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परिवाि ह िंसा तथा पार्टनि हिसा 

पार्टनि हिसावाला रुले अष्ट्रेहलयामा ि न अपमानजनक सम्बन्धमा बस्नु परै्दन।   

अष्ट्रेलियामा घरेिु तथा पररवार ल िंसा लववकायय छैन। 

तपाईकँो पार्यनर, पररवारका सदवय रू वा  समदुायका अन्य मालनस रू कसैिे पलन तपाईकँो लिसा लवथलत खतरामा पानय सक्दनै। 

यलद तपाई अवथायी पार्यनर लिसा (सबक्िास 300, 309 वा 820) मा  ुन ु ुन्छ र पररवार ल िंसावार् लपलित  ुन ुुन्छ र तपाईको सम्बन्ध  तोलिएको छ 

िन,े तपाईिे आफ्नो वथायी पार्यनर लिसा (सवक्िास 100 वा 801) को िालि आवेदन लनरन्तर िनय पाउने प्रावधान अष्ट्रेलियाको 

आप्रवासी(माईग्रेसन)  काननूमा छ।  

यलद तपाई वा तपाईिे लिनेको मान्छे खतरामा िएको था ा छ िने प्र रीिाई  000 मा  सम्पकय  िनुय ोस।् 

अष्ट्रेलियामा प्र रीि ेसरुक्षा िछय र िरोसा िनय सलकन्छ। 

लन:शलु्क, िोप्य परामशय तथा जानकारीका िालि 1800 737 732 मा 1800 RESPECT मा फोन िनुय ोस।् 

तपाईिाई लन:शलु्क दोिाषे आवश्यक छ िन े131 450 मा फोन िनुय ोस।् 

अष्ट्रेहलया सिकाि (Australian Government) ले कुनै पहन  ालतमा घिेलु ि परिवाि ह िंसा स ँरै्दन। 

घरेिु तथा पररवार ल िंसा िरैकाननूी अपराध  ो। यवतो अपराध िन ेपरुूष वा मल िा जो सकैु पलन जेि जान सक्छ। 

घरेिु र पररवार ल िंसा कुनै परुुष वा मल िा पार्यनर (पलतपत्नी) िाई लनयन्रण िन ेउद्दशे्यिे उनी रुमा सरुक्षा एविं वववथताको खतरा उत्पन्न  ुन ेव्यव ार 

वा धम्की  ो। 

अष्ट्रेहलयामा घिेलु तथा परिवाि ह िंसावार् हपहित जो सुकैले पहन स योगी सेवा रुको मद्दत हलन सक्छ। 

तपाईको लिसा वा अध्यािमन लवथलत जवतो िए पलन तपाईिे मद्दत लिन सक्न ु ुन्छ। 

तपाईको सम्बन्ध तोलिसकेको  ोस ्या न ोस,् फरक पदनै - तपाईिे मद्दत माग्न सक्न ु ुन्छ। 

1800 RESPECT अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय िैंलिक ल िंसा, घरेि ुतथा पररवार ल िंसा परामशय सेवा (Australia’s National Sexual Assault, 

Family and Domestic Violence Counselling service)  ो। यसिे लन:शलु्क, िोप्य फोन तथा अनिाईन परामशय तथा जानकारी लदन्छ। 

परामशयदातािे तपाईको कुरा सनु्छन,् प्रश्न रूको जवाफ लदन्छन ्र उनी रूि ेतपाईिाई तपाईको वथानीय क्षेरमा र केा अन्य स योिी सेवामा 

लसफारीस िनय सक्छन।् 

1800 737 732 मा फोन िनुय ोस ्वा 1800 RESPECT को वेबसाईर् www.1800RESPECT.org.au. मा जान ुोस।् 

तपाईलाई र्दोिाषे चाह न्छ? 

अनवुाद तथा दोिाषे सेवा ( Translating and Interpreting Service, छोर्करीमा TIS) का िालि 131 450 मा लन:शलु्क फोन िनुय ोस।् 

TIS िे तपाईिाई अन्य सेवा प्रदायक रुसिंि कुराकानी िनय मद्दत िछय। TIS िे परामशय सेवा प्रदान िदनै। 

 

परिवाि ह िंसा  सम्बन्धी प्रावधान रूको थप जानकािी: 

अध्यािमन तथा सीमा सरुक्षा लविाि (Department of Immigration and Border Protection) को  वेबसाईर् 

www.border.gov.au. मा िएर तथ्यपर 38 को लििंक  नेुय ोस।् 

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

