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ల  ైంగిక వేధ ైంపులు 
ఆస్ట్ర లేియాలో, ఎవరిన నైా ల ైైంగికైంగా వేధ ైంచడైం చట్టవయతిరేకైం. 
ల  ైంగిక వేధ ైంపులకు పాలపడే వ్యక్తి ని, పురుషుడ ైనా లేదా స్త్ర ీ అయినా, జ ైలుకు పైంపవచచు. 

మీరు లేదా మీకు తెలిస్టిన వారు ఎవ్ర ైనా పరమాదైంలో ఉననట్ల యితే పో లీసులకు 000 దాారా క్ాల్ చేయైండి. 

ఆస్ట్ర లేియాలో పో లీసులు సురషిిత ైం మరియవ వారిని శ్వసాస్టిైంచవ్చుు. 

ఉచి , గోపయమ ైన కౌన్సిలైంగ్ మరియు సమాచారైం కొరకు, 1800 737 732 దాారా 1800 RESPECTకు కాల్ చేయైండి. 

ఒకవేళ మీకు ఉచి  దుబాషీ( తరుు మా చేస్తే వయకతర) క్ాల్ అవసరైం అయితే 131 450 కు క్ాల్ చేయైండి. 

ఆస్ట్ర లేియా పరభవ ాైం (Australian Government) ఎట్ువైంట్ి పరిస్తథితులలో నూ ల ైైంగిక వధే ైంపులనచ 
సహ ైంచదు. 

సమమతి లేకుైండానే మరో వ్యక్తి ని ల  ైంగిక క్ారయకరమాలోల  పాలగొ నమని బలవ్ైం ైం చేయడైం ల  ైంగిక వేధ ైంపుల క్తైందకు వ్సుి ైంద . 

ల  ైంగిక వేధ ైంపులోల  ఇశ్ ఉైండవ్చుు: 

 స్టెకుులో పాలగొ నమని లేదా ల  ైంగిక క్ారయకరమాలు చేపట్ర మని ఎవ్రిన  నా బలవ్ైం పెట్ర డైం;  

 నీలిచితరా లను చూడమని ఎవ్రిన  నా బలవ్ైం పెట్ర డైం; లేదా 

 పిలల లతో స్టెకుులో పాలగొ నడైం లేదా ల  ైంగిక చరయలు చేయడైం. 

భాగస్ాామి, దాైంపతయ భాగస్ాామి (భరర లేదా భారయ) లేదా కుట్ుైంబసభుయలప ై ల ైైంగిక వేధ ైంపులకు పాలపడైం కూడా చట్ర వ్యతిరేకమే.  

పురుషులాల నే, స్త్ర లీకు కూడా సమాన హకుులుైంట్ాయి. 
ఆస్ట్ర లేియా చట్ార లు స్టీి ,ీ పురుషులను సమానైంగా చూస్ాి యి. 

పరతి ఒకకరిక్త సైంతోషకరమ ైన బాైంధవయము మరియు సమాజైంలల, హ ైంస లేకుైండా జీవైంచే హకుు ఉైంద .చెడు లేదా హానికర పరవ్రినని మహ ళలు 
ఆమోద ైంచాలిున పని లేదు. 

స్ాయైం అైంద ైంచడానిక్త ఆస్ట్ర లేియాలో స్ాైంసకృతికపరైంగా సునిన మ ైన స్ట్వ్లునానయి. 
1800 RESPECT అనేద  ఆస్ట్ర లేియా యొకక జాతీయ ల  ైంగిక దాడి, కుట్ుైంబ మరియు గృహ హ ైంస కౌన్సిలైంగ్ సరవాస్ (Australia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling service ). ఇద  ఉచిత, గోపయమ ైన ట్ెలఫో న్ మరియు ఆన్ ల ైన్ కౌన్సిలైంగ్ మరియు సమాచారాన్సి 
అైంద సచర ైంద . కౌన్సిలర లు మీరు చ పేపద  వైంట్ారు, పరశ్ిలకు సమాధానాలు ఇస్ార రు మరియు మీ స్ాి న్సక పరా ైంతైంలల ఉైండే ఇతర సపో రట సరవాసచలకు మిమమలి 
రిఫర్ చేస్ాి రు. 

1800 737 732 కు క్ాల్ చేయైండి లేదా 1800 RESPECT వ బ స్త ైట్ www.1800RESPECT.org.au కు వ ళో్ైండి. 

http://www.1800respect.org.au/
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మీకు దుబాషీ(తరుు మా చేస్తే వయకతర) కావాలా? 
ఉచి ైంగా అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ైందడైం కొరకు 131 450 కు క్ాల్ చేయైండి. ఇ ర 

సరవాసులతో కమయయనికే్ట్ చేయడానిక్త TIS మీకు స్ాయపడగలదచ. TIS ఎలాైంట్ి కౌన్సిలైంగ్ అైంద ైంచదచ. 


