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బలవంతపు మరియు చిన్నవయస్సులో వివాహం 
వివాహం చేసుకోమని ఎవరినిన నైా బలవంతపెట్టడం అనేది ఆస్ట్ట ేలియాలో తీవరమ ైన నేరం. 
ఆస్్టరలేియాలో, వ్యక్తు లక్త అస్లు వివాహం చేసుకోవాలా వద్దా  అని నిర్ణయంచసకునే స్వేచ్ఛ ఉంది్. సాధదర్ణంగా, చట్రబద్ధ  వివాహం 
చేస్సకోవడదనికి ఒక వయకిికి వయస్స 18 స్ంవతురాలు ప ైబడి ఉండదలి. కొన్ని పరిస్థితులలో  16 సంవ్తసరాలత ప ైబడ్డ  వ్యకతు వివాహం చేసుకోవ్చ్ుు, 
అయితే దీన్నకత కోర్టు  ఆదేశాలత అవ్సర్ం అవ్ుతాయి. 

ఒక వయకిి బలవంతదనికి లేద్ద పరలోభానికి గురికాకుండద, వివాహానికి ఒపుుకోవాలి. 

కుది్రిిన్ వివాహాలోో , వివాహం చేసుక్తన ందుక్త ఉభయపక్షాలక్త స్వేచ్ఛగా సమ్మతి తెలియజేస్ాు ర్ట, ఇది బలవ్ంతపు వివాహాన్నక్ంటే 
భిన్ిమ ైన్ది. ఉభయపక్షాలత క్తదిరిున్ వివాహాలత ఆస్వు లేియాలల చట్రబద్ధమ ైన్వి. 

మీర్ు లేద్ద మీకు తెలిస్టిన్ వార్ు ఎవర ైనద పరమాద్ంలో ఉన్నటో్యతే పో లీస్సలకు 000 ద్దారా కాల్ చేయండి. 
ఆస్్టరలేియాలో పో లీస్సలు స్సర్క్షితం మరియు వారిని విశ్ాసి్టంచవచసి. 

ఉచిత, గోపయమ ైన్ కౌన్నసలింగ్ మ్రియు సమ్ాచార్ం కొర్క్త, 1800 737 732 దాేరా 1800 RESPECT క్త కాల్ చేయండి. 

ఒకవేళ మీకు ఉచిత ద్సబాషీ( తర్టు మ్ా చేస్వ వ్యకతు)కాల్ అవ్సర్ం అయితే 131 450 కు కాల్ చేయండి. 

బలవంతపు వివాహం కొరకు ఎవరిన ైనా వేరే దేశానికి తీసుకెళ్లడం లేదా పంపడం లేదా దీనిని నిరవహ ంచడం 
కొరకు ఎవరిన ైనా పురమాయంచడం చట్టవయతిరేకం.  
బలవంతపు మరియు చిన్నవయస్సులో వివాహం అనేది్ కొనినసార్ుో  వయకుి లన్స వారి యొకక అభీష్ార నికి విర్ుద్ధంగా మరో దే్శానికి లేద్ద 
స్రిహద్సా లు ద్దటి్ తర్లించడదనికి ముడిపడి ఉంట్ ంది్, ఇది చ్టువ్యతిరేక్మ ైన్ చ్ర్య. 

మీరు లేదా మీకు తెలిస్టిన ఎవరెైనా పరమాదంలో ఉనాారా? 
ఆస్్టట ేలియన్ ఫెడరల్ పో లీస్ (Australian Federal Police—AFP) లకు 131 237 ద్దారా కాల్ చేయండి. AFP ప్ాాథమిక్ సలహా 
అందించ్గలదు, బలవ్ంతపు మరియు తగిన్ వయస్సలేని వివాహం లేద్ద మాన్వుల అకరమ ర్వాణద బాధితులకు ఆవాస్ం, ఆరిిక్ మ్దదతు, 
కౌన్నసలింగ్ మ్రియు చ్టుపర్మ ైన్ సలహా సహా మ్దదతు అందించ్డ్ం కొర్క్త వారిన్న రిఫర్ చేసుు ంది. 

మరింత స్మాచదర్ం కొర్కు www.afp.gov.au వ్దద AFP వెబ స్ టై్ లింక న్స అన్సస్రించండి. 

సాయం అందించడానికి ఆస్ట్ట ేలియాలో ఇతర స్ట్వలునాాయ. 
1800 RESPECT అనేది్ ఆస్్టర లేియా యొకక జాతీయ ల ైంగిక ద్దడి, క్తట ంబ మ్రియు గృహ హ ంస కౌన్నసలింగ్ సరవేస్ (Australia’s National 
Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service). ఇది ఉచిత, గోపయమ ైన్ టెలిఫో న్ మ్రియు ఆన్ ల ైన్ కౌన్నసలింగ్ 
మ్రియు సమ్ాచారాన్ని అందిసుు ంది. కౌన్నసలర్ లత మీర్ట చెపవేది వింటార్ట, పశా్ిలక్త సమ్ాధానాలత ఇస్ాు ర్ట మ్రియు మీ స్ాి న్నక్ ప్ాాంతంలల 
ఉండే ఇతర్ సప్ో ర్ు సరవేసులక్త మిమ్మలిి రిఫర్ చేస్ాు ర్ట. 

1800 737 732 కు కాల్ చేయండి లేద్ద 1800 RESPECT వెబ స్ ైట్ www.1800RESPECT.org.au క్త వెళో్ండి. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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మీకు దుబాషీ(తర్జు మా చేసే వ్యక్తి) క్ావాలా? 
ఉచితంగా అనువాదం మరియు దుబాషీ స్్టవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప్ ందడ్ం కొర్కు 131 450 కు కాల్ 
చేయండి. ఇతర్ స్రవాస్సలతో కమయయనికేట్ చేయడదనికి TIS మీక్త స్ాయపడ్గలదు. TIS కౌన్నసలింగ్ అందించ్దు. 

బలవంతపు వివాహం మరియు మానవుల అకరమ రవాణాపెై మరింత సమాచారం కొరకు: 
అట్ారవన జన్ర్ల్ు డిపార్ర మ ంట్ (Attorney-General’s Department) వెబ స్ట ైట్ www.ag.gov.au కొర్క్త లింక న్న అన్ుసరించండి. 

http://www.ag.gov.au/

