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परिवाि ह िंसा तथा पार्टनि भिसा 

पार्टनर भिसामा रहेका ब्यक्तिहरूले अष्ट्र ेभलयामा बस्न अपमानजनक सम्बन्धमा बसु्न परै्दन।   

अष्ट्रभेियामा घिेिु तथा परिवाि ह िंसा भववकायट छैन। 

तपाईंको पार्टनि, परिवािका सदवय रू वा  समुदायका अन्य माभनस रू कसैिे पभन तपाईंको भिसा भवथभत खतिामा पानट सक्दनै। 

यदद तपाईं अवथायी पार्टनि भिसा (उपवर्ट 309 वा 820) वा सम्िाभवत भववा  भिसा (उपवर्ट 300) मा हुनुहुन्छ ि उ ााँिे दाइजोसाँर् 

सम्बभन्ित पारिवारिक ह िंसाको अनुिव र्रिि नुिएको छ िने, अष्ट्रभेियाको आप्रवासी कानुनमा तपाईंिाई वथायी पार्टनि भिसा (उपवर्ट 

100 वा 801) को आवेदनिाई अभघ बढाउन ददने पारिवारिक ह िंसासम्बभन्ि व्यववथा रू छन।् 

यदद तपाईं वा तपाईंिे भिनकेो मान्छे खतिामा िएको था ा छ िने प्र िीिाई  000 मा  सम्पकट  र्नुट ोस्। 

अष्ट्रभेियामा प्र िीिे सुिक्षा र्छट ि ििोसा र्नट सदकन्छ। 

भनिःशुल्क, र्ोप्य पिामशट तथा जानकािीका िाभर् 1800 737 732 मा 1800RESPECT िाई फोन र्नुट ोस्। 

यदद तपाईंिाई भनिःशुल्क दोिाषकेो आवश्यकता छ िने, 131 450 मा फोन र्नुट ोस्। 

अष्ट्र ेभलया सरकार (Australian Government) ले कुनै पभन हालतमा घरेलु र पररवार भहिंसा सहँरै्दन। 

घिेिु तथा परिवाि ह िंसा र्ैिकानूनी अपिाि  ो। यवतो अपिाि र्ने पुरूष वा मभ िा जो सुकै पभन जेि जान सक्छ। 

पार्टनि अथाटत जोडीिाई भनयन्रण र्ने उदे्दश्यिे उनी रूमा सुिक्षा एविं वववथताको खतिा उत्पन्न हुने व्यव ाि वा िम्की घिेिु ि परिवाि 

ह िंसा  ो। 

अष्ट्र ेभलयामा घरेलु तथा पररवार भहिंसावार् भपभित जो सुकैले पभन सहयोगी सेवाहरूको मद्दत भलन सक्छ। 

तपाईंको भिसा वा अध्यार्मन भवथभत जवतो िए पभन तपाईंिे मद्दत भिन सकु्न हुन्छ। 

तपाईंको सम्बन्ि तोभडसकेको  ोस् या न ोस्, फिक पदनै - तपाईंिे मद्दत माग्न सकु्न हुन्छ। 

1800RESPECT अष्ट्रभेियाको िाभष्ट्रय िैंभर्क ह िंसा, परिवाि तथा घिेिु ह िंसाको पिामशट सेवा  ो। यसिे भनिःशुल्क, र्ोप्य रे्भिफोन 

तथा अनिाइन पिामशट तथा जानकािी प्रदान र्छट। पिामशटदाता रूिे तपाईंका कुिा रू सुने्नछन्, प्रश्न रूका उत्ति ददनछेन् ि तपाईंको 

वथानीय क्षेरमा ि ेका अन्य स ायता सेवा रूमा भसफारिश र्नछेन्।  

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

तपाईिंलाई र्दोिाषे चाभहन्छ? 

अनुवाद तथा दोिाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS))  िाई 131 450 मा फोन र्नुट ोस्। TIS को कुनै 

दोिाषेिे अन्य सेवा रूसाँर् कुिा र्नट तपाईंिाई मद्दत र्नट सक्छन्, तथाभप TIS ि ेपिामशट प्रदान र्दनै। सब ैफोन कि रू भनिःशुल्क तथा 

र्ोप्य हुन्छन्। 

तपाईिंको भिसा र पररवार भहिंसा सम्बन्धी थप जानकारी: 

परिवाि ह िंसा तथा भिसाको बािेमा थप जानकािी र्ृ  मामिा भविार् (Department of Home Affairs) को वेबसाइर् 

www.homeaffairs.gov.au मा पाइन्छ । 

http://www.1800respect.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

