लैंगिक ग िंसा (सेक्सयु ल एसल्ट)
अष्ट्रेगलयामा कसैमागि लैंगिक ग स
िं ा िर्ु िैरकार्र्ू ी ो।
यस्तो लैंगिक ग सिं ा (सेक्सयु ल एसल्ट) िर्ने परू
ु ष वा मग ला जो सक
ु ै पगर्न जेल जार्न सक्छ।
यगि तपाई वा तपाईले गिर्नेको मान्छे खतरामा भएको था ा छ भर्ने प्र रीलाई

000 मा

सम्पकक िर्नकु ोस।्

अष्ट्रेगलयामा प्र रीले सरु क्षा िछक र भरोसा िर्नक सगकन्छ।
गर्न:शल्ु क, िोप्य परामशक तथा जार्नकारीका लागि 1800 737 732 मा 1800 RESPECT मा फोर्न िर्नकु ोस।्
तपाईलाई गर्न:शल्ु क िोभाषे आवश्यक छ भर्ने 131 450 मा फोर्न िर्नकु ोस।्

अष्ट्रेगलया सरकार (Australian Government) ले कुर्ै पगर् ालतमा लैंगिक ग िंसा स ँदैर्।
लैंगिक ग सिं ा कसैको अर्नमु गतगिर्ना त्यो व्यगिगतर लगक्षत ुन्छ।
लैंगिक ग सिं ा अन्तिकत गर्नम्र्न गियाकलाप रू पछक र्न:्
 कसैलाई जिजकस्ती सिंभोि वा यौर्न गियाकलाप िराउर्ने;
 कसैलाई जिजकस्ती अगिल िलगिर र्ने क लिाउर्ने; वा
 र्नािागलिसँि सिंभोि वा यौर्न गियाकलाप िर्ने।
आफ्र्नो पाटकर्नर, पगतपत्र्नी वा पररवारका सिस्य रूमागथको लैंगिक ग सिं ा पगर्न िैरकार्नर्नू ी ो।

मग लाको पुरुषको जगतकै समार् अगिकार छ।
अष्ट्रेगलयाको कार्नर्नू ले मग ला र परुु ष िवु ैलाई समार्न व्यव ार िछक ।
एक सख
ु ी सम्िन्धमा र समिु ायमा ग सिं ामि
ु जीवर्न िाँच्र्न पाउर्नु सिैको अगधकार ो।
मग ला रूले िर्बु यकव ार वा ग सिं ा स र्नु पिैर्न।

अष्ट्रेगलयामा स योि िर्े सािंस्कृगतक सिंवेदर्शील सेवा रू उपलब्ि छर्।।
1800 RESPECT अष्ट्रेगलयाको रागष्ट्रय लैंगिक ग सिं ा, घरे लु तथा पररवार ग सिं ा परामशक सेवा (Australia’s National Sexual Assault,
Family and Domestic Violence Counselling service) ो। यसले गर्न:शल्ु क, िोप्य फोर्न तथा अर्नलाईर्न परामशक तथा जार्नकारी गिन्छ।
परामशकिाताले तपाईको कुरा सन्ु छर्न,् प्रश्न रूको जवाफ गिन्छर्न् र उर्नी रूले तपाईलाई तपाईको स्थार्नीय क्षेरमा र क
े ा अन्य स योिी सेवामा
गसफारीस िर्नक सक्छर्न।्

1800 737 732 मा फोर्न िर्नकु ोस् वा 1800 RESPECT को वेिसाईट www.1800RESPECT.org.au. मा जार्नु ोस।्
तपाईलाई दोभाषे चाग न्छ?
अर्नवु ाि तथा िोभाषे सेवा ( Translating and Interpreting Service, छोटकरीमा TIS) लाई 131 450 मा गर्न:शल्ु क फोर्न िर्नकु ोस।्
TIS ले तपाईलाई अन्य सेवा प्रिायक रुसँि कुराकार्नी िर्नक मद्दत िछक । TIS ले परामशक सेवा प्रिार्न ििैर्न।
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