వరకట్న వేధింపులు
వరకట్నననికి సింబింధించిన హింస లేదా వేధింపు అనేద, గృహ మరియు కుట్ ింబహింస
యొకక ఒక రూపము.

వరకట్న సంప్రదాయాలు విభిన్న దేశాలు మరియు సంసకృతులలో వేరవేరుగా ఉంట్ాయి.
వివాహమైన్ప్పుడు ఒక మహిళ యొకక కుట్ ంబం దాేరా ఆమ భరత కు సాధారణంగా బదిలీ చేసే డబుు, ఆసతత లేదా
బహుమతులన్ు ‘వరకట్నం’ అంట్ారు. వరకట్ానన్నన ఈ రూప్ంలలనే ఉప్యోగించడం దురుప్యోగము కాదు.
వివాహాన్నకి ముందు, వివాహ సమయంలల మరియు తరువాత ఏ సమయంలలనన
ై ా వరకట్నం ఇవేడం లేదా
ప ందడాన్నకి సంబంధించి న్నరుంధించడం, హింస లేదా వేధింప్పలు వంట్ి ఏవన
ై ా చరయలు దురుప్యోగము కిందకు
వసాతయి. వరకట్నం చెల్ోంచలేదన్న మరియు మహిళ మరియు ఆమ ఉమమడి కుట్ ంబం న్ుంచి తదుప్రి డబుు లేదా
బహుమతులు వంట్ివాట్ిన్న బలవంతంగా డిమాండ చేయడం వరకట్న సంబంధిత వేధింప్పల కిందకు వసాతయి.
గృహ మరియు కుట్ ంబ హింస ఆసేరల్
ే యాలల చట్ర వయతిరవకమైన్ నేరాలు. ఈ నేరాలు చేసతన్ వయకిత ప్పరుషుడెన
ై ా లేదా స్త ీ
అయినా, జల
ై ుకు ప్ంప్వచుు.

మీరు లేదా మీకు తెల్సతన్ వారు ఎవరన
ై ా ప్రమాదంలల ఉన్నట్ో యితే 000కు కాల్ చేయండి.
ఆసేరల్
ే యాలల పో లీసులు సురక్షితం మరియు వారిన్న విశ్ేసతంచవచుు.
ఉచిత, గోప్యమన్
ై కౌన్నిల్ంగ్ మరియు సమాచారం కొరకు 1800RESPECTకు 1800 737 732 దాేరా కాల్ చేయండి.
ఒకవేళ మీకు ఉచిత దుబాష్( తరుుమా చేసే వయకిత) కాల్ అవసరం అయితే 131 450 కు కాల్ చేయండి.

ఆస్ట్రేలియా పరభుత్విం (Australian Government) ఎట్ వింట్ి పరిస్టథిత్ులలోనూ
వరకట్నననికి సింబింధించిన హింస లేదా వేధింపులను సహించదు.

ఆసేర ల్
ే యన్ ప్రభుతేం (Australian Government) వరకట్న సంబంధిత హింస మరియు వేధింప్పలతో సహా కుట్ ంబ
హింసన్ు తీవరంగా ప్రిగణిసత ుంది. తమ మతం, సాంసకృతిక ప్దధ తులు మరియు న్మమకాలతో సంబంధం లేకుండా
ఆసేర ల్
ే యన్లు అందరూ హింస, భయం లేదా న్నరుంధం లేకుండా జీవించే హకుక ఉంట్ ంది.
భయం కల్గించడం లేదా వారి భదరతకు ముప్పుతేవడం దాేరా భాగసాేమి లేదా వారి కుట్ ంబాన్నన న్నయంతిరంచాలనే
లక్ష్యంతో ప్రదరిశంచే ప్రవరత న్ లేదా బెదిరింప్పలు వరకట్న సంబంధిత గృహ మరియు కుట్ ంబ హింస కిందకు వసాతయి.
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మీరు వీసాపై ఉననపపట్ికీ సాయానిన ప ిందవచుు.
భాగసాేమి, కుట్ ంబసభుయలు లేదా కమయయన్నట్ీలలన్న ఇతర వయకుతలు మీ వీసా సతి తిపై మిమమల్న బెదిరించకూడదు.
మీరు తాతాకల్క కుట్ ంబ భాగసాేమి వీసా(సబ్ కాోస్ 309 లేదా 820)న్ు లేదా సంభావయ వివాహ వీసా(సబ్ కాోస్ 300)
కల్గి ఉండి, మీ సంబంధం ముగిసతన్ట్ో యితే, మీ శాశ్ేత భాగసాేమి వీసా(సబ్ కాోస్ 100 లేదా 801) దరఖాసు
త దాేరా
కొన్సాగవందుకు మిమమల్న అన్ుమతించే న్నబంధన్లు ఆసేరల్
ే యన్ ఇమిగవేషన్ చట్ారలలో ఉనానయి.

ఎవరినైనా వివాహిం చేసుకోమని బలవింత్ిం చేయడానికి వరకట్నననిన ఉపయోగిించలేరు.
వారి ప్ూరిత మరియు సేేచాా సమమతి లేకుండా, ఒక వయకితన్న వివాహం చేసుకొమమన్న బలవంతం చేసేందుకు వరకట్నం
ఉప్యోగించిన్ట్ో యితే, అది బలవంతప్ప వివాహం కావచుు.
ఆసేర ల్
ే యాలల, ప్రతి ఒకకరికి ఎవరిన్న, మరియు ఎప్పుడు వివాహం చేసుకోవాలనే విషయంలల సేేచా ఉంట్ ంది. వివాహం
చేసుకునేవిధంగా ఎవరినైనా ఒతిత డి చేయడం, బెదర
ి ించడం లేదా ఏమారుడం ఆసేరల్
ే యన్ చట్ారలకు వయతిరవకం.

బలవంతప్ప వివాహాన్నన పో ర తిహించడం లేదా చేయడాన్నకి సాయం చేయడం, మీరు బాధితులు కాన్ట్ో యితే బలవంతప్ప
వివాహ వేడుకలలో భాగం కావడం కూడా చట్ర వయతిరవకం. ఇది చట్ర ప్రమైన్, సంసకృతి మరియు మతప్రమన్
ై వివాహాలకు
కూడా వరితసత ుంది.

సాయిం అిందించడానికి ఆస్ట్రేలియాలల సాింసకృతికపరింగా సునినత్మైన స్ట్వలునానయి.
1800RESPECT ఆసేరల్
ే యా జాతీయ ల ైంగిక దాడి, కుట్ ంబ మరియు గృహ హింస కౌన్నిల్ంగ్ సరవేస్ (Australia’s

national sexual assault, family and domestic violence counselling service).ఇది ఉచిత, గోప్యమన్
ై ట్ెల్ఫో న్
మరియు ఆన్ల న్
ై కౌన్నిల్ంగ్ మరియు సమాచారాన్నన అందిసత ుంది. కౌన్నిలరలు మీరు చెపేుది వింట్ారు, ప్రశ్నలకు
సమాధానాలు ఇసాతరు మరియు మీ సాిన్నక పారంతంలల ఉండే ఇతర మదద తు సేవలకు మిమమల్న రఫర చేసత ారు.
1800 737 732 కు కాల్ చేయండి లేదా 1800RESPECT వబ్సైట్ www.1800RESPECT.org.auకు వళో ండి.

మై బయ
ో సైక(My Blue Sky) అనేది బలవంతప్ప వివాహాలన్ు న్నరోధించడాన్నకి, సమాచారం, రఫరల్ి మరియు ఉచిత
నాయయసలహా అందించేందుకు అంకితమైన్ ఆసేరల్
ే యా జాతీయ వబ్సైట్ మరియు హెల్ుల న్
ై . (02) 9514 8115కు కాల్
చేయండి, లేదా 0481 070 844కు విషయం వారయండి, help@mybluesky.org.auకు ఇమయిల్ ప్ంప్ండి, లేదా
మై బల
ై www.mybluesky.org.auకు వళో ండి.
ో స్టైక(My Blue Sky) వబ్సట్
కుట్ ంబ హింస మరియు వీసాలు, బలవంతప్ప వివాహం మరియు అకేమ రవాణాపై తదుప్రి సమాచారం కొరకు
డిపార్రమింట్ ఆఫ్ హో మ్ అఫర్
ై ్ (Department of Home Affairs) వబ్సట్
ై www.homeaffairs.gov.au వదద
“బలవంతప్ప వివాహాలు” కొరకు వతకండి.

మీకు దుబనషీ కావాలా?
ఉచితంగా అన్ువాదం మరియు దుబాష్ సేవలు-ట్ిఐఎస్ (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ందడం
కొరకు 131 450 కు కాల్ చేయండి. ఇతర సరవేసులతో కమయయన్నకవట్ చేయడాన్నకి ట్ిఐఎస్ (TIS) మీకు సాయప్డగలదు.
ట్ిఐఎస్ (TIS) కౌన్నిల్ంగ్ అందించదు. అన్నన కాల్ి ఉచితం మరియు గోప్యమన్
ై వి.
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