
पारिवारिक हिंसाका पीडितहरूलाई मद्दत
कोही पनि दुर्व्यवहारको योग्यछैन। पारिवारिक हिंसाको कुनै सीमा हुँदैनर यसमा बालबालिका, 
किशोरकिशोरी, वयस्कर वृद्धवृद्धाहरूप्रति हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारहर ूसमावेश छन्। 
तपाईं वा तपाईंले चिन्नेकसैलाई दुर्व्यवहार भइरहेको छ भने यस कार्डमा सूचीबद्ध कुनै पनि नम्बरहरूमा 
फोनगर्नुहोस्। तपाईं एक्लैहुनुहुँदैनभनेर सम्झनुहोस्।

आफूलाई कसरी जोगाउने
• आफूलाई विश्वास गर्न ेव्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्। परिवारका सदस्य, साथी, छिमेकी, शिक्षक, विश्वासका नेता वा डाक्टर - 

उनीहर ूसहयोग र मद्दतको राम्रोस्रोतहुनसक्छन्।

• मद्दतका लागिसामुदायिक स्रोतहरूलाई सम्पर्कगर्नुहोस्। उनीहरूल ेतपाईंलाई बस्नका लागिठाउ ँचाहिन्छवा तपाईंलाई 
दुर्व्यवहार गर्न ेव्यक्तिवा परिवारका अन्यसदस्यहरूबाटकानुनी सुरक्षाचाहिन्छभने सहयोग गर्नसक्छन्। 

• तपाईं आपतकालीनअवस्थामा हुनुहुन्छवा तत्काल खतरामा हुनुहुन्छभने 911 मा फोनगर्नुहोस्। स्थानीयकानूनप्रवर्तनले 
तपाईं र तपाईंको परिवारलाई जोखिमबाटटाढा राख्नसक्छ। 

• तपाईं वयस्कहुनुहुन्छभने तपाईंले दुर्व्यवहारपूर्णसम्बन्ध छोड्नेनिर्णयगरेमा सुरक्षायोजना बनाउनुहोस्। केही नगद, 
महत्त्वपूर्णकागजातहर,ू (जन्मदर्ताप्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षाकार्डहरू, आदि), साँचोका सेटर तपाईंले संकटको 
अवस्थामा सजिल ैपाउनसक्नेबदल्नेकपडाहरू।

कसरी अरूलाई मद्दत गर्
तपाईंले कसैलाई आक्रमण गरिरहेको देख्नुभयो वा कुनै बच्चा, किशोरवा वृद्धलाई तत्काल खतरामा देख्नुभयो भने तुरुन्त9ै11 वा 
स्थानीय कानून प्रवर्तनलाई फोन गर्नुहोस्।

दुर्व्यवहारपूर्णसम्बन्धमा रहेको वयस्कलाई मद्दत गर्न:
• तपाई के भन्नचाहनुहुन्छयोजना बनाउनुहोस्, कुरा गर्न ेराम्रोसमयर ठाउ ँनिर्धारणगर्नुहोस्।

• प्रश्नहरू सोध्नुहोस् जस्त“ैम तपाईंलाई कसरी मद्दतगर्नसक्छ?ु यो अवस्थाहेरेर तपाईं के गर्नचाहनुहुन्छ?“ 
निर्णयनगरिसुन्नुहोस्। नैतिक व्याख्यावा आलोचना नगर्नुहोस्। पीडितलाई बोल्नका लागिप्रशस्तसमयदिनुहोस्। 

“ “बस बाहिर जानुहोस“् नभन्नुहोस् - यो सुरक्षितसल्लाह नहुनसक्छ।

• पीडितलाई तपाईं एक सम्बन्धमा मौखिक, भावनात्मक वा शारीरिक दुर्व्यवहार कदापिस्वीकार्य छैनभन्नेविश्वास 
गर्नुहुन्छभनेर थाहा दिनुहोस्।

• व्यक्तिलाई मद्दतगर्नसक्नेस्थानीयस्रोतहरूको बारेमा जानकारी प्रदानगर्नुहोस्।

दुर्व्यवहारपूर्णडेटिङ सम्बन्धमा रहेको किशोरकोशोरीलाई मद्दत गर्न:

• अभिभावक/संरक्षक वा विश्वसनीयवयस्कसँग आफ्नाचिन्ताहर ूबाँड्नुहोस्।

दुर्व्यवहारको शिकारभएका बच्चावा किशोरकिशोरीलाई मद्दत गर्न:

• फ्र्याङ्कलिनकाउन्टीचिल्ड्रेनसर्भिसहरूमा बाल दुर्व्यवहारको आफ्नोशङ्कारिपोर्टगर्नुहोस्। कलहरू गोप्यहुन्छन्। 

दुर्व्यवहारमा परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मद्दत गर्न:

• ठूला दुर्व्यवहार वा बेवास्ताको आफ्नोशङ्कालाई वयस्कसुरक्षासेवाहरूमा रिपोर्टगर्नुहोस्। कलहरू गोप्यहुन्छन्।

कुटपिटगर्न ेकसैलाई मद्दत गर्न:

• व्यक्तिलाई यस कार्डमा सूचीबद्ध हस्तक्षेप कार्यक्रमहरू मध्येकुनै एकमा बुझाउनुहोस्।



आपतकालीन...........................................................911

बालबालिका किशोरकिशोरीका लागि सेवाहर:ू
Buckeye Ranch .........................................(614) 875-2371
ा ँनिलासमुदा..........................................(614) 272-1464
ुवा र परवारका लानि...............................(614) 294-2661
फ्र्याङ्कलिनकाउन्टीबाल सेवा ...............(614) 229-7000
Huckleberry House ....................................(614) 294-5553
Natl.  कशोरहरूको ङ दुर्व्यवहार हेललाइ.....(866) 331-9474
Natl.  अधिवक्ताकार्यक्रम .....................(877) 692-7226
राष्ट्रव्यापी बालबालिकाको वहारिक स्वास्थ्यसेवा
...............................................................................(614) 355-8080
सेन्ट नन्टको पारवारक केद्र ..................(614) 252-0731
पारवारक सुरर उपार केद्र .....................(614) 722-8200

वयस्कपीडितहरूका लागि सेवाहर:ू
Beit Ohr (Cont. Mike Broidy) ..........................(614) 449-4200
BRAVO (LGBTQI  सेवा) ...........................(866) 862-7286
वकल, 24 घणसंक/आश्र.......................(614) 224-4663
DWAVE (बहरा समुदा) ............................(614) 678-5476
माउन्ट काइम एणट्रमा .........................(614) 234-5900
Natl. घरेलू हंसाको हलाइ..........................(800) 799-7233
ओहाो घरेलू हंसाको ..............................(800) 934-9840
शालोम फोर्स.......................................(888) 883-2323
पारवारक सुरर उपार केद्र .....................(614) 722-8200

जष्ठ नारिकका लागि सेवा
वसका सुरतक सेवाहर ू...........................(614) 525-4348
दीकालीसहार ओमडमका्यक्रम .................(800) 282-1206
क्यापिटल युनिभर्सिटी परिवार अधिवक्ताक्लिनिक
...............................................................................(614) 236-6779
सिटी अभियोक्ताको कार्यालय
.........................................................(614) 645-7483
फ्र्याङ्कलिनकाउन्टीअभियोक्ताको कार्यालय
.............................................................………..….(614) 525-3555
कोलम्बसको कानूनी सहायता समाज .........(614) 224-8374

ब्याटरका हस्तक्षेप कार्यक्रम:
अफ्रिका केन्द्रितव्यक्तिगतविकास। पसल.(614) 253-4448
Crossroads .............................................(614) 445-0352
Southeast, Inc.  ........................................(614) 225-0990

अन्यकार्यक्रम रसेवाहर:ू
ASHA- आशाको किरण..............................(614) 565-2918
एसियाली अमेरिकी समुदायिक सेवा ...........(614) 220-4023
Columbus Humane ....................................(614) 777-7387 
सेफ हेवनकार्यक्रम .............................(614) 980-2032
क्याथोलिक समाज सेवा ..........................(614) 221-5891
कोलम्बस अर्बनलिग ............................(614) 257-6300
यहूदी परिवार सेवा .................................(614) 231-1890
नयाँ निर्देशनक्यारियर केन्द्र .................(614) 849-0028
OH महान्यायाधिवक्ताको अपराधपीडितस
वा।………............................................(800) 582-2877
ओहियो हिस्पैनिक गठबन्धन....................(614) 840-9934
रेप हेल्पलाइन(24-घण्टे) .......................(614) 267-7020
SARNCO (यौनदुर्व्यवहार सेवा) ..................(614) 566-
4414
आत्महत्यारोकथाम हटलाइन.....................(614) 221-5445
ओहायोको सोमाली समुदायसंघ ................(614) 262-4068
Natl. मानव बेचबिखनहटलाइन....................(888) 373-7888
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