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আমরা জানি যে বাবা ও মাযের ময্েেকার নববাদ 
(একসাযে বা আলাদা োকা নিনবরেযেযে) বাচেচাযদর 
কেেনি করযি পাযর। সব নবযরা্ই কেেনিকারক 
িে, নকিেি ুযে যকেেযিরে িা পরোেই ও পরেচিেড হে এবং 
যসটার ভাল রকম সমা্াি হে িা, যস যকেেযিরে িা 
হযি পাযর। 

নববাদরি বাবা ও মাযের জিেে টাওোর হেোমে যলটে স 
ম্েেসেেিার পনরযেবা নদযি চাইযি পাযর। িাযদর 
অসুনব্া ও মিানিকেেগুনলর সমা্াি করার 
অযপকেোকৃি ভাল উপাে খুঁযজ যপযি ম্েেসেেিা 
সাহােেে করযি পাযর। 

‘বটাবটা ও মটারেি রববটাদ’ রক? 
‘বাবা ও মাযের নববাদ’ বলযি আমরা যবাঝাই যে 
বহ ুিকরোিনকরে ও মিানিকেে হে যেগুনলর নিকমি 
সমা্াি করা হে িা, অেবা যসগুনল আবার 
িাড়ািানড় েুর ুহযে োে এবং যসগুনল কখিও 
োমযে বযল মযি হে িা। 

িাোড়াও, আমরা যবাঝাই যে যসগুনলর ময্েে 
যকাি োরীনরক নিেরোিি যিই এবং বাবা ও মাযের 
কেেমিার ময্েে যকাি ভারসাযমেের গরুিুবেপরূরে অভাব 
যিই, েনদও পরেচুর সংখেেক িকরোিনকরে হে। 

আপনি েনদ নচনিেিি োযকি যে আপনি 
পানরবানরক নহংসািেমক আচরর বা নিেরোিি যভাগ 
করযেি, িাহযল আমরা অিেোিেে পনরযেবার সাযে 
আপিার যোগাযোগ কনরযে নদযি পানর, োরা 
আপিাযক সাহােেে করযি পারযব। িাোড়াও, 
নিযচর নিকািাে নগযে আপনি সহােিার 
পনরযেবাগুনলর সমবেযিে্ আরও িেেে পাযবি  
www.towerhamlets.gov.uk/
domesticabuse 

মধ্্যস্্থতটা রক? 
ম্েেসেেিাে, একজি ম্েেসেেিাকারী – যকাি 
পরেনেকেেরপরোপেি, সবো্ীি ও নিরযপকেে বেেনকেি – 
আপিার ো নববাদ আযে িার সমা্াি করযি 
আপিাযক সাহােেে করযব, োযি আপনি বাচেচাযদর 
ও অিেোিেে পানরবানরক বেোপাযরর জিেে বযিেদাবসেি 
করযি পাযরি। 

েখি আপনি ও আপিার সঙেগীর (অেবা পরোকেিি 
সঙেগীর) সমেপযকরের ময্েে গুরুির রকযমর 
মিানিকেে ও নববাদ হযচেে, িখি ম্েেসেেিা সাহােেে 
করযি পাযর। 

যেসব সমা্াি ও মনিকেে আপিাযদর দু’জযির 
পযকেেই কাজ করযব যসগুনলর বেোপাযর 
ম্েেসেেিাকারী আপিাযদর একমি হযি  
সাহােেে করযব। 

আমটারদি রক এ্টটা কিরতই 
হরব? 

 z ম্েেসেেিা হযচেে একটা যসবেচেোকৃি পরেরালী 
– আপনি এবং অিেে বেেনকেি দু’জযিরই এযি 
অংেগরেহর করযি রাজী হযি হযব। 

 z আপনি েনদ নকে ুকরযি িা চাি, িাহযল যকউ 
আপিাযক যজার কযর নকে ুকরাযব িা। 

 z আপনি েনদ চানলযে যেযি িা চাি, িাহযল 
যে যকাি সমযে আপনি ম্েেসেেিার যেযক 
নিযজযক সনরযে নিযে যেযি পারযবি। 

http://www.towerhamlets.gov.uk/domesticabuse
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এ্টটা রক ভটারব কটাজ করি?

আমটাি ও আমটাি 
েরিবটারিি জন্য 
উেকটািগুলল রক? 

 z ম্েেসেেিা, যোগাযোযগর উিেিনি করযি  
সাহােেে করযি পাযর এবং পানরবানরক জীবযির 
যেসব নবেযের সমবেযিে্ আপিারা একমি হযি 
পাযরিনি যসগুনল সব নিকিাক করযি সাহােেে 
করযি পাযর। 

 z কনিি আযলাচিার বেোপাযর কাজ করার জিেে 
এটা একটা অযপকেোকৃি কম মািনসক চাপ 
োকার উপাে কযর যদে। 

 z যেসব দমেপনি আর যকাি সমেপযকরের ময্েে যিই 
যসই সব দমেপনিযক িাযদর বাচেচাযদর সমবেযিে্ 
নসদে্ািেি যিওোর বেোপাযর সহােিা কযর। 

 z এই ম্েেসেেিার পদে্নিটা যগাপিীে: আপিার 
সমেমনি োড়া এই পদে্নির যকাি নকেুই 
আর কাউযক জািাযিা হযব িা, েনদ িা যসই 
িেেে ইনঙেগি কযর যে যকউ হেি ঝুঁনকর ময্েে 
রযেযে। 

বটাবটা ও মটারেি মরধ্্যকটাি 
রববটাদ কমটারনটাি জন্য 
কটারদি মধ্্যস্্থতটাি মটাধ্্যরম 
িটাহটায্্য কিটা য্টারব? 

 z যেসব বাবা ও মা একটা সমেপযকরের ময্েে 
রযেযেি। 

 z জিেমদািা জিেমদাি ৃবাবা ও মা এবং সৎ বাবা 
ও মা। 

 z অিেোিেে যেসব পনরবাযরর সদসেে বাচেচাযদর 
যদখাযোিা করযে। 

 z যেসব বাবা ও মা আলাদা হযে আযে অেবা 
োযদর নববাহ-নবযচেেদ হযে যগযে। 

আরম রক ভটারব মধ্্যস্্থতটাি 
বরন্দটাবস্ত কিব? 
দো কযর ইযমইল করযবি FamilyGroup.
Conference@towerhamlets.gov.uk

মধ্্যস্্থতাকারী আপনাদের 
প্রদত্যদকর সাদ্থ আলাো 
ভাদে, এেং তারপদর 
একসাদ্থ আপনাদের 
ে’ুজদনর সাদ্থ দেখা 
করদে। কখন আপনাদের 
ে’ুজনদকই পাওয়া যাদে 
তার ওপর ননভ্ভ র কদর, 
এটা একই নেদন অ্থো 
মাঝখাদন ফা াক দরদখ করা 
হদত পাদর। 

আলাো ভাদে দেখা 
করার সময়, আপনন এই 
মধ্্যস্্থতাকারীর সাদ্থ 
সে নকছু ননদয় ক্থা েলদত 
পারদেন এেং স্স্্থর করদত 
পারদেন দয আপনন নক 
ননদয় আদলাচনা করদত 
চান ও আপনন নকদসর 
সমাধ্ান করদত চান। 

আদলাচনা করদত, আপনন 
নক নক করদত পাদরন তা 
নেদেচনা করদত এেং 
আপনাদের ে’ুজদনর 
জন্যই কাজ কদর এরকম 
জজননদের ে্যাপাদর 
একমত হদত, দযৌ্থ দসশদন 
আপনাদক সাহায্য করা 
হদে। 
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পয্টাগটারয্টাগ কিরবন

আরও িযেেের জিেে অেবা সহােিার জিেে আনলরে যহলেপ হাব-এর (Early Help Hub) সাযে যোগাযোগ 
করযবি: 

 অিে লাইযির পরেেেি করার ফমরে  
 forms.towerhamlets.gov.uk/service/ehenquiries

 020 7364 5006 (০২০ ৭৩৬৪ ৫০০৬) (অপে েি ২)

G earlyhelp@towerhamlets.gov.uk

নচলেডযরি এেোিেড ফেোনমনল যসিেটাযর ডরেপ ইি সকাল ৯টা - নবকাল ৫টা পেরেিেি
www.towerhamlets.gov.uk/childrenandfamilycentres
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