এলজিজিটিআইজিউ সম্প্রদায়ের ময়যে গার্হস্থ্ে ও
পাজরিাজরি সজর্িংসতা
অয়েজলোয়ত গার্হস্থ্ে এিিং পাজরিাজরি সজর্িংসতা গ্রর্ণয় াগে নে।
নারী ও পুরুষ সমিামী, উভিামী, পজরিজতহ ত জলঙ্গ, জর্িডা এিিং অদ্ভুত জলঙ্গ জর্সায়ি পজরজিত িেজিয়দর
(এলজিজিটিআইজিউ) (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer, LGBTIQ) অয়েজলোয়ত
সম-অজযিার রয়েয়ে এিিং সিরিম বিষমে বিআইজন।
অয়েজলোয়ত আইন অনু ােী সি যরয়নর সম্পিহ সমান। এর অর্হ র্বলা সম-জলয়ঙ্গর িুটিসর্ সি িুটির সম্পিহ িা জিয়ে
িরার অজযিার রয়েয়ে।
প্রয়তেয়িরই তায়দর পজরিার, িন্ধু-িান্ধি এিিং জপ্রেিনয়দর সায়র্ ইজতিািি ও জনরাপদ সম্পয়িহ র অজভজ্ঞতা লায়ভর
অজযিার রয়েয়ে।
গার্হস্থ্ে ও পাজরিাজরি সজর্িংসতা আইন অনু ােী অপরায। পুরুষ িা নারী জনজিহয়েয়ষ বিায়না িেজি এসি অপরায িরয়ল
বস িারাগায়র ব য়ত পায়র।
আপজন িা আপনার পজরজিত বিউ জিপদাপন্ন র্য়ল 000 নম্ববর পুজলেয়ি িল িরুন।
অয়েজলোর পুজলে জনরাপদ এিিং জিশ্বাসয় াগে।
জিনামূয়লে বগাপনীে পরামেহ ও তয়র্ের িনে 1800 737 732 নম্ববর 1800RESPECT-এ ব ান িরুন।
আপনার জিনামূয়লে বদাভাষী প্রয়োিন র্য়ল 131 450 নম্ববর ব ান িরুন।

অয়েলীে সরিার (Australian Government) বিাবনা অিস্থ্ায়তই গার্হস্থ্ে ও
পাজরিাজরি সজর্িংসতা সর্ে িয়র না।
পুরুষ িা নারী সঙ্গীয়ি জনেন্ত্রণ িরার লয়যে তায়ি ভে বদখায়না িা জনরাপত্তার হুমজি বদোটা গার্হস্থ্ে ও পাজরিাজরি
সজর্িংসতার ময়যে পয়ড। গার্হস্থ্ে ও পাজরিাজরি সজর্িংসতার ময়যে রয়েয়ে:
•

আঘাত িরা;

•

শ্বাসরুদ্ধ িরা;

•

পজরিার িা সঙ্গীয়ি প্রয়োিনীে অর্হ জদয়ত অস্বীিৃজত িানায়না;

•

সঙ্গীয়ি িন্ধু-িান্ধি ও পজরিার বর্য়ি জিজিন্ন িয়র রাখা;

•

সঙ্গীয়ি অপমান িা সমায়লািনা িরা; এিিং

•

জেশু িা বপাষা প্রাণীয়দরয়ি হুমজি বদো।

LGBTIQ সম্পয়িহ র বযয়ে গার্হস্থ্ে ও পাজরিাজরি সজর্িংসতার ময়যে রয়েয়ে:
•

সঙ্গীর জিরুয়দ্ধ তয়দর অদ্ভুত জলয়ঙ্গর অিস্থ্া, ব ৌনতা, জলঙ্গ, জলবঙ্গর প্রিাে, পজরিজতহ ত জলঙ্গ িা এইিআইজভ'র
অিস্থ্া িেির্ার িরার হুমজি বদো;

•

সঙ্গীর পজরিার, িন্ধু, সম্প্রদাে িা িমহয়যয়ে তার ির্া প্রিাে িয়র বদোর হুমজি বদো;
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•

সঙ্গীর ওষুয িা জলঙ্গ পজরিতহ ন সিংক্রান্ত স্বাস্থ্েয়সিা প্রাজির সুয় াগ জনেন্ত্রণ িরা; অর্িা

•

সঙ্গীয়ি ব ৌনিমহ িরার িা জলঙ্গ জভজত্তি জনেম অনুসরয়ণর িনে িাপ প্রয়োগ িরা।

অয়েজলোয়ত সর্ােি বসিা রয়েয়ে

া সার্া ে িরয়ত পায়র।

পজরিাজরি এিিং গার্হস্থ্ে সজর্িংসতাসর্ LGBTIQ িেজিয়দর ওপর প্রভাি ব য়ল এমন স্বাস্থ্ে সিংক্রান্ত সমসোর বযয়ে ACON
জিনামূয়লে তর্ে সরিরার্ িয়র। LGBTIQ সর্ােতা বসিা প্রদানিারীয়দর তর্ে সম্বজলত জিবরক্টজর বপয়ত ACON এর
ওয়েবসাইট www.acon.org.au-এ ান।
1800RESPECT র্য়লা অয়েজলোর িাতীে ব ৌন জন হাতন, পাজরিাজরি এিিং গৃর্স্থ্াজল সজর্িংসতা সিংক্রান্ত পরামেহ
বসিা(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। জিনামূয়লের এই
বসিা বটজলয় ায়ন এিিং অনলাইয়ন বগাপনীে পরামেহ এিিং তর্ে প্রদান িয়র র্ায়ি। পরামেহদাতারা আপনার ির্া শুনয়িন,
আপনার প্রয়ের িিাি জদয়িন এিিং আপনার স্থ্ানীে এলািাে অনোনে সর্ােতা পজরয়ষিাগুয়লা সম্পয়িহ আপনায়ি পরামেহ
জদয়ত পায়রন৷
1800 737 732 নম্বয়র ব ান িরুন িা 1800RESPECT এর ওয়েিসাইট www.1800RESPECT.org.au-এ
LGBTIQ সম্পজিহ ত জিভায়গ ান।

আপনার জি বদাভাষী প্রয়োিন?
131 450 নম্বয়র অনুবাদ এবং দদাভাষী দসবা়ে (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) ব ান
িরুন। TIS-এর এিিন বদাভাষী আপনায়ি অনোনে বসিার সায়র্ ব াগায় াগ িরয়ত সার্া ে িরবত পায়র, তয়ি TIS
বিায়না পরামেহ প্রদান িয়র না। সমস্ত ব ান িল জিনামূয়লে িরা াে এিিং বসগুয়লা বগাপনীে রাখা র্ে।
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