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घरेल ुतथा पररवार ह िंसा 

अष्ट्र ेलियामा घरेिु तथा पररवार ल िंसा स्विकायय छैन। 

घरेलु तथा पररवार ह िंसा गैरकानूनी अपराध  ो। 

यस्तो अपराध गने पुरूष वा मह ला जोसुकै पहन जेल जान सक्छ। 

यदि तपाईं वा तपाईंले हिनकेो मान्छे खतरामा भएको था ा छ भने प्र रीलाई  000 मा  सम्पकक  गनुक ोस्। 

अष्ट्रहेलयामा प्र रीले सुरक्षा गछक र भरोसा गनक सदकन्छ। 

हनिःशुल्क, गोप्य परामशक तथा जानकारीका लाहग 1800 737 732 मा 1800RESPECT लाई फोन गनुक ोस्। 

यदि तपाईंलाई हनिःशुल्क िोभाषकेो आवश्यकता छ भने, 131 450 मा फोन गनुक ोस्। 

अष्ट्र ेलिया सरकार (Australian Government) िे कुनै पलन  ाितमा घरेिु र पररवार ल िंसा 

स ँदैन। 

पार्कनर अथाकत जोडीलाई उनी रूको सुरक्षाको धम्की वा डर िखेाएर उनी रूलाई हनयन्रण गने उदे्दश्यले गररने व्यव ार वा धम्की घरेलु 

तथा पाररवाररक ह िंसामा पछकन्। घरेलु तथा पाररवाररक ह िंसामा हनम्न कुरा पछकन्; 

• हपट्ने; 

• घााँर्ी हनमोठ्ने; 

• पार्कनर वा पररवारलाई िाह ने अत्यावश्यक पैसा दिन नमान्न;े 

• पार्कनरलाई उनका साथी र पररवारबार् अलग्याउने; 

• पार्कनरलाई अपमान गने वा हनरन्तर आलोिना गने; 

• यौन सम्पकक  राख्न जबजकस्ती गने; र 

• बालबाहलका वा घरपालुवा जनवारलाई धम्क्याउन।े 

मल िाको पुरुषको जलतकै समान अलिकार छ। 

अष्ट्रहेलयामा कानूनले मह ला र पुरुषलाई समान व्यव ार गछक। 

सबैजनाको उनी रूको पररवार, साथी तथा प्रेमी रूसाँग सकारात्मक अनुभव गने तथा सुरहक्षत सम्बन्धमा र ने अहधकार हुन्छ। ह िंसा 

कह ल्यै पहन हस्वकायक हुाँिनै। कसैले पहन िरु्बयकव ार वा ह िंसा गरेको स नु पिनै। 

अष्ट्र ेलियामा स योग गने साँसृ्कलतक सिंवेदनशीि सेवा रू उपिब्ध छन्। 

1800RESPECT अष्ट्रहेलयाको राहष्ट्रय लैंहगक ह िंसा, पररवार तथा घरेलु ह िंसाको परामशक सेवा  ो। यसले हनिःशुल्क, गोप्य रे्हलफोन 

तथा अनलाइन परामशक तथा जानकारी प्रिान गछक। परामशकिाता रूले तपाईंका कुरा रू सुने्नछन्, प्रश्न रूका उत्तर दिनछेन् र तपाईंको 

स्थानीय क्षेरमा र ेका अन्य स ायता सेवा रूमा हसफाररश गनछेन्।  

1800 737 732 मा फोन गनुक ोस ्वा 1800RESPECT को वबेसाइर् www.1800RESPECT.org.au मा जानु ोस्। 

http://www.1800respect.org.au/
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तपाईिंिाई दोभाषे चाल न्छ? 

अनुवाि तथा िोभाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS))  लाई 131 450 मा फोन गनुक ोस्। TIS को कुनै 

िोभाषेले अन्य सेवा रूसाँग कुरा गनक तपाईंलाई मद्दत गनक सक्छन्, तथाहप TIS ल ेपरामशक प्रिान गिनै। सब ैफोन कल रू हनिःशुल्क तथा 

गोप्य हुन्छन्। 


