കുടുുംബ അതിക്കമവുും പാര്ട്ണര്ട വിസയുും
പാര്ട്ണര്ട വിസയിലുള്ള ആളുകള് ഓസ്ട്ക്ടലിയയില് താമസിക്കുന്നതിന്
അതിക്കമപരമായ ഒരു ബന്ധത്തില് തുട്രണ്ടതിലല.
ഓസ്ട്രേലിയയില്, ഗാര്ഹിക അതിരകമവുും കുേുുംബ അതിരകമവുും അസ്വീകാര്യമാണ്.
ഒര്ു പങ്കാളി്കാ, കുേുുംബാുംഗങ്ങള്ക്കാ അല്ലെങ്കില് സ്മൂഹത്തില്ല മറ്റ് ആളുകള്ക്കാ
നിങ്ങളുല്േ വിസ്ാ സ്റ്റാറ്റസ്ില്ന ഭീഷണില്െേുത്താനാവിലെ.
നിങ്ങള്കകുള്ളത് ഒര്ു താല്ക്കാലിക പാര്്ണര് വിസ് (സ്ബ്ക്ലാസ്സ് 309 അല്ലെങ്കില് 820)
അല്ലെങ്കില് ഒര്ു ്രപാസ്ടല്പക്േീവ് മാ്ര്യജ് വിസ് (സ്ബ്ക്ലാസ്സ് 300) ആയിര്ികുകയുും
ഗാര്ഹിക അതിരകമങ്ങള്ക അനുഭവികുകയുും നിങ്ങളുല്േ ബന്ധും
അവസ്ാനിച്ചിര്ികുകയുും ആല്ണങ്കില്, ഓസ്ട്രേലിയയുല്േ കുേി്യറ്റ നിയമങ്ങളില്
നിങ്ങളുല്േ സ്ഥിര്ും പാര്്ണര് വിസ് (സ്ബ്ക്ലാസ്സ് 100 അല്ലെങ്കില് 801) അ്പക്ഷയുമായി
തുേര്ാന് നിങ്ങല്ള അനുവദികുന്ന വയവസ്ഥകളുണ്ട്.
നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങളുല്േ അറിവില് ല്പട്ട ആല്ര്ങ്കിലു്മാ അപകേത്തിലാല്ണങ്കില്
എന്ന നമ്പറില് ല്പാലീസ്ില്ന വിളികുക.

000

ഓസ്ട്രേലിയയില്ല ്പാലീസ്ട സ്ുര്ക്ഷിതവുും ആരരയികാനാവുന്നതുമാണ്.
ല്സ്ൌജനയവുും, ര്ഹസ്യാത്മകവുമായ ല്കൌണ്സ്ലിുംഗിനുും വിവര്ങ്ങള്കകുും 1800 737 732
എന്ന നമ്പറില് 1800RESPECT ല്ന വിളികുക.
നിങ്ങള്കക് ഒര്ു ല്സ്ൌജനയ ദവിഭാഷില്യ ആവരയമുല്ണ്ടങ്കില് വിളികൂ 131 450.

ഓസ്ട്ക്ടലിയന് സര്ടക്കാര്ട (Australian Government) ഒരു സാഹചരയത്തിലുും
ഗാര്ടഹിക അതിക്കമവുും കുടുുംബ അതിക്കമവുും പപാറുക്കുന്നതലല ..
ഗാര്ഹിക അതിരകമവുും കുേുുംബ അതിരകമവുും നിയമത്തില്നതിര്ായ കുറ്റകൃതയങ്ങളാണ്.
ഗാര്ഹിക അതിരകമ്മാ കുേുുംബ അതിരകമ്മാ ല്െയ്യുന്ന വയക്തി ജയിലിലാകല്െോും,
അല്താര്ു പുര്ുഷനായാലുും സ്ടരതീ ആയാലുും.
ഗാര്ഹിക അതിരകമവുും കുേുുംബ അതിരകമവുും എന്നത് ഒര്ു പങ്കാളിയില് അവര്ുല്േ
സ്ുര്ക്ഷല്യ അല്ലെങ്കില് ്ക്ഷമല്ത്ത കുറിച്ച് ഭയും ജനിെിച്ച് അവര്ുല്േ ്മല് നിയരരണും
്നേുക എന്ന ലക്ഷയ്ത്താല്േയുള്ള ല്പര്ുമാറ്റും അല്ലെങ്കില് ഭീഷണികള്ക ആണ്.

ഓസ്ട്ക്ടലിയയില് ഗാര്ടഹിക അതിക്കമവുും കുടുുംബ അതിക്കമവുും
അനുഭവി്ക്കണ്ടി വരുന്ന ഏപതാരാള്ക്കുും സ്പാര്ടട് സര്ടവീസുകളില്
നിന്നുള്ള സഹായും ലഭിക്കാും.
നിങ്ങളുല്േ വിസ്ാ അല്ലെങ്കില് ഇമി്രഗഷന് സ്റ്റാറ്റസ്ട എരുതല്ന്നയായാലുും നിങ്ങള്കക്
സ്ഹായും ലഭികാും.
ബന്ധും അവസ്ാനി്ച്ചാ ഇലെ്യാ എന്നുള്ളത് ഒര്ു വിഷയമലെ – അങ്ങല്നയാല്ണങ്കിലുും
നിങ്ങള്കക് സ്ഹായും ലഭികാും.
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1800RESPECT ഓസ്ട്രേലിയയുല്േ ്ദരീയ ല്സ്ക്ഷവല് അ്സ്ാള്കട്ട്, ഫാമിലി ആന്റ്
ല് ാമസ്റ്റിക് വയലന്സ്ട ല്കൌണ്സ്ലിുംഗ് ്സ്വനമാണ് (Australia’s National Sexual Assault,
Family and Domestic Violence Counselling service). അത് ല്സ്ൌജനയവുും ര്ഹസ്യാത്മകവുമായ
ല്േലി്ഫാണ് ഓണ്ലലന് ല്കൌണ്സ്ലിുംഗുും വിവര്ങ്ങളുും രപദാനും ല്െയ്യുന്നു.
ല്കൌണ്സ്ലര്മാര് നിങ്ങള്ക പറയുന്നത് ്കള്കകുകയുും, നിങ്ങളുല്േ ്ൊദയങ്ങള്കക്
ഉത്തര്ും നല്ക്കുകയുും, നിങ്ങളുല്േ രപ്ദരത്തുള്ള മറ്റ് സ്്ൊര്ട്ട് ്സ്വനങ്ങളി്ലക് റഫര്
ല്െയ്യുകയുും ല്െയ്യുും.
വിളികൂ 1800 737 732 അല്ലെങ്കില് 1800RESPECT ല്വബ്ക്ലസ്റ്റി്ലക് ്പാകൂ
www.1800RESPECT.org.au.

നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ദ്വിഭാഷിപയ ആവശ്യമു്ണ്ടാ?
രോന്്േറ്റിുംഗ് ആന്റ് ഇന്റര്ല്രപട്ടിുംഗ് സ്ര്വീസ്ില്ന (Translating and Interpreting Service) (TIS)
131 450 എന്ന നമ്പറില് വിളികൂ. TISല് നിന്നുള്ള ഒര്ു ദവിഭാഷിക് മറ്റ്
്സ്വനങ്ങളുമായി ആരയവിനിമയും നേത്താന് നിങ്ങല്ള സ്ഹായികാനാവുും.
എന്നിര്ുന്നാലുും, TIS ല്കൌണ്സ്ലിുംഗ് രപദാനും ല്െയ്യുന്നതലെ. എലൊ ്കാളുകളുും
സ്ൌജനയവുും ര്ഹസ്യാത്മകവുമാണ്.

നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു വിസ ഉപണ്ടങ്കില്, കുടുുംബ അതിക്കമവുമായി ബന്ധപപട
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്:
കുേുുംബ അതിരകമല്ത്തയുും വിസ്കല്ളയുും സ്ുംബന്ധിച്ച കൂേുതല് വിവര്ങ്ങള്ക
www.homeaffairs.gov.au ലുള്ള
ിൊര്ട്ട്ല്മന്റ് ഓഫ് ്ഹാും അഫ്യഴ്സസ്ട (Department of
Home Affairs) ല്വബ്ക്ലസ്റ്റിലുണ്ട്..
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