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ኣብ ውሽጢ LGBTIQ ማሕበረሰባት ዝፍጸም ዘቤታውን 
ስድራቤታውን ዓመጽ 
ኣብ ውስትራልያ፡ ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ቅቡል ኣይኮነን። 

ሰዶመኛታት ኣንስትዮን ተባዕትዮን፡ ድርብ-ጾታውያን፡ ስግረ-ጾተኛታት፡ መንጐ-ጾታውያንን ቡሽትታትን (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ)) ኢና ዝብሉ ሰባት፡ ኣብ ኣውስትራልያ ማዕረ መሰላት ኣለዎም፣ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ኲሉ 
ኣድልዎ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ። 

ኣብ ኣውስትራልያ፡ ኲሉ ዓይነት ዝምድናታት፡ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ እዩ። እዚ፡ ንመጻምድቲ ተመሳሰልቲ ጾታ ዘጠቓልል ኲሎም ዓይነት 
መጻምድቲ፡ ዝምድና ንኽፈጥሩ ወይ ንኽምርዓዉ መሰል ኣለዎም ማለት እዩ።  

ኲሉ ሰብ፡ ምስ ስድራቤቱ፡ ኣዕሩኹን ዘፍቅሮም ሰባትን እወታውን ውሑስን ዝምድናታት ንኽህልዎ መሰል ኣለዎ። 

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣንጻር ሕጊ ዝፍጸም ገበናት እዩ። ነዚ ገበናት ዝፍጽም ዝኾነ ሰብ፡ ወዲተባዕታይ ይኹን ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ቤት 
ማእሰርቲ ከምዝእሰር ኽግበር ይከኣል እዩ። 

ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ዝኾነ ሰብ፡ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ምስዘጋጥመኩም፡ ብ 000 ገይርኩም ናብ ፖሊስ ደውሉ። 

ፖሊስ ኣውስትራልያ፡ ውሕስነት ይህቡ እዮም፣ እምነት ከተሕድርሎም ድማ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናጻን ምስጢራውን ምኽርን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ፡ ብ1800 737 732. ገይርኩም ናብ 1800RESPECT ደውሉ። 

ብናጻ ዝትርጉመልኩም ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ 131 450. ደውሉ። 

መንግስቲ ኣውስትራልያ (Australian Government)፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኲነታት፡ ንዘቤታውን 
ስድራቤታውን ዓመጽ ወይ መጥቃዕቲ ኣይጻወርን እዩ። 

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽን መጥቃዕትን፡ ንድሕነት መጻምድቲ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ወይ ስግኣት ብምፍጣር ንኽትቖጻጸሮም ዓሊምካ 
ንዝግበር ተግባር ወይ ምፍርራህ ዘጠቓልል እዩ።  ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጺ፡ እዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፥ 

• ምህራም፣  

• ምሕናቕ፣  

• ንመጻምድቲ ወይ ስድራቤት ዘድሊ ገንዘብ ምሕራም፣  

• ንመጻምድቲ ካብ መሓዙትን ስድራቤትን ከምዝግለል ምግባር፣  

• ንመጻምድቲ ምጽራፍ ወይ ምንቃፍ፣ ወይ 

• ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ወይ እንስሳ ዘቤት ምፍርራሕ። 

ኣብ ውሽጢ ዝምድናታት LGBTIQ ዝፍጸም ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ድማ ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፥ 

• ንኲነታት መንጐ-ጾታውነት፡ ወሲባውነት፡ ጾታ፡ ኣገላልጻ ጾታ፡ ስግረ-ጾታውነት ወይ ኲነታት ኤችኣይቪ ናይ መጻምድትኻ ምርኩስ 
ብምግባር ዝፍጸም ምፍርራህ፣ 

• ንመጻምድትኻ ካብ ስድራቤቱ፡ መሓዙቱን ማሕበረ-ሰቡ ወይ ቦታ ስርሑ 'ንኽግለል' ምፍርራህ፣ 

• ንመድሃኒታት መጻምድቲ ወይ ምስ ምስግጋር ጾታ/ጀንደር ዝተኣሳሰር ሕክምናዊ ክንክን ንኽረክብ ዘሎ ዕድላት ምቑጽጻር፣ ወይ 

• መጻምድትኻ፡ ንያታዊ ልምድታት ጾታዊ ርክብ ወይ ጾታ ንኽምእዘዝ ጸቕጢ ምግባር። 
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ንዓኹም ክሕግዛኹም ዝኽእላ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ደገፍ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዋ። 

ኣኮን (ACON)፡ ንዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ንዘጠቓልል ንሰባት LGBTIQ ንዝጸሉ ጉዳያት ጥዕና ኣመልኪቱ ናጻ ሓበሬታ ይህብ። 

ንLGBTIQ ንዝህባ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ደገፍ ዘጠቓልል ዝርዝር ኣስማት ትካላት ዝሓዘ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ACON 
ኣብ www.acon.org.au ከፊትኩም ርኣዩ። 

1800RESPECT፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ንጾታዊ ዓመጽ፡ ስድራቤታውን ዘቤታውን ዓመጽ ኣመልኪቱ ብሃገር ደረጃ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህብ 
ትካል እዩ። ናጻን ምስጢራውን ናይ ተሌፎንንን ናይ ኢንተርነትን ምኽርን ሓበሬታን ይህብ። ኣማኸርቲ፡ ጉዳይኩም ይሰምዑ፣ ሕቶታትኩም 
ይምልሱ፣ ከምኡውን ኣብቲ እትቕመጥሉ ከባቢ ናብ ዝርከብ ካልእ ወሃቢ ኣገልግሎታት ደገፍ ከመሓላልፍኹም ይኽእሉ። 

ናብ 1800 737 732 ደውሉ ወይ ንመርበብ-ሓበሬታ 1800RESPECT ኣብ www.1800RESPECT.org.au ከፊትኩም ንኽፍሊ 

ፍሉይ ሓበሬታ LGBTIQ ርኣዩ። 

ኣስተርጓሚ የድልየኩም ድዩ? 

ብ131 450 ገይርኩም ናብ ኣገልግሎት ትርጉምን ምስትርጓምን (Translating and Interpreting Service (TIS)) ደውሉ። ኣብ TIS 
ዝሰርሕ ኣስተርጓሚ፡ ምስ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ንኽትራኸቡ ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ፣ TIS ግን ባዕሉ ምኽሪ ኣይህብን እዩ። ኲሉ 
ጻውዒታት ተሌፎን፡ ናጻን ምስጢራውን እዩ። 

 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

