LGBTIQ சமூகங் களுள் வீட்டு, குடும் ப
வன்முறை
அவுஸ்திரேலியாவில் வீட்டு, குடும் ப வன் முறை ஏை் கப் படுவதில் றல.
அவுஸ்திரேலியாவில் Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ) என அறியப்படுரவாருக்கு சம
உேிறமகள் உள் ளதுடன், எல் லா வறகயான பாேபட்சம் காட்டுதலும் சட்ட விரோதமானறவயாகும் .
அவுஸ்திரேலியாவில் , சட்டத்தின் கீழ் எல் லா உைவுகளும் சமமானறவ. இதன் பபாருள் ஒருபால் தம் பதிகள்
உட்பட எல் லாத் தம் பதிகளுக்கும் ஓே் உைவில் இருக்க அல் லது திருமணம் முடிக்க உேிறமயுள் ளது
என்பதாகும் .
அறனவருக்கும் தமது குடும் பங் களுடன், நண்பே்களுடன், அன்புக்குேிரயாருடன் ரநேிய, பாதுகாப்பான
உைவுகறள அனுபவிக்கும் உேிறமயுள் ளது.
வீட்டு, குடும் ப வன்முறைகள் சட்டத்துக்குப் புைம் பான குை் ைங் களாகும் . இக்குை் ைங் கறள இறழக்கும் ஒருவே்
ஆணாயினும் பபண்ணாயினும் அவே் சிறைக்குச் பசல் லலாம் .

நீ ங் கரளா உங் களுக்குத் பதேிந்த எவருரமா ஆபத்திலிருந்தால்

000 இல் பபாலிசாறே அறழயுங் கள் .

அவுஸ்திரேலியாவிலுள் ள பபாலிசாே் பாதுகாப்பானவே்கள் , நம் பத் தகுந்தவே்கள் .
இலவச, இேகசியம் ரபணும் ஆரலாசறனக்கும் தகவல் களுக்குமாக 1800 737
அறழயுங் கள் .
உங் களுக்கு ஓே் இலவச உறேபபயே்ப்பாளே் ரதறவயாயின் 131

732 இல் 1800RESPECT ஐ

450 ஐ அறழயுங் கள் .

அவுஸ்திரேலிய அேசாங் கம் (Australian Government) எச்சூழ் நிறலயிலும் வீட்டு,
குடும் ப வன் முறைறயச் சகித்துக் பகாள் வதில் றல.
வீட்டு, குடும் ப வன்முறைகளில் அச்சத்றத ஏை் படுத்தி அல் லது அவே்களின் பாதுகாப்றப அச்சுறுத்தி ஒரு
துறணவறேக் கட்டுப்படுத்தும் ரநாக்கிலான நடத்றத அல் லது அச்சுறுத்தல் கள் உள் ளடங் குகின்ைன.
குடும் ப, வீட்டு வன்முறைகளில் உள் ளடங் க்கூடியன:
•

அடித்தல் ;

•

அறடத்து றவத்தல் ;

•

துறணவருக்கு அல் லது குடும் பத்தினருக்கு அத்தியாவசியமான பணத்றதக் பகாடுக்க மறுத்தல் ;

•

துறணவறே நண்பே்களிடமும் குடும் பத்திடமுமிருந்து தனிப்படுத்துதல் ;

•

துறணவறே நிந்திததல்
்
அல் லது விமே்சித்தல் ; அல் லது

•

சிறுவே்கறள அல் லது பசல் லப் பிோணிகறள அச்சுறுத்துதல் .

LGBTIQ உைவுகளில் வீட்டு, குடும் ப வன்முறைகளில் இறவயும் உள் ளடங் கக்கூடியன:
•

துறணவேின் இறடயிலிங் க நிறலறய, பாலியல் நாட்டத்றத, பாலினத்றத, பாலின
பவளிப்படுத்தறல, பால் மாை் ைத்றத அல் லது HIV நிறலறய அவருக்கு எதிோகப் பயன்படுத்த
அச்சுறுத்துதல் ;

•

துறணவறே அவேது குடும் பத்தில் , நண்பே்களிடம் , சமூகத்திடம் அல் லது ரவறலயிடத்தில்
‘அம் பலப்படுத்துவதாக’ அச்சுறுத்துதல் ;

•

துறணவேின் மருந்தளிப்புக்கறள அல் லது பால் மாை் ைம் பதாடே்பான சுகாதாேப் போமேிப்பு
அணுகறலக் கட்டுப்படுத்துதல் ; அல் லது

•

துறணவறே பால் அல் லது பாலின வழறமகளுக்கு அறமவாகுமாறு அழுத்தங் பகாடுத்தல் .
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அவுஸ்திரேலியாவில் உதவக்கூடிய உதவிச் ரசறவகளும் காணப் படுகின் ைன.
ACON ஆனது குடும் ப, வீட்டு வன்முறை உட்பட பாதிக்கப்படும் LGBTIQ ஆட்களுக்கு சுகாதாேப்
பிேச்சிறனகறளப் பை் றிய இலவசத் தகவல் கறள வழங் குகிைது. அறனத்றதயும் உள் ளடக்கிய LGBTIQ
உதவிச் ரசறவகளின் ஒரு விபேக்பகாத்றதப் பபறுவதை் கு www.acon.org.au என்ை ACON வலைத்தளத்துக்குச்
பசல் லுங் கள் .
1800RESPECT என்பது அவுஸ்திரேலியாவின் ரதசிய பாலியல் தாக்குதல் , குடும் ப, வீட்டு வன்முறை
ஆரலாசறனச் ரசறவயாகும் . அது இலவச, இேகசியம் ரபணும் பதாறலரபசி, இறணயவழி
ஆரலாசறனறயயும் தகவல் கறளயும் வழங் குகிைது. ஆரலாசகே்கள் உங் களுக்குச் பசவிமடுத்து,
ரகள் விகளுக்குப் பதிலளிப்பதுடன், உங் களது உள் ளூே்ப் பகுதியிலுள் ள ஏறனய உதவிச் ரசறவகளுக்கு
உங் கறளப் பேிந்துறேக்கலாம் .

1800 737 732 ஐ அறழயுங் கள் , அல் லது www.1800RESPECT.org.au என்ை 1800RESPECT வலைத்தளத்திை்
பை் றிய குறிப்பான தகவல்

LGBTIQ

பகுதிக்குச் பசல் லுங் கள் .

உங் களுக்கு ஓே் உறேபபயே்ப்பாளே் ரதறவயா?
131 450 இல் ம ொழிமெயர்ெ்பு உலரமெயர்ெ்புச் சசலவலய (Translating and Interpreting Service (TIS))
அறழயுங் கள் . TIS ஐச் ரசே்ந்த ஓே் உறேபபயே்ப்பாளே் உங் களுக்கு ஏறனய ரசறவகளுடன் பதாடே்பாடல்
பசய் ய உதவுவாே், ஆயினும் TIS ஆரலாசறன வழங் குவதில் றல. அறழப்புக்கள் யாவும் இலவசமானறவயும்
இேகசியம் ரபணுபறவயும் ஆகும் .
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