എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു. സമൂഹങ്ങള്ക്കുള്ളിലെ ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അക്ക്മും
ഓസ്ട്ക്ടെിയയില് ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അക്ക്മും അുംഗീക്രികലെടുന്നിെല.
ലെസ്ടബിയന്, ്ഗ, ബബലസക്ഷ്വല്, ക്ടാന്സ്ടലജന്ഡര്, ഇന്റര്ലസക്സസ്ട, ക്യൂവര് (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Intersex and Queer) (എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു.) (LGBTIQ) ആയി തിരിച്ചറിയലെട്ടിട്ടുള്ള
ആളുക്ള്ക്ക് ഓസ്ട്ക്ടെിയയില് തുെയ അവക്ാശങ്ങളാണുള്ളത്. എെലാത്തരത്തിെുള്ള വി്വചനവുും
നിയമവിരുദ്ധമാണ്.
ഓസ്ട്ക്ടെിയയില് എെലാവിധ ബന്ധങ്ങളുും നിയമത്തിനു ക്ീഴില് തുെയമാണ്. ഒ്ര െിുംഗപദവിയില്
ലപട്ട ദമ്പതിക്ള്ക് ഉള്ക്ലെലട എെലാ ദമ്പതിക്ള്ക്കുും ഒരു ബന്ധത്തിൊയിരികുന്നതിന് അലെലങ്കില്
വിവാഹും ക്ഴികുന്നതിന് അവക്ാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിലന്റ അര്ഥും.
ഓ്രാ വയക്തികുും അവരുലട ക്ുടുുംബങ്ങളുമായുും, സ്ട്നഹിതരുമായുും, ക്പിയലെട്ടവരുമായുും
്പാസിറ്റീവുും സുരക്ഷ്ിതവുമായ ബന്ധങ്ങളില് ആയിരികുന്നതിനുള്ള അവക്ാശമുണ്ട്.
ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അക്ക്മും നിയമത്തിലനതിലരയുള്ള ക്ുറ്റക്ൃതയങ്ങളാണ്. ഈ ക്ുറ്റക്ൃതയങ്ങള്ക്
നടത്തുന്ന ഒരു വയക്തി, അത് ഒരു പുരുഷനായാെുും സ്ടക്തീയായാെുും ജയിെില് ്പാക്ാവുന്നതാണ്..
നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങളുലട അറിവില് ലപട്ട ആലരങ്കിെു്മാ അപക്ടത്തിൊലണങ്കില് 000 എന്ന നമ്പറില്
ലപാെീസിലന വിളികുക്.
ഓസ്ട്ക്ടെിയയിലെ ലപാെീസ്ട സുരക്ഷ്ിതവുും ആക്ശയികാനാവുന്നതുമാണ്.
സൗജനയവുും രഹസയാത്മക്വുമായ ക്ൗണ്സെിുംഗിനുും വിവരങ്ങള്ക്കുും 1800 737 732-ല് 1800RESPECTലന വിളികുക്.
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സൗജനയ ദവിഭാഷിലയ ആവശയമുലണ്ടങ്കില് 131 450-ല് വിളികൂ.

ഓസ്ട്ക്ടെിയന് സര്കാര് (Australian Government) ഗാര്ഹിക് അതിക്ക്വുും ക്ുടുുംബ
അതിക്ക്മവുും ഒരു സാഹചരയത്തിെുും ലപാറുകുന്നതെല.
ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അതിക്ക്മത്തില്, ഭയും സൃഷ്ടിച്ച് അലെലങ്കില് ഭീഷണിലെടുത്തി അലെലങ്കില്
സുരക്ഷ്ിതതവലത്ത ഭീഷണിലെടുത്തി ഒരു പങ്കാളിലയ നിയക്രണത്തില് നിര്ത്തുക് എന്ന
െക്ഷ്യ്ത്താലടയുള്ള ലപരുമാറ്റങ്ങളുും ഭീഷണിക്ളുും ഉള്ക്ലെടുന്നു. ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അതിക്ക്മത്തില്
ചുവലട പറയുന്നവ ഉള്ക്ലെടാവുന്നതാണ്:
•

അടികുക്;

•

ശവാസും മുട്ടികുക്;

•

പങ്കാളിക് അലെലങ്കില് ക്ുടുുംബത്തിന് ആവശയമായ പണും നി്ഷധികുക്;

•

പങ്കാളിലയ സുഹൃത്തുകളില് നിന്നുും ക്ുടുുംബത്തില് നിന്നുും ഒറ്റലെടുത്തുക്;

•

പങ്കാളിലയ അവ്ഹളികുക് അലെലങ്കില് വിമര്ശികുക്; അലെലങ്കില്

•

ക്ുട്ടിക്ലള അലെലങ്കില് വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള ഭീഷണിലെടുത്തുക്.

എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു. (LGBTIQ) ബന്ധങ്ങളിലെ ഗാര്ഹിക്, ക്ുടുുംബ അതിക്ക്മത്തില് ചുവലട
പറയുന്നവ ഉള്ക്ലെടാവുന്നതാണ്:
•

•
•
•

പങ്കാളിയുലട ഇന്റര്ലസക്സസ്ട പദവി, ബെുംഗിക്ാഭിമുഖ്യും, െിുംഗപദവി, ബെഗിക്താ ക്പക്ടനും,
ക്ടാന്സ്ടലജന്ഡര് അലെലങ്കില് എച്ച്.ഐ.വി. സ്ഥിതി അവര്ലകതിലര ഉപ്യാഗലെടുത്തുും എന്ന്
ഭീഷണിലെടുത്തുക്;
പങ്കാളിലയ അവരുലട ക്ുടുുംബും, സുഹൃത്തുകള്ക്, സമൂഹും അലെലങ്കില് ്ജാെിസ്ഥെത്തു നിന്ന്
പുറത്താകുലമന്ന് ഭീഷണിലെടുത്തുക്;
പങ്കാളിക്ളുലട മരുന്നുക്ള്ക് അലെലങ്കില് െിുംഗ മാറ്റവുമായി ബന്ധലെട്ട
ആ്രാഗയപരിചരണത്തിനുള്ള െഭയത നിയക്രികുക്; അലെലങ്കില്
ബെുംഗിക് അലെലങ്കില് െിുംഗപദവി ചട്ടങ്ങള്ക്കുള്ളില് തളച്ചിടുന്നതിന് പങ്കാളിയുലട ്മല്
സമ്മര്ദും ലചെുത്തുക്.
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സഹായക്രമായ പിരുണ ്സവനങ്ങള്ക് ഓസ്ട്ക്ടെിയയിെുണ്ട്.
എ.സി.ഒ.എന്. (ACON) ക്ുടുുംബ ഗാര്ഹിക് അതിക്ക്മും ഉള്ക്ലെട്ട, എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു. (LGBTIQ)
ആളുക്ലള ബാധികുന്ന ആ്രാഗയ വിഷയങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചുള്ള സൗജനയ വിവരങ്ങള്ക് ക്പദാനും
ലചയ്യുന്നു. ഇന്ലൂസീവ് എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു. (LGBTIQ) പിരുണ ്സവനങ്ങളുലട ഒരു
ഡയറക്സടറികായി എ.സി.ഒ.എന്. (ACON) വെബ്സൈറ്റായ www.acon.org.au ്െക് ്പാക്ുക്.
1800RESPECT ഓസ്ട്ക്ടെിയയുലട ്ദശീയ ബെുംഗീക് അതിക്ക്മ, ക്ുടുുംബ, ഗാര്ഹിക് അക്ക്മ
ക്ൗണ്സിെിുംഗ് ്സവനമാണ്. അത് സൗജനയവുും രഹസയാത്മക്വുമായ ലടെി് ാണ്, ഓണ്ബെന്
ക്ൗണ്സിെിുംഗുും വിവരങ്ങളുും ക്പദാനും ലചയ്യുന്നു. ക്ൗണ്സിെര്മാര് നിങ്ങള്ക് പറയുന്നത്
്ക്ള്ക്കുക്യുും, ്ചാദയങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരും നല്ക്ുക്യുും, നിങ്ങളുലട ക്പാ്ദശിക് ക്പ്ദശത്തുള്ള മറ്റ്
പിരുണ ്സവനങ്ങളി്െക് നിങ്ങലള ലറ ര് ലചയ്യുക്യുും ലചയ്യുും.
1800 737 732-്െക് വിളികുക് അലെലങ്കില് 1800RESPECT വെബ്സൈറ്റായ www.1800RESPECT.org.au -ലെ
എല്.ജി.ബി.ടി.ഐ.ക്യു. (LGBTIQ) ക്പ്തയക് വിവര വിഭാഗത്തി്െക് ്പാക്ുക്.

നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ദവിഭാഷിലയ ആവശയമു്ണ്ടാ?
ക്ടാന്സ്ട്െറ്റിുംഗ് ആന്റ് ഇന്റര്ലക്പറ്റിുംഗ് സര്വീസിലന (Translating and Interpreting Service) (TIS) 131 450
എന്നതില് വിളികുക്. TIS-ല് നിന്നുള്ള ഒരു ദവിഭാഷിക് മറ്റ് ്സവനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയും
നടത്താന് നിങ്ങലള സഹായികാനാവുും. എന്നിരുന്നാെുും TIS ക്ൗണ്സിെിുംഗ് െഭയമാകുന്നിെല. എെലാ
്ക്ാളുക്ളുും സൗജനയവുും രഹസയാത്മക്വുമാണ്.
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