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കുടുുംബ അതിക്കമവുും പാര്ട്ണര്ട  വിസയുും 

പാര്ട്ണര്ട  വിസ ഉടമകള്  ഓസ്ട്ക്ടലിയയില്  താമസിക്കുന്നതിന് അതിക്കമപരമായ ഒരു ബന്ധത്തില്  
തുട്രണ്ടതിലല. 

ഓസ്ട്രേലിയയില്,ഗാര്ഹിക അികിരക അും ക ക അകേക അികിരക അും ക ിവീകാക അായമാുാ്. 

ഒയമകപങ്കാളി്കാ, ക അകേക അാ ഗങ്ങള്ക്കാിങല്ങ്കില്വീുൂഹത്തിങലുറ്റ്ആളുക അള്ക്കാങിങ്ങളുങേ
ം ിവീാസ്റ്റാറ്റവീിങങഭാഷണിങെേകത്താങാം ില്. 

ങിങ്ങള്കകകള്ളത് ഒരുഒയമകകാകാലികാലിക അപാര്ണണര്ം ിവീ(വീബ്ക്ലാസ്സ്300, 309ിങല്ങ്കില്820) 
ആയിയമികകക അയക ഗാര്ഹിക അികിരക അുങ്ങള്കിങകഭം ികകക അയക ങിങ്ങളുങേഅന്ധ ിം വീാങികകക അയക 
ങെയ്യക അയാങണങ്കില്, ഓസ്ട്രേലിയയകങേക അകേി്യറ്റങിയുങ്ങളില്ങിങ്ങളുങേസ്ഥിയമ പാര്ണണര്ം ിവീ
(വീബ്ക്ലാസ്സ്100ിങല്ങ്കില്801) ി്പക്ഷയകുായികകേയമാന്ങിങ്ങങളിങകം ദികകന്നം ാം സ്ഥക അളുണ്ട്. 

ങിങ്ങ്ളാങിങ്ങളുങേിറിം ില്ങപട്ടആങയമങ്കിലക്ുാിപക അേത്തിലാങണങ്കില്000എന്ന
ങമ്പറില്ങപാലാവീിങങം ിളികകക അ. 

ഓസ്ട്രേലിയയിങല്പാലാസ്ടവീകയമക്ഷികം ക ആരരയികാങാം കന്നകകുാ്. 

ങവീൌജങാം ക , യമഹവീാാത്മക അം കുായങക അൌണ്വീലി ഗിങക ം ിം യമങ്ങള്കകക 1800 737 732എന്ന
ങമ്പറില്1800 RESPECT ങങം ിളികകക അ. 

ങിങ്ങള്കക്ഒയമകങവീൌജങാദകിഭാഷിങയആം രാുകങണ്ടങ്കില്ം ിളികൂ131 450. 

ഓസ്ട്ക്ടലിയന്  സര്ടക്കാര്ട  (Australian Government) ഒരു സാഹചരയത്തിലുും ഗാര്ടഹിക അതിക്കമവുും 
കുടുുംബ അതിക്കമവുും  പപാറുക്കുന്നതലല.. 

ഗാര്ഹിക അികിരക അും ക ക അകേക അികിരക അും ക ങിയുത്തിങങകിയമായക അകറ്റക അ്കാങ്ങളാ്.  ഗാര്ഹിക അ
ികിരക അു്ുാക അകേക അികിരക അു്ുാങെയ്യുന്നം ാ്ിജയിലിലാകങെോ , ിങകായമകപകയമകഷങായാലക 
സ്ടരകാആയാലക . 

ഗാര്ഹിക അികിരക അും ക ക അകേക അികിരക അും ക എന്നരുഒയമകപകയമകഷിങല്ങ്കില്സ്ടരകാപങ്കാളിയില്
ിം യമകങേവീകയമക്ഷങയിങല്ങ്കില്്ക്ഷുങത്തക അകറിച്ച്ഭയ ജങിെിച്ച്ിം യമകങേ്ുല്ങിയരരണ 
്ങേകക അഎന്നലക്ഷാ്ത്താങേയകള്ളത് ഒങപയമകുാറ്റ ിങല്ങ്കില്ഭാഷണിക അള്കആ്. 

ഓസ്ട്ക്ടലിയയില്  ഗാര്ടഹിക അതിക്കമവുും കുടുുംബ അതിക്കമവുും അഭുിവി്ക്കണ്ടി വരുന്ന 
ഏപതാരാള്ക്കുും സ്ടാര്ട ് സര്ടവീസുക ില്  ഭിന്നുള്ള സഹായും ലിിക്കാും. 

ങിങ്ങളുങേം ിവീാിങല്ങ്കില്ഇുി്രഗഷന്സ്റ്റാറ്റസ്ടഎരകകങന്നയായാലക ങിങ്ങള്കക്വീഹായ 
ലഭികാ . 

അന്ധ ിം വീാങി്ച്ചാഇല്്യാഎന്നകള്ളത് ഒരുഒയമകം ിഷയുല്– ിങ്ങങങയാങണങ്കിലക ങിങ്ങള്കക്
വീഹായ ലഭികാ . 

1800 RESPECT ഓസ്ട്രേലിയയകങേ്ദരായങവീക്ഷകല്ി്വീാള്കട്ട്, ഫാുിലിആന്റ്ങ ാുസ്റ്റി വം യലന്സ്ട
ങക അൌണ്വീലി ് ്വീം ങുാ് (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling 
service).  ിരുങവീൌജങാം ക യമഹവീാാത്മക അം കുായങേലി്ഫാണ്ഓണ്ലലന്ങക അൌണ്വീലി ഗക 
ം ിം യമങ്ങളു രപദാങ ങെയ്യുന്നക.  ങക അൌണ്വീലര്ുാര്ങിങ്ങള്കപറയകന്നരു്ക അള്കകകക അയക , ങിങ്ങളുങേ
്ൊദാങ്ങള്കക്രത്തയമ ങകാലിക അകക അയക , ങിങ്ങളുങേരപ്ദരത്തകള്ളത് ഒുറ്റ്വീ്ൊര്ട്ട്്വീം ങങ്ങളി്ലക്
റഫര്ങെയ്യുക അയക ങെയ്യു . 

ം ിളികൂ1800 737 732ിങല്ങ്കില്1800 RESPECT ങം ബ്ക്ലവീറ്റി്ലക്്പാക അൂ
www.1800RESPECT.org.au. 

 

 

http://www.1800respect.org.au/
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ഭിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഭാഷിിാ ിപയ യവുയമു്ണ്ടാ? 

രോന്്േറ്റി ് ആന്റ്ഇന്റര്ങരപട്ടി ് വീര്വാവീിങങ(Translating and Interpreting Service) (TIS) 
ങവീൌജങാുായി131 450എന്നങമ്പറില്ം ിളികൂ.  TISന്ുറ്റ്്വീം ങങ്ങളുുായിആരയം ിങിുയ 
ങേത്താന്ങിങ്ങങളവീഹായികാങാം ക TIS ങക അൌണ്വീലി ് രപദാങ ങെയ്യുന്നകല.്. 

കുടുുംബ അതിക്കമവുമായി ബന്ധപട  വയവസ്ഥകപ  സുംബന്ധിച്ച കൂടുതല്  വിവരങ്ങള്ക്ക്: 

www.border.gov.auലകള്ളത് ഒ ിൊര്ട്ട്ങുന്റ്ഓ ഇഇുി്രഗഷന്ആന്റ്്അാര് ര്ങരപാട്ടക്ഷന്(Department of 
Immigration and Border Protection) ങം ബ്ക്ലവീറ്റിങലഫാ വണഷാറ്റ്38്ലകകള്ളത് ഒലിങ്ക്പിരകേയമകക അ. 

http://www.border.gov.au/

