরচালনা কের। কম
তর aিভেযাগ িল েsেটর uপযুk
তদারিক সংsার কােছ aপর্ণ করা েযেত
পাের, যারা েসিটেক পরবতর্ীেত pদানকারী
সংsার কােছ aপর্ণ করেত পাের।

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন
তদn চলাকালীন
সতয্ভাষেণর

t।

েকানo তদn চলাকালীন েকানo জাল নিথপt বা িমথয্া তথয্ pদান না করা জ ির। eিট সাkী o aিভযুk
সহ তদেn জিড়ত pেতয্েকর জনয্ pেযাজয্। িনযর্াতন বা aবেহলার আিব াের, িরেপাটর্ করায় বা তদেn হsেkপ,
েরকডর্ জাল করা aথবা icাকৃ তভােব িমথয্া িববৃিত েদoয়া বাধা েদoয়ার সািমল eবং তার ফেল েকানo
সাkী তদেn aিভযুেk পিরণত হেত পােরন।
তদেn কােক েজরা করা যােব?
তদnকারীরা যারা িনযর্াতন বা aবেহলার কাজ সmাদন কেরেছন o েসiসে েয সকল পিরেষবা পাoয়া
বয্িkরা িশকার হoয়া বয্িk বা সাkী হেত পােরন eবং েসi সকল বয্িk যারা ঘটনা pতয্k কেরেছন aথবা
যােদর কােছ aনয্ েকােনাভােব ঘটনার তথয্ রেয়েছ েসi aিভযুkেদর (েযমন, কমর্চারী, েscােসবী, inানর্,
পরামশর্দাতা, িঠকাদার) েজরা করেবন। েকবলমাt কমর্ীেদরi তদেn aিভযুk বেল িবেবচনা করা যােব,
পিরেষবা pাপকেদর নয়।

নয্ায়িবচার েকnd পিরচািলত যাবতীয় সাkাৎকার o েজরা েরকডর্ করা হেব।

আিম কীভােব জানেবা েয আিম েকানo তদেn aিভযুk িকনা?
আপিন নয্ায়িবচার েকnd পিরচািলত েকানo িনযর্াতন বা aবেহলার তদেn aিভযুk হেল সাধারণভােব আপিন েসi
নয্ায়িবচার েকnd েথেক িলিখত িবjিp পােবন েযখােন আপিন তদেn aিভযুk হেয়েছন।

ei িবjিpেত VPCR

eর েথেক হয় েকানo ঘটনার, নতু বা েকানo েকেসর kিমক নmর থাকেব। নয্ায়িবচার েকnd েথেক তদn
সmেকর্ তথয্ চাiেত aনুgহ কের ei ঘটনার নmর বা kিমক নmর বয্বহার ক ন। আপিন েকানo তদেn
িনেজর িsিত সmেকর্ িনি ত না হেল আপনােক সাkাৎকােরর সময় তদnকারীেক তা িজjাসা করেত হেব।
েকানo তদেn aিভযুk হেল আিম কী pতয্াশা করেত পাির?
আপিন নয্ায়িবচার েকেnd িরেপাটর্ করা েকানo িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযােগ aিভযুk িহেসেব িচিhত
হেল তদেnর a িহেসেব আপনােক েজরা করা হেত পাের বেল pতয্াশা করেত পােরন। নয্ায়িবচার েকেndর
তদnকারীরা নিথপt pাp o পযর্ােলাচনা করেবন, সাkীেদর সাkাৎকার েনেবন eবং আপনােক আপনার
িব েd করা aিভেযােগর বয্াখয্া করার সুেযাগ েদoয়া হেব।
সাkী িহেসেব সাkাৎকার েনoয়া হেল আিম কী pতয্াশা করেত পাির?
আপিন েকানo িনযর্াতন বা aবেহলার ঘটনার সাkী হেল aথবা আপনার কােছ ঘটনা সmেকর্ pাসি ক তথয্
থাকেল নয্ায়িবচার েকেndর তদnকারীরা আপনার সাkাৎকার িনেত পােরন। সাkাৎকার েনoয়ার uেdশয্ হল
নয্ায়িবচার েকেnd িরেপাটর্ করা ঘটনা সmেকর্ আপিন যা জােনন তার সmেকর্ জানা। েবিশরভাগ েkেt, আপনার
িনেয়াগকতর্ া আপনােক সাkাৎকােরর sান, তািরখ o সময় জািনেয় েদেবন।
আিম িক েজরার সময় আমার সে

pিতিনিধt বা আiিন েকৗঁসিু ল রাখেত পাির?

আপিন েকানo iuিনয়েনর সদসয্ হেল eবং আপনার েযৗথ দরকষাকিষর চু িkেত a-েফৗজদাির তদেn েজরার
সময় আiিন েকৗঁসুিল বা iuিনয়েনর pিতিনিধ uপিsত থাকার বয্বsা থাকেল নয্ায়িবচার েকnd আপনার েযৗথ
দরকষাকিষর চু িkর aিধকার েমেন চলেব। আপনার েযৗথ দরকষাকিষর শেতর্ বা চু িkেত কীেসর aনুমিত
রেয়েছ তার সmেকর্ p থাকেল aনুgহ কের আপনার iuিনয়েনর pিতিনিধ বা আপনার িনেয়াগকতর্ ার সে
েযাগােযাগ ক ন।

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন
আপিন েকানo iuিনয়েনর সদসয্ না হেল আপিন েজরার সময় আপনার সে eকজন aয্াটিনর্ রাখেত পােরন।
আপনার sাথর্ রkা করেত নয্ায়িবচার েকnd eমন পদেkপ েনoয়া িনি ত করেব যােত আপনার
pিতিনিধtকারী aয্াটিনর্র েকানo sােথর্র সংঘাত েথেক থাকেল আপিন তার সmেকর্ সেচতন থােকন (েযমন,
আপনার pিতিনিধtকারী aয্াটিনর্ আপনার িনেয়াগকতর্ ার জেনয্o কাজ কেরন)।

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন

েয েকানo েফৗজদাির তদেn, আপনার িবেশষ িকছু সাংিবধািনক aিধকার রেয়েছ যার মেধয্ থাকেত পাের িকছু
পিরিsিতেত আপনার সে আiিন েকৗঁসুিল uপিsত থাকার aিধকার। নয্ায়িবচার েকnd আপনার আiেন
pেয়াজনীয় ei সাংিবধািনক aিধকার িলর pিত সmান pদশর্ন করেব eবং েস িল সmেকর্ আপনােক পরামশর্
েদেব।
েফৗজদাির তদn চলাকালীন কী হেব?
aিভেযাগ িল েফৗজদাির তদেnর sের uেঠ eেল তা নয্ায়িবচার েকেndর িবেশষ pিসিকuটর/iনেsকটর েজনােরল
aথবা sানীয় িডসি k aয্াটিনর্র dারা মামলা
sানীয় িডসি k aয্াটিনর্র dারা েযৗথভােব

জু করা হেব। িকছু েফৗজদাির মামলা নয্ায়িবচার েকnd o

জু করা হেব।

তদn সmূণর্ হoয়ার পর
কারা তদেnর ফলাফল িনধর্ ারণ করেবন?
নয্ায়িবচার েকnd েকানo িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযাগ pিতপn হেয়েছ িকনা, eবং pিতপn হেল তার
ে ণীগত sর সmেকর্ চূ ড়াn িনধর্ারণ করেব। নয্ায়িবচার েকnd েয েকানo aিভযুk বয্িkর সে

জিড়ত pিতিট

aিভেযােগর pিতপn হoয়া বা না হoয়া ফলাফল জাির করেব।
তদেnর সmাবয্ িনধর্ ারণ কী কী হেত পাের?
িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযাগ িল pিতপn হেয়েছ বা pিতপn হয়িন বেল িনধর্ািরত হেব। েকানo িনযর্াতন
বা aবেহলার তদেn pমাণ িলর aিভেযােগর সমথর্েনর িদেক ভারী বেল িনধর্ািরত হেল aিভেযাগ িল pিতপn হেত
পাের। pমােণর েকানo িদেক ভারী হoয়ার aথর্ হল পযর্ােলাচনার pমােণ েদখা যােc েয িনযর্াতন eবং/aথবা
aবেহলার aিভেযাগ না ঘটার েথেক ঘটার সmাবনাi েবিশ। pমাণ েকানo িদেক ভারী না হেল িনযর্াতন বা
aবেহলার aিভেযাগ pিতপn না হoয়া আবশয্ক। িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযাগ pিতপn হoয়া তীbতার uপর
িনভর্ র কের চারিট ে ণীেত ে ণীবd করা হেত পাের। pিতপn না হoয়া aিভেযাগ pকােশয্ আনা হেব না eবং
েকানo ভিবষয্ৎ িনেয়াগকতর্ ার dারা pেবশেযাগয্ হেব না।
িনযর্ াতন বা aবেহলার েকানo aিভেযাগ েকন pিতপn হয়িন বেল িনধর্ ািরত হেত পাের?
িনযর্াতন বা aবেহলার েকানo aিভেযাগ িবিভn কারেণ pিতপn হয়িন বেল িনধর্ািরত হেত পাের। িনযর্াতন বা
aবেহলার েকানo aিভেযাগ aথবা েকানo বয্িkর ঘটনার জনয্ দায়ী হoয়া িনি ত করার জনয্ হয়েতা যেথ
pমাণ েনi। pিতপn না হoয়া ফলাফল aনয্ানয্ পিরণাম eড়ায় না, যার মেধয্ পড়েত পাের কমর্চারীেদর শৃ লা,
aিতিরk তttাবধান, pিশkণ বা আপনার িনেয়াগকতর্ ার dারা গৃহীত aনয্ানয্ সংেশাধনমূলক পদেkপ।

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন
ে ণীর sর িল
ে ণী 1: েকানo aিভযুেkর dারা
তর শারীিরক িনযর্াতন, েযৗন িনযর্াতন বা aনয্ েকানo
তর আচরণ।
ে ণী 1-ভু k pিতপাদন aিভযুkেক কমর্ীেদর বিহ ােরর তািলকায়(Staff Exclusion List - SEL) েফেল েদয়।
eর মেধয্ আেগকার ে ণী 2-ভু k ফলাফেলর িতন বছেরর মেধয্ ে ণী 2-ভু k িdতীয় আচরেণর দৃ াno পেড়।
SEL-ভু k aিভযুkরা িচরকাল তািলকায় থােকন।
ে ণী 2: েকানo aিভযুk েকানo িনযর্াতন বা aবেহলার কাজ সmাদেনর dারা েকানo পিরেষবা pাপেকর sাsয্,
সুরkা বা কলয্াণেক
তর িবপদgs কেরেছন। ে ণী 2-ভু k aপরাধ িল পাঁচ বছর পর সীল করা হয় eবং
pকােশয্ uপলb থােক না।
ে ণী 3: কম

তর িনযর্াতন বা aবেহলার ঘটনা। িরেপাটর্ িল পাঁচ বছর পর সীল করা হয়। ভিবষয্ৎ

িনেয়াগকতর্ ারা ei ঘটনা িল সmেকর্ েকানo তথয্ পান না eবং েস িল pকােশয্ uপলb থােক না।
ে ণী 4: েকানo কাযর্kম বা েকেndর aবsা মানুষেক kিতর বা kিতর ঝুঁ িকর সmুখীন কের। ে ণী 4 eর মেধয্
েসi দৃ াn িলo পেড় েযখােন পিরেষবা পাoয়া বয্িk িনযর্ািতত বা aবেহিলত হেয়েছন বেল pিতপn হেয়েছ, তেব
aপরাধীেক সনাk করা যায়িন।

আিম কীভােব েকানo তদেnর ফলাফল জানেবা?
আপিন েকানo তদেn aিভযুk হেল িনধর্ারেণর িচিঠ আপনার বাসsােনর িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােনা হেব। েসi
eকi তািরেখ, নয্ায়িবচার েকnd েথেক আপনার েকnd বা pদানকারী সংsােক, আপনার েকnd বা pদানকারী
সংsােক লাiেসn pদান বা শংিসত করা েsট তদারিক সংsােক, িশকার হoয়া বয্িk িহেসেব নাম েদoয়া
পিরেষবা pাপক eবং/aথবা তােদর বয্িkগত pিতিনিধেক1 তদেnর ফলাফল সmেকর্ aবিহত করা হেব। aিভেযাগ
pিতপn হoয়া বা না হoয়া িনেয় eকিট িবjিp েদoয়া হেব।
তদn সmেকর্ তেথয্ েক pেবশ পােবন?
েsেটর আiেন েগাপনীয়তা রkার বয্বsা রেয়েছ eবং তােত কারা pিতপn হoয়া o না হoয়া িরেপাটর্ িল
সংkাn েরকডর্ pাp করেত পােরন তা িচিhত করা হয়। নয্ায়িবচার েকেndর তদেnর েরকডর্ িল েগাপনীয়, তেব
তা িবেশষ িকছু aনুেমািদত বয্িkেক েদoয়া েযেত পাের, যার মেধয্ তদেnর পেড়ন তদেn aিভযুk।
আিম েকানo ে ণী 1-ভুk aপরােধর জনয্ দায়ী বেল সাবয্s হেল কী হেব?
নয্ায়িবচার েকnd eকিট েsটবয্াপী েরিজsার বজায় রােখ যার নাম কমর্ীেদর বিহ ােরর তািলকা (SEL)
যােত রেয়েছ েকানo ে ণী 1-ভু k aপরােধর জনয্ দায়ী বেল সাবয্s তttাবধায়কেদর (েযমন, কমর্চারী,
েscােসবী, inানর্, পরামশর্দাতা, িঠকাদার) নাম, যার মেধয্ রেয়েছ িনযর্াতন বা aবেহলার িবেশষ িকছু
তর বা পুনরাবৃিt করা
সামািজক পিরেষবা আiন (Social Services Law) eর ধারা 488 (10) “বয্িkগত pিতিনিধ”র aথর্ হল eমন েকানo
বয্িk িযিন েsেটর, uপজাতীয়, সামিরক বা aনয্ েকানo pেযাজয্ আiেনর aধীেন sাsয্ পিরচযর্ার িসdাn িনেত
েকানo দুবর্ল বয্িkর aথবা েsেটর িশkা িবভােগর বা িশ o পািরবািরক পিরেষবা দpেরর eিkয়ােরর aধীেন
িশ েদর পিরেষবা েদoয়া কাযর্kম িলর, পিরেষবা pাপেকর িপতার/মাতার, aিভভাবেকর বা েসi বয্িkর জনয্
আiনত দায়ী aনয্ েকানo বয্িkর হেয় কাজ করার aনুেমাদনpাp
1

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন
কাযর্ সmাদন। কমর্ীেদর বিহ ােরর তািলকায় থাকা বয্িkেদর েকানo েsট পিরচািলত, শংিসত বা লাiেসnpাp
pদানকারী সংsার aথবা িবেশষ চািহদাযুk মানুষেদর পিরেষবা েদoয়া pদানকারীেদর dারা িনযুিk িনিষd।
আিম কী কের জানেবা েয আমােক কমর্ীেদর বিহ ােরর তািলকাভুk (SEL) করা হেয়েছ িকনা?
তদেnর েশেষ আপনার পাoয়া িনধর্ারেণর িচিঠেত বলা থাকেব েয আপনার ে ণী-1 ভু k aপরাধ pিতপn
হেয়েছ িকনা, হেয় থাকেল, আপনােক SEL-ভু k করা হেয়েছ।
আপীেলর aিধকার
আপিন েকানo িনযর্াতন বা aবেহলা pিতপাদেনর িরেপােটর্ aিভযুk হেল আপনার হােত েসi ফলাফলেক চয্ােল
করার জনয্ 30 িদন রেয়েছ।

িনধর্ারেণর ে ণী িনিবর্েশেষ েয েকানo pিতপাদেনর িরেপাটর্েক চয্ােল

করা যােব।

আপীল pিkয়া সংkাn তথয্ আপনার ফলাফেলর িচিঠেত anভুর্ k থাকেব।
ধাপ 1: pশাসিনক পযর্ ােলাচনা
pথম ধাপিট হল eকিট pশাসিনক পযর্ােলাচনার জনয্ িলিখত aনুেরাধ জমা েদoয়া। নয্ায়িবচার েকnd
আপীেল থাকা েরকডর্ িল পযর্ােলাচনা কের যার মেধয্ রেয়েছ: eকিট তদেnর ফাiল; pিতপাদেনর িরেপাটর্;
আপনার সংেশাধেনর aনুেরাধ; eবং আপনার জমা েদoয়া েকানo aিতিরk pমাণ।
নয্ায়িবচার েকnd pিতপাদেনর িরেপােটর্ িনেদর্ শ করা িনযর্াতন বা aবেহলার কাজ বা কাজ িল আপিন েয
সmাদন কেরেছন তার ফলাফলেক সমথর্ন করার িদেক pমাণ িল ভারী িকনা তা িনধর্ারণ করেব। িনযর্াতন
বা aবেহলার িরেপাটর্ pিতপn হেল আপনার eকজন pশাসিনক আiেনর িবচারেকর(Administrative Law
Judge) সামেন

নািনর aিধকার থাকেব (ধাপ 2 েদখুন)। িনযর্াতন বা aবেহলার িরেপাটর্ pিতপn না

হেল িরেপাটর্িট সীল করা হেব।
ধাপ 2: pশাসিনক

নািন

নয্ায়িবচার েকেndর পযর্ােলাচনার পেরo িরেপাটর্িট pিতপn েথেক েগেল আপনার আপনার eকজন pশাসিনক
আiেনর িবচারেকর সামেন

নািনর aিধকার থাকেব।

আপিন pাক- নািন ৈবঠেক o

নািনেত eকi

েকৗঁসুিলেক রাখেত পােরন। নািনেত নয্ায়িবচার েকndেক তদেnর ফলাফেলর সমথর্েন pমাণ েদখােত হেব।
নািনেত িন িt করার মেতা p িল হল িনযর্াতন বা aবেহলার ফলাফলেক সমথর্ন করার িদেক eবং িনযর্াতন
বা aবেহলার ে ণীর sেরর িদেক pমাণ িল ভারী িকনা।
নািনর েশেষ, pশাসিনক আiেনর িবচারক নয্ায়িবচার েকেndর eকিজিকuিটভ িডেরkেরর pিত eকিট িরেপাটর্ o
সুপািরশ জাির করেবন। eকিজিকuিটভ িডেরkর বা তার মেনানীত pিতিনিধ চূ ড়াn িনধর্ারণ করেবন (eকিট
আেদেশর আকাের জাির করেবন), যা পরবতর্ী েকানo pশাসিনক পযর্ােলাচনা সােপk নয়।
আপিন ei িসdােnর িব েd িনu iয়কর্ েদoয়ানী রীিতর আiন o িনয়মাবলীর(New York Civil Practice
Law and Rules) ধারা 78 aনুসারী আপীল করেত পােরন, যা pশাসিনক িনধর্ারণেক চয্ােল করার
pণালী pিতি ত কের।
আরo তেথয্র জনয্, aনুgহ কের

www.justicecenter.ny.gov -e uপলভয্ আপীল pিkয়া সmেকর্ আমােক কী

জানেত হেব(What I Need to Know About the Appeals Process) েদখুন।
আেরা তেথয্র জনয্

েকানo নয্ায়িবচার েকেndর তদেn জিড়ত হেল আপিন কীেসর pতয্াশা করেত পােরন |
আিম কীভােব আরo তথয্ পােবা?
আেরা তেথয্র জনয্, aনুgহ কের নয্ায়িবচার েকেndর oেয়বসাiট www.justicecenter.ny.gov েদখুন aথবা
518-549-0200 নmের েসামবার েথেক

kবার, সকাল 9:00টা েথেক িবেকল 5:00টার মেধয্ েফান ক ন।

আিম কীভােব িনযর্ াতন বা aবেহলার িরেপাটর্ করেত পাির?
িনযর্াতন বা aবেহলার িরেপাটর্ করেত নয্ায়িবচার েকেndর িনঃ l হটলাiন 1-855-373-2122 নmের 24/7
েফান ক ন।
ঘটনা পযর্ ােলাচনা pিkয়া
1 gহণ

েকানo aিভেযাগ দুবর্ল বয্িkেদর েকndীয় েরিজsাের িরেপাটর্ করা হয়।

2 ে ণীিবভাগ

হয় িরেপাটর্েযাগয্ ঘটনা (েযমন, িনযর্াতন, aবেহলা বা uেlখেযাগয্ ঘটনা), নয়েতা aিরেপাটর্েযাগয্ ঘটনা (েযমন, সাধারণ aনুসnান) িহেসেব aিভেযাগিটর ে ণীিবভাগ করা হয়।

3 তদn

নয্ায়িবচার েকnd তীbতার eবং/aথবা pিতেবেশর িভিtেত িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযােগর
তদn পিরচালনা কের।

কম

তর aিভেযাগ িল েsেটর uপযুk তদারিক সংsার কােছ

aপর্ণ করা েযেত পাের, যারা েসিটেক পরবতর্ীেত pদানকারী সংsার কােছ aপর্ণ করেত পাের।
4 িনধর্ ারণ

িনযর্াতন বা aবেহলার aিভেযােগর তদn সmূণর্ হoয়ার পর - তদnিট নয্ায়িবচার েকnd,
েsেটর তদারিক সংsা বা pদানকারী সংsা সmূণর্ কেরেছ িকনা তা িনিবর্েশেষ নয্ায়িবচার েকnd তদnিট পযর্ােলাচনা কের eবং pিতিট aিভেযাগ pিতপn করা হেব িক হেব
না তা িনধর্ারণ কের।
pিতপn না হoয়া িরেপাটর্ িল aিবলেm সীল কের েফলা হয়। pিতপn না হoয়া ফলাফল
শািsমূলক বয্বsা সহ aনয্ানয্ পিরণামেক িনবারণ কের না।

