
Are you on a  
temporary visa? 

Have you been  
hurt or harmed  

by your partner?

You can get free legal help

আপনি নি অস্থায়়ী 
নিসথায় আছেি?

আপিথার সঙ়্ী নি 
আপিথাছি আঘথাত 

িছরছেি বথা আপিথার 
ক্ষনত িছরছেি?

আপনি নবিথামূছ্যযে আইনি সহথায়তথা পপছত পথাছরি
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আপনার ডিো েম্পস্ককে পরামর্ কেআপনার ডিো েম্পস্ককে পরামর্ কে

আপনার যডি এ্কজন েঙ্গী থাস্ক (স্ামগী বা স্তগী, ডিয়সসে, 
িম্পডি ডিোসব বােবাে্কারগী বা এ্কই ডিসঙ্র) ডযডন এ্কজন 
অস্রেডিয়ান নাগডর্ক বা স্ায়গী বাডেন্া এবং ডিডন আপনাস্ক 
পার্কেনার ডিোর জন্য স্পনের ্কসর থাস্কন, িািসি 
আপনাস্ক স্ায়গী ডিো দিওয়ার আসগ আপডন োধারণি িুই 
বছসরর জন্য এ্কটর্ অস্ায়গী ডিো পাসবন।

আপডন স্ায়গী ডিো পাওয়ার আসগ যডি আপনাসির মসধ্য 
েম্প্ককে দর্ষ িসয় যায় বা আপডন আপনার েঙ্গীস্ক দছস়ে 
দযসি চান, িািসি আপনাস্ক যি িা়োিাড়ে েম্ভব আইডন
পরামর্ কে ডনসি িসব।

আপনার েঙ্গী আপনার ডিো বাডিি ্করসি পারসবন না।আপনার েঙ্গী আপনার ডিো বাডিি ্করসি পারসবন না।
আপডন এখনও এ্কটর্ স্ায়গী ডিো দপসি েক্ষম িসি পাসরন 
যডি আপনাসির মসধ্য েম্প্ককে দর্ষ িসয় যায় এবং:
• পাডরবাডর্ক েডিংেিা ডছি
• আপনাসির মসধ্য েম্পস্ককের িসি েন্ান আসছ
• আপনার স্পনেসরর মিৃ্য ্য িসয়সছ।

োংোডর্ক েডিংেিা এবং পাডরবাডর্ক আইন েম্পস্ককে োংোডর্ক েডিংেিা এবং পাডরবাডর্ক আইন েম্পস্ককে 
পরামর্ কেপরামর্ কে

আপডন যডি োংোডর্ক এবং পাডরবাডর্ক েডিংেিার েম্খুগীন 
িন, িািসি ডিগ্যাি এইি NSW দিাসমডটি্ক িাসয়াসিসে 
ইউডনর্ োিায্য ্করসি পাসর। িারা আপনাস্ক এ্কটর্ AVO 
দপসি, চাইল্ড োসপার্কে দপসি, আডথ কে্ক েমে্যাগুডি েমাধান 
্করসি এবং অন্যান্য ডবনামূি্য আইডন েিায়িা ও 
দরিারািগুডি দপসি েিায়িা ্করসি পাসর।

আরও িথ্য এবং োিায্যআরও িথ্য এবং োিায্য
আপডন যডি অডবিসবে েমে্যায় পস়েন, িািসি দমাবাইি 
দথস্ক 000 বা 112 নবেসর পুডির্স্ক ্কি ্করুন।

ডিগ্যাি এইি NSW ইডমসরের্ন োডিকেে
02 9219 5790

ডিগ্যাি এইি NSW দিাসমডটি্ক িাসয়াসিসে ইউডনর্
1800 979 529 

ইডমসরের্ন অ্যািিাইে অ্যান্ড রাইর্্ ে দেন্ার
02 8234 0700

আপনার এ্কজন দিািাষগীর প্রসয়াজন িসি, 131 450 
নবেসর ট্াসেসিটর্ং অ্যান্ড ইন্ারসপটর্ং োডিকেে (TIS)-দ্ক ্কি
্করুন।


