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ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા 
ઓસ્ટ્રેલિયામાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા સ્ટ્વીકાયય નથી. 
ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા આચરવી એ કાનનૂી ગનુો છે. 

આવો ગનુો કરનાર વ્યક્તિ, સ્ત્રી  ોય કે પરુુષ, િેને જેલની સજા થઇ શકે છે. 

જો િમે કે િમારી ઓળખીિી વ્યક્તિ જોખમમાાં  ોવ િો 000 પર પોલલસને ફોન કરો.                
ઓસ્ટ્રેલલયામાાં પોલલસ પાસે જવુાં સલામિ છે અને િેમનાાં પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફિ અને ખાનગી સલા  (counselling) અને માર િી માટે 1800 RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન 
કરો. 

જો િમારે મફિ દુભાવષયા સેવાની જરૂર  ોય િો 131 450 પર ફોન કરો. 

ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકાર (Australian Government) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક 
ર િંસા ચિાવી િેતી નથી. 
ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં જે િે સ્ત્રી કે પરુુષ સાથીને બીક બિાવીને અથવા િેમની સલામિી માટે જોખમ ઊભુાં કરીને િેમને 
કાબમૂાાં રાખવાના  તેથુી કરવામાાં આવિાાં વિતન કે અપાિી ધમકીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં નીચેનાાં 
કૃત્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

 મારપીટ;  

 શ્વાસ રુાંધવો;  
 સ્ત્રી કે પરુુષ સાથી કે પરરવારને જરૂરરયાિ મજુબનાાં પૈસા ન આપવાાં;  
 સ્ત્રી કે પરુુષ સાથીને વમત્રો અને સગાાંસ ાંબ ાંધીઓથી દૂર રાખવુાં, મળવા ન દેવુાં;  
 સ્ત્રી કે પરુુષ સાથીનુાં અપમાન કરવુાં કે સિિ ટીકા કરિા ર વે ુ ાં; અને  

 બાળકોને કે પાલતુાં પ્રાણીઓને નકુશાન પ ોંચાડવાની ધમકી આપવી. 

સ્ત્રીઓને પણ પરુુષો જેવા જ  ક છે. 
ઓસ્ટ્રેલલયાના કાયદા સ્ત્રીઓ અને પરુુષોને સમાન રીિે લાગ ુપડે છે. 

દરેકને ર િંસાથી મતુિ ખશુ ાલ સાંબ ાંધો અને સમાજમાાં ર વેાનો  ક છે. 

સ્ત્રીઓએ િેમની સાથે કરવામાાં આવતુાં ખરાબ વિતન કે િેમને આપવામાાં આવિી ઇજાઓ સ ન કરવાની જરૂર નથી. 
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ઓસ્ટ્રેલિયામાાં જે તે સાંસ્ટ્કૃતતની સાંવેદનશીિતાને ધ્યાનમાાં રાખીને અપાતી સેવાઓ છે જે મદદ 
કરી શકે છે. 
1800 RESPECT એ જાિીય સિામણી, ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસાનો ભોગ બનેલાઓને સલા  આપિી ઓસ્ટ્રેલલયાની રાષ્ટ્રીય 
સ્ટ્િરની સેવા છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service).  િે મફિ 
અને ખાનગી સલા  અને માર િી, ફોન પર કે ઓનલાઇન આપી શકે છે. સલા  આપનારાઓ િમારી વાિો સાાંભળે, િમારા 
પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને િમારી નજીકના વવસ્ટ્િારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરિી સેવાઓ િરફ િમને દોરી શકે છે.  

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

શુાં તમારે દુભાતષયાની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાષાાંિર અને દુભાવષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે મફિ ફોન કરો.  
ટીસ િમને બીજી સેવાઓ સાથે વાિચીિ કરવામાાં મદદ કરશે.  ટીસ દ્વારા સલા  (counselling) આપવામાાં આવિી નથી. 

http://www.1800respect.org.au/

