Information for new members

িভজন ফাs( এ আপনােক sাগত!
িভজন ফাs( হেc এক. sাধীন এনিজও (3বসরকাির সংগঠন) হং কং এ শরনাথ(ীেদর
অিধকারgেলা সুরিkত রাখার কােজ িনেয়ািজত। আমােদর উেdশJ হেc, আপিন যখন

get in touch

আপনার অবমাননার িবrেd rেখ দঁাড়ােcন 3সই মূhেত( আপনার কলJাণ, sিনভ(রতা এবং
সুরkা কায(কর ভােব উnত করার sােথ( সপkতা, সিkয়তা এবং সুপরামশ( 3যাগান 3দওয়া।
ধম(, জািত, জাতীয়তা, সামািজক 3গাW এবং রাজৈনিতক িচnাধারা িনিব(েশেষ আমরা সকল
আ\য় pাথ(ীেদর এবং শরনাথ(ীেদর sাগত জানাই।
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সmুিখন হন 3স gেলার সমাধান করা এবং অনJানJেদর অতJn ফলpসূ পdিত িশিখেয়
েদওয়ার লkJ রাখা যত kণ না আপিন sয়ম 3সটা করেত সkম হেcন।
অনুgহ কের এটা মেন রাখেবন 3য িভজন ফাs( িনয়িমত ভােব এর নীিতgেলা এবং 3কৗশল
হালনাগাদ কের সামািজক পিরবত(ন করার আমােদর লkJgেলা 3ত অিধকতর ভাল ভােব
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সুপরামশ( িবিভn সরকাির িবভােগর সােথ আপিন বJিkগত ভােব 3য সব সমসJাgেলার
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সিkয়তা আপনােক আtপেk কথা বলেত সkম কের 3তালা এবং যত িদন আপিন
পিরবত(ণgেলা অজ(ন করার জনJ সবল pেচbা করার লkJ রােখ।
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বJবহার কের তােত উnিত সাধন করার লkJ রােখ।

আপনার ভিবষJt এর উপের িসdােnর অেপkা করেছন আপনার pেযাজন অনুয়ায়ী
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সপkতা আপনার 3থেক আরm কের সকল শরণাথ(ীেদর সােথ হং কং সরকার 3য ভােব
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িভজন ফাs( কাজ কের “িতন 1ট স এর 1কৗশেল” - সপkতা, সিkয়তা এবং সুপরামশ(

Third Street

েপঁৗছনর জনJ আমরা আমােদর িkয়াপdিতর সমােলাচনাtক িবেhষণ কির। তা ছাড়া, 3য
েকান সহায়তা pাপJ জনবল এবং সংসাধন িনভ(র। পিরবত(ণgেলার সmেn অবিহত থাকার

OUR AIM

জনJ www॰vfnow॰org 3ত সদসJেদর পৃlার সােথ আমরা আপনােক 3যাগােযাগ করেত

আপনার কাছ 1থেক িভজন ফাs( িক pত4াশা রােখ?
িভজন ফাs( সদসJেদর কােছ অনJানJ শরণাথ(ীেদর pিত \dাশীল, যtবান এবং পিরেপাষক

Our objective is to provide advocacy,
activism and advice to refugees in order
to mobilize them to effectively safeguard
their rights and intervene to oppose
abuse. We welcome all protection
claimants irrespective of religion, race,
nationality, social group or political
opinion.

High Street

উtসািহত করিছ।

হওয়ার pতJাশা রােখ। আমরা চাই pেতJক জন তােদর অিধকােরর সmেn অবগত হউক
এবং সমs শরণাথ(ীেদর সাধারণ জীবনমান উnত করার ও িনরাপtার উেdেশJ আেয়ািজত
কেম(ােদJাগ এবং কায(kমgেলা 3ত সিkয় ভােব অংশ gহণ কrন। সাধারণ pতJাশা িহসােব
িভজন ফাs( চায় সmৃkতা, অংশgহণ এবং আমরা সকেলই 3য পিরবত(ণ চাইিছ তার জনJ
উdJিম হেয় সংgাম করা।

5F, 102 First Street
Sai Ying Pun, Sheung Wan, Hong Kong
Tel: 2840 0430
info@vfnow.org

Opening hours
11am till 7pm (Mon – Fri). Saturday by appointment only.

পিরবত&ণ (r হয় আপনার কাছ 1থেক

facebook.com/VisionFirstHK

vfnow.org

