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LGBTIQ સમદુાયોમાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા 
ઑસ્ટ્રેલિયામાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા સ્વીકાયય નથી. 
સમલ િંગી સ્ત્રી (Lesbian), સમલ િંગી પરુુષ (Gay), દ્વિલ િંગી (Bisexual), વવપરીતલ િંગી (Transgender), મધ્યલ િંગી 
(Intersex) અને ક્વીઅર (Queer) એટ ે કે LGBTIQ તરીકે ઓળખાતા  ોકોને ઑસ્રેલ યામાાં સમાન  કો છે, અને કોઈ 

પણ ભેદભાવ ગેરકાયદેસર છે. 

ઑસ્રેલ યામાાં બધા સાંબાંધો કાયદા  ઠેળ સમાન છે. આનો અથય એ છે કે સમલ િંગી યગુ ો સર તના બધા યગુ ોને સાંબાંધમાાં 
 ોવાનો કે  ગ્ન કરવાનો  ક છે. 

દરેક વ્યક્ક્તને તેમના પરરવારો, વમત્રો અને વિયજનો સાથે  કારાત્મક અને સરુલિત સાંબાંધો અનભુવવાનો  ક છે. 

ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા આચરવી એ કાનનૂી ગનુો છે. આવા ગનુા કરનાર વ્યક્ક્ત, સ્ત્રી  ોય કે પરુુષ, તેને જે ની સજા 

થઈ શકે છે. 

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્ક્ત જોખમમાાં  ોય તો  000 પર પો ીસને ફોન કરો. 

ઑસ્રેલ યામાાં પો ીસ પાસે જવુાં સ ામત છે અને તેમના પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફત અને ખાનગી સ ા  અને માર તી માટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો. 

જો તમારે મફત દુભાવષયા સેવાની જરૂર  ોય તો 131 450 પર ફોન કરો. 

ઑસ્ટ્રેલિયાની સરકાર કોઈ પણ સાંજોગોમાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા ચ ાવી  ેતી 
નથી. 
ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં જે તે સાથી અથવા તેમના પરરવારને બીક બતાવીને અથવા તેમની સ ામતી માટે જોખમ 

ઊભુાં કરીને તેમને કાબમૂા ાં રાખવાના  તેથુી કરવામાાં આવતાાં વતયન કે અપાતી ધમકીઓનો સમાવેશ થાય છે.  ઘરેલ ુઅને 

પારરવારરક ર િંસામાાં નીચેના ાં કૃત્યોનો સમાવેશ થઈ શકે છે: 

• મારપીટ;  

• શ્વાસ રુાંધવો;  

• સાથી કે પરરવારને જરૂરરયાત મજુબનાાં પૈસા ન આપવા;  

• સાથીને વમત્રો અને સગાાંસાંબ ાંધીઓથી દૂર રાખવાાં, મળવા ન દેવા ાં;  

• સાથીનુાં અપમાન કરવુાં કે સતત ટીકા કરતાાં ર વે ુાં; અથવા  

• બાળકોને કે પા ત ુિાણીઓને નકુશાન પ ોંચાડવાની ધમકી આપવી. 
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 LGBTIQ સાંબાંધોમાાં થતી ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં નીચેના ાં કૃત્યોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે: 

• સાથીની વવરુદ્ધ તેમના ઇન્ટરસેક્સ સ્ટેટસ, જાતીયતા, લ િંગ,  ૈંલગક અલભવ્યક્ક્ત, રાાંસજ ેંડર અથવા HIV સ્ટેટસનો 
ઉપયોગ કરવાની ધમકી આપવી; 

• સાથીના પરરવાર, વમત્રો સમિ, સમદુાયમાાં અથવા કાયયસ્થળે તેની જાતીય ઓળખ જા રે કરી દેવાની ધમકી 
આપવી; 

• સાથીની દવાઓ અથવા લ િંગ પરરવતયન સાંબાંવધત આરોગય સાંભાળ સધુીની પ ોંચ પર વનયાંત્રણ મકૂવાાં; અથવા 

• સાથી પર લ િંગ કે જાવતનાાં ધોરણોનુાં પા ન કરવા માટે દબાણ કરવુાં. 

ઑસ્ટ્રેલિયામાાં બીજી સ ાય સેવાઓ છે જે મદદ કરી શકે છે. 

ACON, LGBTIQ  ોકોને અસર કરતાાં પારરવારરક અને ઘરેલ ુર િંસા સર તના આરોગ્ય સાંબાંવધત મદુ્દાઓ વવશે મફત 

માર તી આપે છે. LGBTIQ માટે મદદ આપતી સમાવેશક સેવાઓની રડરેક્ટરી માટે ACONની વેબસાઇટ  

www.acon.org.au પર જાઓ. 

1800RESPECT એ જાતીય સતામણી, ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસાનો ભોગ બને ાઓને સ ા  આપતી ઑસ્રેલ યાની 
રાષ્ટ્રીય સ્તરની સેવા છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling 

service). તે મફત અને ખાનગી સ ા  અને માર તી, ફોન પર અને ઑન ાઇન આપી શકે છે. સ ા  આપનાર તમારી 
વાતો સાાંભળે, તમારા િશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના વવસ્તારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ 

તરફ તમને દોરી શકે છે. 

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800RESPECT ની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au પર LGBTIQ 

માટેના વવવશષ્ટ્ટ માર તીના વવભાગની મ ુાકાત  ો. 

શુાં તમારે દુભાવષયાની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાષાાંતર અને દુભાષષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (TIS) માટે ફોન કરો . TIS 

માાંથી દુભાવષયો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. જોકે, TIS સ ા  સચૂન કરતી નથી. 
બધા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી  ોય છે. 

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

