এফটিএমবি (বফমমল টু মমল ব্রাইটন)

সমকামী/এলবেবিটি পু বলশ টিম

এফটিএমবি ট্রান্সজেন্ডার (যাজের ির্ত মান

যখন কাউমক সমকামী মমন কমর তামির প্রবত খারাপ আচরন

বিঙ্গ েজের সময় থেজে বিন্ন) পুরুষজের

করা হয় তখন এটামক এলবেবিটি মহইট ক্রাইম িলা হয়।

েনয, যাজের বনজেজের েেগর্ বিঙ্গ বনজয়

আপবন যবি এলবেবিটি মহইট ক্রাইমমর বশকার হন তাহমল

প্রশ্ন আজে র্াজের েনয এেটি গ্রুপ। র্ারা

আপবন এলবেবিটি পু বলশ টিমমর কাছ মেমক সহায়তা মপমত

সামাবেে থমিাজমশার োয়গা, সহায়র্া, পরামশত এিং স্থানীয়িাজি

পামরন। আপবন িা অনয মকউ বিপমি িা ঝুুঁবকমত োকমল ৯৯৯

এফটিএমজের েনয বিবিন্ন অনুষ্ঠান পবরচািনা েজর োজেন।

এ মফান করুন। েরুরী নয় এমন িরকামর ১০১ এ মফান করুন

ftmbrighton.org.uk
ftmbrighton@gmail.com

অেিা িা ইজমি েরুন এই ঠিোনায়ঃ
LGBT@sussex.pnn.police.uk

ব্রাইটন এন্ড হ াভে
সমকামীভের জনয
স ায়তা

বি মেয়ার প্রমেক্ট
বে থেয়ার প্রজেক্ট এেটি স্ববনিত র সংস্থা থযটা বনজেজের বিঙ্গ পবরবচবর্
বিষয়ে থোন িযাপার বনজয় েো িিজর্ চান এমন সিার েনয উেু ক্ত।
সহায়র্ার উজেজশয অনযজের সাজে সাক্ষার্ েরার েনয সাপ্তাবহে ড্রপ-

এলবেবিটি ডমমবিক ভাময়ামলন্স ও এবিউে (সমকামীমির

ইন, সহজযাগীজের সাজে মানবসে স্বাস্থয থসিা এিং েম খরজচ

উপর পবরিামরর মানু মের বনযয াতন) সামপাটয সাবভযস

সাইেজেরাবপর সু বিধা আছে।

ব্রাইটন এন্ড মহামভ মযসকল সমকামী মানু ে তামির সঙ্গী,

www.clareproject.org.uk
clareprojectinfo@gmail.com

প্রাক্তন সঙ্গী িা পবরিামরর সিসযমির দ্বারা বনযয াতমনর স্বীকার
তামিরমক রাইে এর বিমশেজ্ঞ মসিা রময়মছ। ম াপনীয়তার
সামে মসিা ও পরামশয মপমত রাইে এর এলবেবিটি সাবভযমসর
সামে মযা ামযা করুন।
lgbt@riseuk.org.uk
০১২৭৩ ৬২২৮২২ িা ০৭৫৮১ ৪৬৬৪৩৮
এই তেযগুমলা প্রস্তুত কমরমছন সমকামী িা এলবেবিটি মহলে
এন্ড ইনেুশন প্রমেক্ট

োউব্রাইটন থেএি

এলবেবিটি মামন বক?

স্থানীয় মসিাসমু হ
মাইন্ডআউট এলবেবিটি মানবসক স্বাস্থয
মসিা

আপবন এিবেবিটি হজি িা আপনার থযৌন অিযাস িা পবরবচবর্ সম্পজেত
এিবেবিটি মাজন হি থগ, থিসবিয়ান, থগ, িাইজসক্সু য়াি এিং
ট্রান্সজেন্ডার। এই শব্দগুজিা র্াজের থযৌন অিযাস িা থযৌন পবরবচবর্
ির্তনা েজর।

প্রশ্ন োেজি আপবন আপনার পবরিার পবরেন, িন্ধুিান্ধিজে িিার

মলসবিয়ান
এেেন থিসবিয়ান মবহিা শাবররীে, মাবনবসে ও থযৌন িাজি
মবহিাজের প্রবর্ আেৃষ্ট োজেন।

অনযানয এিবেবিটি মানুজষর সাজে সাক্ষাজর্র সু জযাগ সু বিধা রজয়জে।

ম
এেেন থগ পুরুষ শাবররীে, মাবনবসে ও থযৌন িাজি অনয পুরুষজের
প্রবর্ আেৃষ্ট োজেন।

মাইন্ডআউট এলবেবিটি মানু েমির দ্বারা
পবরচাবলত একটি মানবসক স্বাস্থয মসিা

িযাপাজর, মানবসে িাি োো বিষজয়, থযৌন স্বাস্থয, বিষময িা থোন

সংস্থা মযখামন মানবসক সাস্থয সমসযা

অপরাধ বরজপাটত েরার িযাপাজর বিনামু জিয সাহাযয পাজিন। এই শহজরর

আমছ এমন এলবেবিটিমির সহায়তা মিয়া হয়। তারা পরামশয ও
তেয, এডছ াছেবস, বিয়ার (সহছ াগী) সাছিার্ট গ্রুি ওয়ােট , বিয়ার

এই র্েযপজে শহজরর বেেু গুরুত্বপূর্ত সাহাযয সংস্থার বিিরন থেয়া

মেন্টবরিং ওছয়লবিবয়িং ো টক্রে, বিব ন্ন অনুষ্ঠান, এেটি খাদ্য ও

আজে। র্জি স্থানীয়িাজি আরও অজনে েবমউবনটি গ্রুপ রজয়জে এিং

এলর্ছেন্ট প্রছেক্ট এিিং এেটি আউর্ অি আওয়ারস তাৎক্ষবনে

বনজচর সংস্থাগুজিা আপনার প্রজয়ােন ও চাবহোমাবফে সংগঠজনর

অনলাইন চ্যার্ সাব ট স প্রদ্ান েছর থাছেন।

সাজে আপনার থযাগাজযাগ েবরজয় বেজর্ সহায়র্া েরজি।

www.mindout.org.uk
০১২৭৩ ২৩৪৮৩৯

ব্রাইটন এন্ড মহাভ এলবেবিটি সু ইচমিাডয

িাইমসক্সুয়াল
এেেন িাইজসক্সু য়াি মানুষ শাবররীে, মাবনবসে ও থযৌন িাজি পুরুষ
ও মবহিা উিজয়র প্রবর্ আেৃষ্ট োজেন।

বে এিবেবিটি সু ইচজিার্ত ব্রাইটন এন্ড

অল সরটস ইময়াে প্রমেক্ট

থহাজির এিবেবিটিজের েো শুজন,

অল সরটস একটি প্রমেক্ট যা ২৬

র্াজেরজে র্েয ও থসিা প্রোন েজর।
ট্রান্সমেন্ডার িা ট্রান্স
এটি এেটি শব্দ যার আওর্ায় এমন সি মানু ষ পজেন যাজের বিঙ্গ
র্াজের েেসূ জে প্রপ্ত বিঙ্গ থেজে বিন্ন।

থসিাসমূ জহর মজধয রজয়জে থহল্পিাইন,
ইজমইি এিং ওজয়ি চযাট সাবিত স এিং সরাসবর োউবন্সবিং। সু ইচজিার্ত
িয়স্ক এিবেবিটিজের েনয থসিা এিং এিবেবিটি থহিে এন্ড ইনেুশন
োযতক্রম পবরচািনা েজর।
www.switchboard.org.uk
০১২৭৩ ২০৪০৫০ (বিোি ৫টা থেজে)

িছমরর কম িয়সী এলবেবিটি িা
বনমের বলঙ্গ এিং/িা মযৌন অভযাস সম্পমকয বনবিত নয় এমন
তরুন তরুণীমির সহায়তা এিং আত্মবিশ্বাস বিময় োমক। তারা
িল ত কাে, অবভভািক গ্রুপ এিং ভলাবিয়ার হিার সু বিধা
বিময় োমক।
www.allsortsyouth.org.uk
০১২৭৩ ৭২১২১১

