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घरेलु तथा पररवार ह िंसा 
अष्ट्रेहलयामा घरेलु तथा पररवार ह िंसा हववकायय छैन। 

घरेलु तथा पररवार हहिंसा गैरकाननूी अपराध हो। 
यस्तो अपराध गने परुूष वा महहला जोसकैु पहन जेल जान सक्छ। 

यहि तपाई वा तपाईले हिनेको मान्छे खतरामा भएको थाहा छ भने प्रहरीलाई  000 मा  सम्पकक  गनुकहोस्। 
अष्ट्रेहलयामा प्रहरीले सरुक्षा गछक र भरोसा गनक सहकन्छ। 

हन:शलु्क, गोप्य परामशक तथा जानकारीका लाहग 1800 737 732 मा 1800 RESPECT मा फोन गनुकहोस्। 
तपाईलाई हन:शलु्क िोभाषे आवश्यक छ भने 131 450 मा फोन गनुकहोस्। 

अष्ट्रेहलया सरकार (Australian Government) ले कुनै पहन  ालतमा घरेल ुर पररवार ह िंसा स ँदैन। 
घरेलु र पररवार हहिंसा कुनै पुरुष वा महहला पार्कनर (पहतपत्नी) लाई हनयन्रण गने उद्देश्यले उनीहरुमा डर वा सरुक्षाको खतरा उत्पन्न हुने व्यवहार वा धम्की हो। 

यस अन्तगकत हनम्न हरिययाकलापहरू पछकन््ः 
 हपर््ने; 
 घााँर्ी हनमोठ्ने; 
 पार्कनर वा पररवारलाई िाहहने अत्यावश्यक पैसा नहिने; 
 पार्कनरलाई उनका साथी र पररवारबार् अलग्याउने; 
 पार्कनरलाई अपमान गने वा हनरन्तर आलोिना गने; र 
 छोराछोरी वा घरपालुवा जनवारलाई धम्क्याउने। 

मह लाको पुरुषको जहतकै समान अहिकार छ। 
अष्ट्रेहलयाको कानूनले महहला र परुुषलाई समान व्यवहार गछक। 
एक सखुी सम्बन्धमा र  समिुायमा हहिंसामकु्त जीवन बााँच्न पाउने सबैको अहधकार छ। 
महहलाहरूले िरु्बयकवहार वा हहिंसा सहन ुपिनै। 
अष्ट्रेहलयामा स योग गने साँवकृहतक सिंवेदनशील सेवा रू उपलब्ि छन।् 
1800 RESPECT अष्ट्रेहलयाको राहष्ट्रय लैंहगक हहिंसा, घरेलु तथा पररवार हहिंसा परामशक सेवा (Australia’s National Sexual Assault, Family 

and Domestic Violence Counselling service) हो। यसले हन:शलु्क, गोप्य फोन तथा अनलाईन परामशक तथा जानकारी हिन्छ। परामशकिाताले तपाईको 

कुरा सनु्छन्, प्रश्नहरूका जवाफ हिन्छन ्र उनीहरूले तपाईलाई तपाई िंको स्थानीय क्षेरमा रहकेा अन्य सहयोगी सेवामा हसफारीस गनक सक्छ। 

1800 737 732 मा फोन गनुकहोस ्वा 1800 RESPECT को वेबसाईर् www.1800RESPECT.org.au. मा जानहुोस।् 

तपाईलाई दोभाषे चाह न्छ? 
अनवुाि तथा िोभाषे सेवा ( Translating and Interpreting Service, छोर्करीमा TIS) लाई 131 450 मा हन:शलु्क फोन गनुकहोस्। TIS ले 

तपाईलाई अन्य सेवा प्रिायकहरुसिंग कुराकानी गनक मद्दत गछक। TIS ले परामशक सेवा प्रिान गिनै। 

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

