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గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంస 
ఆస్ట్ర లేియాలో, గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంస ఆమోద ుంచబడదు. 
గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసలు చటరవ్యతిరేక నేరాలు. 

ఈ నేరాలు చేసి్టన వ్యక్తిని, పురుషుడ ైనా లేదా సి్్ట ీఅయినా, జ ైలుకు పుంవ్చుు. 

మీరు లేదా మీకు త లిసి్టన వారు ఎవ్ర ైనా పరమాదుంలో ఉననటలయితే పో లీస లకు 000 దాారా క్ాల్ చేయుండి. 

ఆస్్టర లేియాలో పో లీసులు సురక్షితుం మరియు వారిని విశ్ాసి్టుంచవ్చుు. 

ఉచిత, గోపయమ ైన క్ౌనిిలిుంగ్ మరియు సమాచారుం క్ొరకు, 1800 737 732 దాారా 1800RESPECTకు క్ాల్ చేయుండి. 

ఒకవేళ మీకు ఉచిత దుబాష్( తరుు మా చేస్్ట వ్యక్తి) క్ాల్ అవ్సరుం అయితే 131 450 కు క్ాల్ చేయుండి. 

ఆస్ట్ర లేియా పరభుతాుం (Australian Government) ఎట వ్ుంటి పరిస్టిితులోల నూ గృహ మరియు కుట ుంబ 
హ ుంసను సహ ుంచదు. 
భయుం కలిగిుంచడుం లేదా వారి భదరతకు ముపుుతేవ్డుం దాారా  భాగస్ాాములను నియుంతిరుంచాలనే లక్ష్యుంతో పరదరిశుంచే పరవ్రిన లేదా 
బెద రిుంపులు, గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంస క్తుందకు వ్స్ాి యి. గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసలోల  ఇవి ఉుండవ్చుు: 

• క్ొటరడుం;  
• ఊపిరి ఆగిపో యిేలా గ ుంతు పిసకడుం;  
• భాగస్ాామి లేదా కుట ుంబానిక్త అవ్సరమ ైన డబుును నిరాకరిుంచడుం;  
• భాగస్ాామిని స్్టనహ తులు మరియు కుట ుంబుం నుుంచి ఒుంటరిని చేయడుం;  
• భాగస్ాామిని అవ్మానిుంచడుం లేదా నిరుంతరుం విమరిశుంచడుం;  
• శ్ృుంగారుం క్ొరకు బలవ్ుంతుం చేయడుం; మరియు 
• పిలలలు లేదా ప ుంపుడు జుంతువ్ులను బెద రిుంచడుం. 

పురుషులాల నే, సి్్టలీకు కూడా సమాన హకుులుుంటాయి. 
ఆస్్టర లేియాలోని  చటరుం సి్్ట,ీ పురుషులను సమానుంగా చూసుి ుంద . 

పరతి ఒకురిక్త తమ కుట ుంబాలు, స్్టనహ తులు మరియు పిరయమ నై వారితో స్ానుకూలమ ైన అనుభవ్ుం మరియు సురక్షితమ ైన 
సుంబుంధాలను కలిగి ఉుండే హకుు ఉుంట ుంద . చ డుగా చూడటుం లేదా హాని చేయడానిన ఎవ్రూ ఆమోద ుంచరాదు.చ డు లేదా హానికర 
పరవ్రినని మహ ళలు ఆమోద ుంచాలిిన పని లేదు. 
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స్ాయుం అుంద ుంచడానిక్త ఆస్ట్ర లేియాలో స్ాుంసుృతికపరుంగా సునినతమ ైన స్ట్వ్లునానయి. 
1800RESPECT ఆస్్టర లేియా జాతీయ ల ైుంగిక దాడి, కుట ుంబ మరియు గృహ హ ుంస క్ౌనిిలిుంగ్ సరవాస (Australia’s national sexual 

assault, family and domestic violence counselling service). ఇద  ఉచిత, గోపయమ ైన టెలిఫో న్ మరియు ఆన్ ల ైన్ క్ౌనిిలిుంగ్ 

మరియు సమాచారానిన అుంద సుి ుంద . క్ౌనిిలర లు మీరు చ ప్ుద  విుంటారు, పరశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్ాి రు మరియు మీ స్ాి నిక 

పరా ుంతుంలో ఉుండే ఇతర మదదతు స్్టవ్లకు  మిమమలిన ర ఫర చేస్ాి రు. 

1800 737 732 కు కాల్ చేయండి లేదా 1800RESPECT వెబ్సైట్ www.1800RESPECT.org.auకు వెళ్లండి. 

మీకు దుబాష్(తరుు మా చేస్ట్ వ్యక్తి) క్ావాలా? 
అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ుందడుం క్ొరకు 131 450 కు క్ాల్ 
చేయుండి. ఇతర సరవాసులతో కమయయనికే్ట్ చేయడానిక్త TIS నుుంచి దుబాష్ మీకు స్ాయపడగలడు. అయితే, TIS క్ౌనిిలిుంగ్ 
అుంద ుంచదు. అనిన క్ాల్ి కూడా ఉచితుం మరియు గోపయుంగా ఉుంచబడతాయి. 

http://www.1800respect.org.au/

