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కుట ుంబ హ ుంస మరియు భాగస్వామి వీస్వలు 
భాగస్వామి వీస్వ కలిగిన వవరు ఆస్ట్ర లేియాలో ఉుండటుం కోసుం వేధ ుంపులతో కూడిన 
సుంబుంధుంలో కొనస్వగవలిిన అవసరుం లేదు. 
ఆస్ట్ర లేియాలో, గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంస ఆమోద ుంచబడదు. 

భాగస్వామి, కుట ుంబసభ్ుులు లేదా కమయునిటీలోని ఇతర వయకుు లు మీ వీస్వ స్టథితిని మిమమలిి బెద రిుంచరవదు. 

ఒకవేళ మీరు తాతాాలిక భాగస్వామి వీస్వ (సబ్ క్లా స్ 300, 309 లేదా 820) ను కలిగి ఉుండి, కుట ుంబ హ ుంసను ఎదుర్కుంటూ ఉుండి, మీ సుంబుంధుం 
ముగిసినటాయితే, మీ శలశ్వత భాగస్లవమి వీస్ల (సబ్ క్లా స్ 100 లేదా 801) అప్ిా కే్షన్ దాారవ కొనస్వగ ుందుకు మిమమలిి అనుమతిుంచే నిబుంధనలు ఆస్ట్ర లేియన్ 
ఇమిగ షేన్ చటార లోో  ఉన్ాియి. 

మీరు లేదా మీకు తెలిస్టథన వవరు ఎవర ైన్ా పరమాదుంలో ఉనిటోయితే పో లీసులకు 000 దాారవ కవల్ చేయుండి. 

ఆస్ట్ర లేియాలో పో లీసులు సురకి్షతుం మరియు వవరిని విశ్ాస్టథుంచవచుు. 

ఉచిత, గోప్ుమ ైన క్ౌనిిలిుంగ్ మరియు సమాచారుం కొరకు, 1800 737 732 దావరల 1800 RESPECT కు క్లల్ చేయుండి. 

ఒకవేళ మీకు ఉచిత దుబాషీ( తర్జు మా చేసే వ్ుక్తి)కవల్ అవ్సర్ుం అయితే 131 450 కు కవల్ చేయుండి. 

ఆస్ట్ర లేియా పరభుతాుం (Australian Government) ఎట వ్ుంటి ప్రిసిితులలా నూ గృహ మరియు కుట ుంబ 
హ ుంసను సహ ుంచదు. 
గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసలు చటరవయతిర క న్ేరవలు. గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసకు పలలపడే వ్ుక్తి, ప్ుర్జషుడ ైనా లేదా స్ి  ీఅయినా జ ైలుపవలు కవవచుు. 

భదరత లేదా క్ష మానికి భయానిి కలిగిుంచడుం దాారవ పురుష లేదా స్టీు  ీభాగస్వామిని నియుంతిరుంచాలన్ే లక్ష్యుంతో పరదరిశుంచే పరవరున లేదా బెద రిుంపులు గృహ 
మరియు కుట ుంబ హ ుంస కిుందకు వస్వు యి. 

ఆస్ట్ర లేియాలో గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసను ఎదుర్ాుంట ని ఎవర నై్ా సపో ర్టర సరవాసుల నుుంచి 
స్వయానిి ప ుందవచుు. 
మీ వీస్వ లేదా ఇమిగ షేన్ స్ట్రటస తో సుంబుంధుం లేకుుండా మీరు స్వయానిి ప ుందవచుు. 

ఒకవేళ సుంబుంధుం ముగిస్టథన్ా లేదా ముగియకపోయిన్ా, దానితో సుంబుంధుం లేకుుండా- మీర్జ స్లయానిి ప ుందవ్చుు. 

1800 RESPECT అన్ేద  ఆస్ట్ర లేియా యొకా జాతీయ ల  ుంగిక దాడి, కుట ుంబ మరియు గృహ హ ుంస క్ౌనిిలిుంగ్ సరవవస్ (Australia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling service). ఇద  ఉచిత, గోప్ుమ ైన టెలిఫో న్ మరియు ఆన్ ల ైన్ క్ౌనిిలిుంగ్ మరియు సమాచారలనిి 
అుంద సుి ుంద . క్ౌనిిలర లు మీర్జ చ ప్ేపద  వుంటార్జ, ప్రశ్ిలకు సమాధానాలు ఇస్లి ర్జ మరియు మీ స్లి నిక పలర ుంతుంలల ఉుండే ఇతర్ సపో ర్ సరవవసులకు మిమమలిి 
రిఫర చేస్లి ర్జ. 

1800 737 732 కు కవల్ చేయుండి లేదా 1800 RESPECT వెబ్ స ైట్ www.1800RESPECT.org.au కు వెళా్ుండి. 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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మీకు దుబాషీ(తర్జు మా చేసే వ్ుక్తి) క్లవలలా? 
ఉచితుంగవ అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ుందడుం క్ొర్కు 131 450 కు కవల్ చేయుండి. ఇతర 

సరవాసులతో కమయయనిక ట్ చేయడానికి TIS మీకు స్లయప్డగలదు. TIS క్ౌనిిలిుంగ్ అుంద ుంచదు. 

కుట ుంబ హ ుంస నిబుంధనలకు సుంబుంధ ుంచిన మరిుంత సమాచారుం కొరకు: 
డిపవర్టర మ ుంట్ ఆఫ్ ఇమిగ షేన్ అుండ్ బో రడర్ట ప ర టెక్ష్న్ (Department of Immigration and Border Protection) వెబ్ స ైట్ www.border.gov.au లలని 
ఫలుక్్టష్ట  38 యొకక లిుంక్ట ను అనుసరిుంచుండి. 

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

