হেইট ক্রাইম আর সম্মান বিবিক সবেিংসতার বিকার আর িাবিয়া যাওরার লাবি সাোযয:
ইবিমমট পাটট নার িা একই ফবরিারর একটা অিংি থাখা মানুষর মামে হ ামমবিক ভাময়ামলন্স অইমলা
কুমনা প্রকার আিরণ, একিন িা অফিযিোর। ফাবরিাবরক বনযাতন
ট
মানবসক, িারীবরক, হসক্সুয়াল,
ফাইমনন্সন্সয়াল, আর মানবসক বনযাতন
ট
সে অমনকগুলা রূফ বনমত ফামর। আফনার অবিজ্ঞতা যাই অউক
না হকমন, আমরা ইকামনা সাোযয করমত আইবি, চুপ থাবকয়া িুিিা না।

আফনার ফররবাররর সদইসয, পার্ট নার বা, সারবক-পার্ট নার?













আফনারর দুক রদরে?
আফনার উফরর রেল্লায় রন?
আফনারর বারে নারে ডারে?
আফনারর দুকা রদেইন কররয়া দুশ রদরে?
আফনারর আফনার বন্ধুরার লরে দদো কররে আর্কায়?
আফনার দডইরলকুর কােকাে কররাল বা েরনর্র করর?
আফনার জেরনসফত্র নষ্ট করর?
আফনার োকা-ফয়সা কররাল বা কারিয়া দন রে?
লুকাইয়া আফনারর দদরে বা দেরান করর?
েুর কররয়া দসক্স করর?
েুর করর রবয়া কররে?
অইনয োনুষরর রদয়া আফনার ক্ষরে করর?











আফরন বুল দেন্ডারর ডারে?
আফরন ডর দদোয়?
আফনার দসক্সুয়ারলটর্ সম্পরকট োরাফ োে োরে?
আফনারর ওষুদ রনরে আর্কায়?
আফনার বাইচ্চাইনেরর রদয়া আফনারর কররাল কররে
বযবোর করর?
বাফ বা ো রেসারব আফনারর রনো করর?
আফনার দসক্সুয়াল বা দেন্ডার-ফররেয় সম্পরকট
অইনযরর কই দদওয়ার হুেরক দদয়?
আফনার HIV (এইচআইরি) অবস্থা সম্পরকট অইনযরর কই
দদওয়ার হুেরক দদয়?
আফনারর কররালর লারে আফনার ইরেরেশন স্ট্যার্াস
বযবোর করর?

ইগুনের কুরনা একর্া যরদ আফনার লরে েটর্য়া থারে েরব আফরন দডারেরস্ট্ক িারয়ারলন্সর রশকার অইরে ফারইন।
Galop (গালপ)-র সাহায্য ফররষেবাহখল:
আফরন যরদ দডারেরস্ট্ক িারয়ারলন্সর অইয়া থােইন, েরব সাোযয করার লারে Galop ইকারনা আরে। Galop-ও আেরা আফনার
অরবজ্ঞো সম্পরকট োেরে আর আফনার দেরে রকো রকো রবকল্প এরিইরলবল আরে ো রেকরে একর্া দোফনীয়, েেণরযাইেয
আর রনরাফদ োো সরবরাে করর।
আেরার ফরররষবা LGBT+ োনুষর লারে আর োরারর রদয়া। রকো করা উরেে ো আেরা আফনারক োনাইোে নায় েরব আেরা
আফনারর রনরাফদ বুদ ফাইরে, আফনার েীবনও আরও কররাল রােরে আর আফনার লারে সটিকবারব অবরেে ফেন্দেেল
কররে সাোযয কররে ফারর।
আেরা ইরোশনাল আর প্র্যাকটর্কাল সারপার্ট অফার করর। রনেরর সুররিে রােরে আফনার যরদ ফররকল্পনা বানাইরে অয় েরব
আেরা ইর্ার লরে সাোযয কররে ফারর। আফনার যরদ বাইচ্চা থারে েরব আেরা োরারর সবসেয় রবরবেনা করেু।
কাউরন্সরলিং, োউজেিং, বা রলেযাল ফরােশ সম্পরকট
ট
আফনার যরদ ফরােশরট দরোর অয় েরব আেরা আফনারর LGBT+
রবরশষজ্ঞর সাোজ্জর লারে কারনক্ট করেু। আফনার বাষারে যরদ আফনার কুরনা সুররিে আর সোয়ক ফরররষবার লরে কারনক্ট
অওয়ার দরোর অয় েরব আেরা ইর্ার লারে যোসাইদ্দ দচষ্টা করেু। অনযাইনয বাষায় অনুবাদ ফরররষবা অযারক্সস কররে আেরা
আফনারর সারপার্ট কররে ফারর।
আফরন যরদ রেন্তা করইন দয সাোযয ফাওয়া জেরনসেেল আরও োরাফ কররে ফারর েরব আেরা একর্া সুররিে আর দোফনীয়
ফরররষবা যা সবসেয় আফনার সুরিা আর বালা থাোরর ফয়লা রােরবা। আফনারর একলা েুকােুরক অইরে লােরো নায়, আেরা
ইকারনা আরে আফনার লারে।
জাতীয় ললসরবয়ান, লগ, বাইষসক্সুয়াল আর ট্রান্সষজন্ডার + (LGBT+) ল াষেরিক এরবউঝর লারগ লহল্পলাইন
আেরার National LGBT+ (নযাশনাল এলজেরবটর্) দডারেরস্ট্ক এরবউঝ দেল্পলাইন আর ওরয়বচযার্ ফরররষবা আফনারর রকো
রবকল্পেেল এরিইরলবল ো কইরে ফারর, ইরোশনাল সাোযয রদরে আর আফনারর প্র্যাকটর্কাল েইথয রদরে ফারর। সবসেয়
আপরডর্ েইথযর লারে আেরার ওরয়বসাইর্র্া দচক করইন।
National LGBT+ ল াষেরিক এরবউঝ লহল্পলাইন: 0800
999 5428
দসােবার সোল 10র্া োরক রবকাল 5র্া
েঙ্গলবার সোল 10র্া োরক রবকাল 5র্া
বুধবার সোল 10র্া োরক রাইে 8র্া

National LGBT+ ল াষেরিক এরবউঝ ওষয়বচ্যাট:
www.galop.org.uk
বুধবার রবকাল 5র্া োরক রাইে 8র্া
বৃেস্পরেবার রবকাল 5র্া োরক রাইে 8র্া

