एलजीबीटीआईक्यू (LGBTIQ) समुदायभित्र घरेलु तथा पाररवाररक ह िंसा
अष्ट्रेभलयामा घरेलु तथा पाररवाररक ह िंसालाई स्वीकार गररिँ दैन।
समभलङ्गी मभ ला, समभलङ्गी पुरुष, द्वीभलङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्स तथा क्वियर (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ)) का रूपमा पभ चान गररएका सबै माभनस रुको अष्ट्रेभलयामा समान अभिकार
हुन्छ, र सबै भविेद रु गैरकानुनी छन्।
अष्ट्रेभलयामा सबै सम्बन्ि रु कानुनअन्तगगत समान हुन्छन्। यसको अथग ो, एउटै भलङ्गको जोडी रू सभ त सबै जोडी रूको सम्बन्िमा
र ने वा भववा गने अभिकार र न्छ।
सबैजनाको उनी रुको पररवार, साथी तथा प्रेमी रुसिँग सकारात्मक अनुिव गने तथा सुरभित सम्बन्िमा र ने अभिकार हुन्छ।
घरे लु तथा पाररवाररक ह स
िं ा कानुनभवरोिी अपराि रू हुन्। त्यस्ता अपराि गने व्यभि जेल जान सक्छन्, चा े ती पुरुष हुन् वा
मभ ला।
यक्वद तपाईं वा तपाईंले भचनेको मान्छे खतरामा िएको था ा छ िने प्र रीलाई 000 मा सम्पकग गनुग ोस्।
अष्ट्रेभलयामा प्र रीले सुरिा गछग र िरोसा गनग सक्वकन्छ।
भनिःशुल्क, गोप्य परामशग तथा जानकारीका लाभग 1800 737 732 मा 1800RESPECT लाई फोन गनुग ोस्।
यक्वद तपाईंलाई भनिःशुल्क दोिाषेको आवश्यकता छ िने, 131 450 मा फोन गनुग ोस्।

अष्ट्रेभलयन सरकार (Australian Government) ले घरेलु तथा पाररवाररक ह िंसालाई कु नै
पभन ालतमा स द
िँ ैन।
पाटगनर अथागत जोडीलाई उनी रुको सुरिाको िम्की वा डर देखाएर उनी रुलाई भनयन्त्रण गने उद्देश्यले गररने व्यव ार वा िम्की
घरे लु तथा पाररवाररक ह स
िं ामा पछगन्। घरे लु तथा पाररवाररक ह िंसामा भनम्न कु रा पछगन:्
•

भपट्ने;

•

घािँटी भनमोठ्ने;

•

पाटगनर वा पररवारलाई अभत आवश्यक रकम क्वदन नमान्ने;

•

साथी तथा पररवारबाट जोडीलाई अलग्याउने;

•

पाटगनरलाई अपमान वा आलोचना गने; वा

•

बालबाभलका वा घरपालुवा जनावरलाई िम्क्याउने।

LGBTIQ सम्बन्ि रुमा घरे लु तथा पाररवाररक ह स
िं ामा भनम्न कु रा रू पभन पछगन्:
•

पाटगनरको इन्टरसेक्स भस्थभत, लैभङ्गकता, भलङ्ग, लैभङ्गक अभिव्यभि, ट्रान्सजेन्डर वा एचआईिी (HIV) भस्थभत
उनी रुकाभवरुद्ध प्रयोग गने िम्की क्वदने;

•

पाटगनरको लैंभगकता बारे उनी रुको पररवार, साथी, समुदाय वा कायगस्थलमा खुलासा गररक्वदने िम्की क्वदने;
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•

पाटगनरको औषभि वा लैभङ्गक सिंक्रमणसिँग सम्बभन्ित स्वास््य सेवामा पहुिँचमा भनयन्त्रण गने; वा

•

पाटगनरलाई यौन वा लैभङ्गक भनयम पालना गराउन दबाब क्वदने।

अष्ट्रेभलयामा मद्दत गनग सक्ने स ायता सेवा रु छन्।
ACON ले LGBTIQ माभनस रुलाई प्रिाव पाने पाररवाररक तथा घरे लु ह िंसा तथा स्वास््य समस्या रुबारे भनिःशुल्क जानकारी
उपलब्ि गराउिँ छ। समावेशी LGBTIQ स ायता सेवाको भनदेभशकाका लाभग ACON को वेबसाइट www.acon.org.au मा
जानु ोस्।
1800RESPECT अष्ट्रेभलयाको राभष्ट्रय लैंभगक ह स
िं ा, पररवार तथा घरे लु ह िंसाको परामशग सेवा ो। यसले भनिःशुल्क, गोप्य टेभलफोन
तथा अनलाइन परामशग तथा जानकारी प्रदान गछग। परामशगदाता रूले तपाईंका कु रा रू सुन्नेछन्, प्रश्न रूका उत्तर क्वदनेछन् र तपाईंको
स्थानीय िेत्रमा र ेका अन्य स ायता सेवा रूमा भसफाररश गनेछन्।
1800 737 732 मा फोन गनुग ोस् वा 1800RESPECT को वेबसाइटको www.1800RESPECT.org.au मा गएर
LGBTIQ सिँग सम्बभन्ित जानकारी खण्डमा जानु ोस्।

तपाईंलाई दोिाषे चाभ न्छ?
अनुवाद तथा दोिाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS)) लाई 131 450 मा फोन गनुग ोस्। TIS को कु नै
दोिाषेले अन्य सेवा रूसिँग कु रा गनग तपाईंलाई मद्दत गनग सक्छन्, तथाभप TIS ले परामशग प्रदान गदैन। सबै फोन कल रू भनिःशुल्क
तथा गोप्य हुन्छन्।
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