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သတို သသမီးေ ီပးေသေသာသအသြီ း္ပြီသာ း္အသုလီ္ေီံး  သႈ (Dowry Abuse) 
သတုိ သသမီးေ ီပးေသေသာသအသြီ း္ပြီ ုိသြပေသာ္ရသြီ ရြသႈသသုိ သႈုတြသးေမုေသြဟ ုရြတုိရြ ုိရြသႈသပြ 
ာိသြတအသြီမုသြဟသသိသေီ္ုတအသြီသာ္ရသြီ ရြသႈ ုလ္လသတ္ြသံိ ီံး ္ြသပြျဖစ္သည္။ 

သတို သသမီးေ ီပးေသေသာသအသြီ း္ပြီ ိုသြပေသငးေ ဟ္ ုလီ လ္သံေီသပြသမိုသြသလမုသြဟသ ြ္းေရံီသႈာ္ိုရြသရးအံး ေီံး ေီိေီမုိသြသပြျဖစ္သည္။ 

“ာသအသြီ း္ပြီ”သ ိုသပြသုေသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသပြဟာ ္သာသံိ ီသသမီသသသိသေီ္ုရသသုသသသ သြ အ ြိီ လသို သ ုလီ လ္ာတိုသြီသ္္း 
္္း းးေံး ေသြီးေ ီပသပြဟသးေသအညသ း္ပြီ္ း္ေသသုိ သႈုတြသ္ရြးေ ေသြ း္ပြီသံေီရုိသပပြပ္း ြိီသပြဟသငးေ ဟ္ ုလီ လ္တ ြ္ ုသံး ြ္သပြျဖစ္သည္။ 

္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈသသတိုသြသမညသသုိ သႈုတြသ္ရြ  ြ္ ြ္ညသ္ရြ  ြ္ မီးေိေရြသသပြသပြဟာ ံိ ြိတအသြသ ိုသာသအသြီ း္ပြီသးေ 
းေ ီံး သြီသသုိ သႈုတြသ္ရြ လံး သြီမုသြဟသ ရြမ္း  ြးေိသပြဟသာရံ ြရိုသြသႈညသာ္ရသြီ ရြသႈသသုိ သႈုတြသးေမ
းေမုေသြဟ ုရြတိုရြ ိုရြသႈသသပြသပြဟသာံး  ာသုသ ိုသပြ ာ္ရသြီ ရြသႈ ုလ လ္သတ ြ္သံိ ီံး ြ္သပြျဖစ္သည္။ ာသအသြီ း္ပြီမုသြဟသ ရ
 ရြမ္း  ြးေိသပြဟသာ္ရသြီ ရြသႈတအသြသာသအသြီ း္ပြီသသးေ ီးေ္ရေသြီသးေတေသြီ ိုသႈသံေီညသာသံိ ီသသမီတ ြ္ မ္ီမုသြဟသသု သိသေီ္ု လသုသ  
  ြးေ ေသြီသးေသအသသို သႈုတြသ္ရြးေ ေသြ း္ပြီသံေီရိုသမိုသြ ရြ္ မီိသြီံး  ရေသးေတေသြီ ိုံး သြီသံေီသာသံေီာေီံး သြဟသ ္ဝသြသပြျဖစ္သည္။သသ 

ာိသြတအသြီမုသြဟသသိသေီ္ုတအသြီသာ္ရသြီ ရြသႈသပြသ္သ္းေ္တီ္ံတအသြသ္ းေငမုသြဟသ ြိ ရံသြးေသေသံး ြ္သႈသံေီံး ြ္သပြျဖစ္သည္။သဤံး ြ္သႈသံေီရိုသရံ ီ အ္ ြိသု 
တ ြ္းေ ေရြသပြသးေ ေရြံေီံး ြ္းေ္ညသသိ ြိီသံး ြ္းေ္သးေ ေသြရံမုိသြသပြျဖစ္သည္။ 

သသြ သို သႈုတြသသသြသိးေသေသုသတ ြ္းေ ေရြးေ ေရြသပြသာမ္ ပေ ြသရံးေပေရြးေိ ္ရသပးတ ြ းအ ရုိ 000 ံး သြဟသ ု ြိီ ရြ ္ျဖစ္သည္။ 

္သ္းေ္တီ္ံသုသပးတ ြ အး သပြသ္ိတြ ံပ္ မီသ ုလ္ရပြာေီ ေီမုိသြ ္သပြျဖစ္သည္။ 

ာ သးဟညသ္ုံိ  ၀ုရြသတုိသြ သြးေ အီးေမအီသႈမုသြဟသာ ံရြာ္ရြာတအရြ 1800RESPECT ရိုသ1800 737 732 ံး သြဟသ ု ြိီ ရြ ္ျဖစ္သည္။ 

သသြသာ သးဟသ္ရေီံး ြိတ ြ္းေ ေရြ္ိုာ ြ ္ရ 131 450 ရိုသ ု ြိီ ရြ ္ျဖစ္သည္။ 

္သ္းေ္တီ္ံသာ္ုိီပ (Australian Government)သသပြသသပြသပြဟားေံး ားေိတအသြသ ုိသာသအသြီ ္းပြီ ုိသြပေသာ္
ာ္ရသြီ ရြသႈသသုိ သႈုတြသးေမုေသြဟ ုရြတုိရြ ုိရြသႈရုိသသပြီသ လ ္ျဖစ္သည္။ 

Australian Government သပြ ာသအသြီ း္ပြီ ိုသြပေသာ္ရသြီ ရြသႈသသုိ သႈုတြသးေမုေသြဟ ုရြတိုရြ ိုရြသႈသာ ္ာဝသြသသိသေီ္ုတအသြီသာ
ာ္ရသြီ ရြသႈသံး ႆိေရိုသာ အ္ ြိသားေ္ီာိရြ ေီသပြျဖစ္သည္။ ၎တို သသ ေသေးေပီမုသြဟသ ြ္းေရံီသႈသငးေ ဟ္ ုလီ လ္သံေီမုသြဟသ ုလ္ရပြသႈမုသြဟသသသ
သသရြ ိုသြးေ္ း ္သ္းေ္တီ္ံ္ုသံိ ီသံေီာေီ္ုလီတအသြသာ္ရသြီ ရြသႈညသးေ္ရေရြပလအ သႈသသုိ သႈုတြသာရံ ြရုိသြသႈသသပို းသးေိ ိုသြပ ြိသာ 
ာ အသြဟာ္သြီသပုိသပြျဖစ္သည္။ 

ာသအသြီ း္ပြီ ိုသြပေသာ္ရသြီ ရြသႈမုသြဟသးေမုေသြဟ ုရြတိုရြ ိုရြသႈတအသြသးေ္ရေရြပအလ သႈသံး ြ္းေ ားေ္ံး သြီသသို သႈုတြသ
၎တို သသးေ ီာမအပေ ြရသြီပုသြီသႈရုိသ္ ိသြီးေံး ေရြံး သြီံး သြဟသာသိြးေ ေသြ ရြသသို သႈုတြ ၎တို သသသိသေီ္ုာေီသ ိ ြိီ ံ  ြပ ြိသပပြပအ ြသပြဟ ာံး  ာသုသ
သို သႈုတြသ္ ိသြီးေံး ေရြသႈသံေီသ ္ဝသြသပြျဖစ္သည္။ 

သသြသပြသဗမဇေတ္ြ ုံး သြဟသးေိ ုိသြးေိ ္ရ္ပြီသာရာုပမသပ ုမိုသြ ္းေသီသပြျဖစ္သည္။ 

ာိသြးေ ေသြ ရြတ ြ္းေ ေရြညသသိသေီ္ုဝသြသံေီသသုိ သႈုတြသပ ြပအေတအသြီပိုသာံး ေီသုသံေီသပြသသသြသသဗမဇေသာ သြဟာတ ြိီရိုသ္ ိသြီးေံး ေရြံး သြီသသံး  မုိသြးေ ျဖစ္သည္။ 

ာရ ြ၍သသသြသပြသ ေ မသားေ ေြာ ရြသဗမဇေသ ာတ ြိီ္ေီသ ြသ္၀၃သသုိ သႈုတြသတ္၀)သသုိ သႈုတြသးေသုံေြသု ြိီ ေီးေသေသ္ရ
္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈသဗမဇေသ ာတ ြိီ္ေီသ ြသ္၀၀)သတ ြ္ ုရိုသရုိသြးေ ေသြ ေီ္ မီသာသအသြီ း္ပြီ ိုသြပေသသိသေီ္ုတအသြီသာ္ရသြီ ရြသႈသးေတ
းေတအ ႔ရလ ပ ္ရသာ္သးတသြီသားေ ေြာ ရြသဗမ
ဗမဇေသ ာတ ြိီ္ေီသ ြသ ၀၀သသို သႈုတြသတ၀ )သရုိသးေ္ုံေရြ ေီသႈရိုသ ရြ္ရြးေ ေသြပအရြပ ြိသသသြဟာေီသ အသြဟံး  သပြဟသသိသေီ္ုတအသြီသာ္
ာ္ရသြီ ရြသႈသံး ျေ ြိီ ံရြသံေီသ္သ္းေ္တီ္ံသ္ုဝသြသႈသ္ းေငသံေီတအသြသ ္ပိုသပြျဖစ္သည္။ 
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တ္ြ္ုလတ္ြးေ ေရြာေီသ္ရြ  ြ သိြီံးသေီပိြသတအ ြိီာေီးေ ီပိြသာသအသြီ ္းပြီရုိသာသုလီသံး  မိုသြးေ ျဖစ္သည္။ 

တ ြ္္ုလတ ြ္းေ ေရြာေီသ၎တို သသ္အတြ္  ြ္ မီသာံး ပြဟာဝံး ြ္းေသေသသးေ ေတုပမသႈသသ ္ းသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီပ ြိသတအိ ြီာေီးေ ီပ ြိသိပြီ္သြီ 
တ ြ္ပ ြာံး ြ္ံး သြဟသာသအသြီ း္ပြီတ ြ္ ုရိုသာသုလီံး   းဟ ္ရသ၎သပြသာတသြီာရံ ြသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈတ ြ္ ုသံး ြ္မုိသြသပြျဖစ္သည္။ 

္သ္းေ္တီ္ံမုိသြသလတအသြသ္ရြ  ြသပြ္ေီညသသပြသု ရိုသ္ရြ  ြသပြညသသပြသပြဟာ ံိ ြိတအသြသ္ရြ  ြသပြ ိုသပြရိုသးေပအီ ံ ြပ ြိသ္အ
အ္တြ္ ြံး သြီသ္ုတိုသြီတအသြပိုသပြျဖစ္သည္။သ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈံး  ပ ြိသသသပြသု ရိုသ ိုသတအိ ြီာေီးေ ီံး သြီညသ္ 

္ ိသြီးေံး ေရြံး သြီသသုိ သႈုတြသ္ုပြဟ္ေီံး သြီသပြသ္သ္းေ္တီ္ံ ္ းေငမုသြဟသ ြိ ရံသြသပြျဖစ္သည္။သာတသြီာရံ ြသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈတ ြ္ ုရိုသတု
တိုရြတအ ြိီာေီးေ ီံး သြီသသုိ သႈုတြသရုပမ မ္္ ြ္ံး သြီမုသြဟသာရ ြ၍သသသြသပြသ လပသပြဟသသေီးေရေသြသႈုတြ္ုံသြသာတ
ာတသြီာရံ ြသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈတ ြ္ ုသသ ္ဝသြသုံး ြ္ံး သြီသပြ္ပြီသ္ းေငမုသြဟသ ြိ ရံသြသပြျဖစ္သည္။သ၎သပြသ
တပေီဝသြံး ြ္းေသေညသ ြ္းေရံီသႈမုသြဟ ိုသြးေသေညသ ေသေးေပီမုသြဟသသရြ ိုသြးေသေသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈသံေီမုသြဟသသရြ ိုသြသပြျဖစ္သည္။ 

ရုပမမုိသြးေသေသ ္ြးေရံီသႈာပသ္ေိေတတြသပြဟသ၀ိြးေ ေသြသႈသံေီသ္သ္းေ္တီ္ံတအသြသပုိသပြျဖစ္သည္။ 

1800RESPECT သပြသ္သ္းေ္တီ္ံသမိုသြသလ္ုလီ ိုသြပေသ္ိသြ ိုသြီ ိုသြပေသရံ ီ အ္ ြိသႈညသသိသေီ္ုတအသြီမုသြဟသာိ
ာိသြတအသြီသာ္ရသြီ ရြသႈသတုိသြ သြသးေ အီးေမအီသးေပီသ၀ ြိးေ ေသြသႈျေိသ Australia’s national sexual assault, family and domestic 

violence counselling service)သံး ြ္သပြျဖစ္သည္။သ၎သပြသာ သးဟညသ္ုံိ  ၀ုရြသ
တ ြ မ္ ု ြိီမုသြဟသာအ ြိ္ိုသြီသတုိသြ သြးေ အီးေမအီသႈမုသြဟသာ ံရြာ္ရြသံေီရိုသးေ ီာ ြသပြျဖစ္သည္။သာ႔ရလးေ ီသံေီသပြသသသြသးေံး ေံး သပ
သပြရိုသိေီးေ ေသြ္ မီသးေသီ အိ ြီသံေီရိုသးေံး ္ရေီရေသသသြဟသးေငသ ိုသြပေသဒပိ ောတအသြီပိုသာံး ေီသးေ ေရြရု လဟ ိုီးေပီသ၀ိ
၀ ြိးေ ေသြသႈသံေီသို သသသြဟာေီသ္္း းးေံး ေသြီးေ ီမုိသြသပြျဖစ္သည္။ 

1800 737 732 ရိုသ ု ြိီ ရြ ္သသို သႈုတြ 1800RESPECT ၀ရြ ြ ိုရြ ရိုသwww.1800RESPECT.org.au တအသြသ
၀သြးေပေရြ္ရပြဟ႐ႈ ္ျဖစ္သည္။သ 

ရၽအမြု ြသသးေရေသြီရသြံး ေသ(My Blue Sky)သသပြသာတသြီာရံ ြသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈသရေရအ ြတေီ မီးေပ ညီသသတ
သတသြီာ ံရြာ္ရြညသ ္္း းးေံး ေသြီ ို းေ ီသႈသံေီမုသြဟသာ သးဟသ္ းေငးေပီပေသာ႔ရလ္ော ြတို ရိုသပပြ္ ုီ ေီသပြဟသ္သ
္သ္းေ္တီ္ံသသမုိသြသလ္ ုလီ ိုသြပေသ၀ရြ ြ ိုရြမုသြဟသာရုာပမးေ ီးေပီသ ုိ ြီ္ိုသြီံး ြ္သပြျဖစ္သည္။ 

(02) 9514 8115 ရိုသ ု ြိီ ရြ ္ညသ0481 070 844 ရိုသသတသြီ္ရေီသးေ ီ ို  ္ညသhelp@mybluesky.org.au 

ရိုသာမီးေသီ ြ္သးေ ီ ို  ္သသုိ သႈုတြသMy Blue Sky ၀ရြ ြ ိုရြရိုသwww.mybluesky.org.au တအသြ ဝသြးေပေရြ္ရပြပႈ ္ျဖစ္သည္။ 

သိသေီ္ုတအသြီသာ္ရသြီ ရြသႈမုသြဟသဗမဇေသံေီညသာတသြီာရံ ြသ္ရြ  ြ ိသြီံးသေီသႈမုသြဟသ္ရုု ြိရုီသႈတို မုသြဟသ တြသရြးေသေသ  ြးေ ေသြီ ာ ံရြာ္ရြ 
သံေီသပြသံး ပြ းးေပီသျေိ (Department of Home Affairs) ၀ရြ ြ ိုရြ www.homeaffairs.gov.au တအသြသပု ိ္သပြညသ
“forced marriage” ရိုသပုေးေ အ ္ျဖစ္သည္။ 

သသြသ္ရေီံး ိြတ္ြးေ ေရြသ္ုိာ ြ ္သ္ေီျဖစ္သည္။ 

 ေသေံး ိြမသုြဟသ္ရေီံး ိြသ၀ိြးေ ေသြသႈ (Translating and Interpreting Service) (TIS) ရိုသ131 450 ံး သြဟသ ု ြိီ ရြ ္ျဖစ္သည္။သသသ
သသြသာံး ေီ၀ ြိးေ ေသြသႈသံေီမုသြဟသ ရြသအ ြပ ြိသTIS သုသ္ရေီံး ြိတ ြ္းေ ေရြရသသသသြဟာေီသရုပမမုိသြ ္သပြျဖစ္သည္။သသို ပေတအသြ TISသသပြသ
တိုသြ သြးေ အီးေမအီံး သြီရိုသသးေ ီာ ြ ္ျဖစ္သည္။ ဤးေ ာ ိုသႈသံေီာေီ္ုလီသပြသာ သးဟံး ြ္္ မီသ္ုံိ  ဝုရြံး ြ္ ္သပြျဖစ္သည္။ 

 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

