
DSS1623.06.15 

 

ઘરલેુ અને પારરવારરક ર િંસા 

ઑસ્ટ ર્ે રલયામાિં ઘરલુે અને પારરવારરક ર િંસા સ્ટવીકાયય નથી. 

ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા આચરવી એ કાનનૂી ગનુો છે. 

આવો ગનુો કરનાર વ્યક્તિ, સ્ત્રી  ોય કે પરુુષ, િેને જેલની સજા થઇ શકે છે. 

જો િમે કે િમારી ઓળખીિી વ્યક્તિ જોખમમાાં  ોવ િો 000 પર પોલીસને ફોન કરો. 

ઑસ્ટ્રેલલયામાાં પોલીસ પાસે જવુાં સલામિ છે અને િેમનાાં પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફિ અને ખાનગી સલા  (counselling) અને માર િી માટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો. 

જો િમારે મફિ દુભાવષયા સેવાની જરૂર  ોય િો 131 450 પર ફોન કરો. 

ઑસ્ટ ર્ે રલયાની સરકાર (Australian Government) કોઇપણ સિંજોગોમાિં ઘરલુે અને 

પારરવારરક ર િંસા ચલાવી લેતી નથી. 

ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં જે િે સાથીને બીક બિાવીને અથવા િમેની સલામિી માટે જોખમ ઊભુાં કરીને િેમને કાબમૂાાં 
રાખવાના  તેથુી કરવામાાં આવિાાં વિતન કે અપાિી ધમકીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસામાાં નીચેનાાં 
કૃત્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

• મારપીટ;  

• શ્વાસ રુાંધવો;  
• સ્ત્રી કે પરુુષ સાથી કે પરરવારને જરૂરરયાિ મજુબનાાં પૈસા ન આપવાાં;  
• સ્ત્રી કે પરુુષ સાથીને વમત્રો અને સગાાંસાંબાંધીઓથી દૂર રાખવુાં, મળવા ન દેવુાં;  
• સ્ત્રી કે પરુુષ સાથીનુાં અપમાન કરવુાં કે સિિ ટીકા કરિા ર વે ુાં;  
• સાથી સાથે સમાગમ કરવા માટે બળજબરી કરવી; અન ે

• બાળકોને કે પાલત ુપ્રાણીઓને નકુશાન પ ોંચાડવાની ધમકી આપવી. 

સ્ત્રીઓને પણ પુરુષો જવેા જ  ક છે. 

ઑસ્ટ્રેલલયાના કાયદામાાં સ્ત્રીઓ અને પરુુષોને સમાન ગણવામાાં આવે છે. 

દરેક વ્યક્તિન ેિેમના પરરવારો, વમત્રો અને વપ્રયજનો સાથે  કારાત્મક અને સરુલિિ સાંબાંધો અનભુવવાનો  ક છે. ર િંસા ક્યારે 
પણ બરાબર  ોિી નથી. કોઈએ િેમની સાથે કરવામાાં આવતુાં ખરાબ વિતન કે િેમને આપવામાાં આવિી ઇજાઓ સ ન ન 
કરવી જોઈએ. 
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ઑસ્ટ ર્ે રલયામાિં સ ાંસ્ટકૃરતક રીતે સાંવેદનશીલ સેવાઓ છે જ ેમદદ કરી શકે છે. 

1800RESPECT એ જાિીય સિામણી, ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસાનો ભોગ બનેલાઓને સલા  આપિી ઑસ્ટ્રેલલયાની 
રાષ્ટ્રીય સ્ટ્િરની સેવા છે (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service).  િે 
મફિ અને ખાનગી સલા  અને માર િી, ફોન પર કે ઓનલાઇન આપી શકે છે. સલા  આપનારાઓ િમારી વાિો સાાંભળે, 
િમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને િમારી નજીકના વવસ્ટ્િારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરિી સેવાઓ િરફ િમને દોરી 
શકે છે.  

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800RESPECT ની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au પર જાઓ. 

શુિં તમાર ેદુભારષયાની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાષાાંિર અને દુભાવષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે ફોન કરો.  ટીસમાાંથી 
દુભાવષયો િમને બીજી સેવાઓ સાથે વાિચીિ કરવામાાં મદદ કરશે, જોકે ટીસ દ્વારા સલા  (counselling) આપવામાાં 
આવિી નથી. બધા કૉલ્સ મફિ અને ખાનગી  ોય છે. 

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

