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కుట ుంబ హ ుంస మరయిు భాగస్వామి వీస్వలు 
భాగస్వామి వీస్వ కలిగిన వ్యక్తి ఆస్ట్ర లేియాలో ఉుండటానిక్త వేధ ుంపులతో కూడిన సుంబుంధుంలో 
క్ొనస్వగవలిిన అవ్సరుం లేదు. 
ఆస్్టర లేియాలో, గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంస ఆమోద ుంచబడదు. 

భాగస్వామి, కుట ుంబసభ్ుయలు లేదా కమయయనిటీలోని ఇతర వ్యకుి లు మీ వీస్వ స్టథితిని మిమమలిి బెద రిుంచరవదు. 

మీరు తాతాాలిక కుట ుంబ భాగస్వామి వీస్వ(సబ్ క్వా స్ 309 లేదా 820)ను లేదా సుంభావ్య వివవహ వీస్వ(సబ్ క్వా స్ 300) కలిగి ఉుండి,  మీ 
సుంబుంధుం ఇపపటికే్ ముగిస్టథనటాయితే,  మీ శవశ్ాత భాగస్వామి వీస్వ (సబ్ క్వా స్ 100 లేదా 801) అప్థా కే్షన్ దాారవ క్ొనస్వగేుందుకు 
మిమమలిి అనుమతిుంచే నిబుంధనలు ఆస్్టర లేియన్ ఇమిగేేషన్ చటార లోా  ఉన్ాియి. 

మీరు లేదా మీకు తెలిస్టథన వవరు ఎవ్ర ైన్ా పరమాదుంలో ఉనిటాయితే పో లీసులకు 000 దాారవ క్వల్ చేయుండి. 

ఆస్్టర లేియాలో పో లీసులు సురక్షితుం మరియు వవరిని విశ్ాస్టథుంచవ్చుు. 

ఉచిత, గోపయమ ైన క్ౌనిిలిుంగ్ మరియు సమాచారుం క్ొరకు, 1800 737 732 దాారవ 1800RESPECT కు క్వల్ చేయుండి. 

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

ఆస్ట్ర లేియా పరభ్ుతాుం (Australian Government) ఎట వ్ుంటి పరిస్టథితులోా నూ గృహ మరియు కుట ుంబ 
హ ుంసను సహ ుంచదు. 
గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసలు చటరవ్యతిరేక నే్రవలు. గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసకు పవలపడే వ్యక్తి , పురుషుడైెన్ా లేదా సిీ్టీ 
అయిన్ా జ ైలుపవలు క్వవ్చుు. 

భ్దరత లేదా క్షేమానిక్త భ్యానిి కలిగిుంచడుం దాారవ భాగస్వామిని నియుంతిరుంచాలనే్ లక్ష్యుంతో పరదరిశుంచే పరవ్రిన లేదా బెద రిుంపులు గృహ 
మరియు కుట ుంబ హ ుంస క్తుందకు వ్స్వి యి. 

ఆస్ట్ర లేియాలో గృహ మరియు కుట ుంబ హ ుంసను ఎదుర్ాుంట ని ఎవ్ర ైన్ా సపో ర్టర సరవాసుల నుుంచి 
స్వయానిి ప ుందవ్చుు. 
మీ వీస్వ లేదా ఇమిగేేషన్ స్్టరటస్ తో సుంబుంధుం లేకుుండా మీరు స్వయానిి ప ుందవ్చుు. 

ఒకవేళ సుంబుంధుం ముగిస్టథన్ా లేదా ముగియకపో యిన్ా, దానితో సుంబుంధుం లేకుుండా- మీరు స్వయానిి ప ుందవ్చుు. 

1800RESPECT ఆస్్టర లేియా జాతీయ ల ైుంగిక దాడి, కుట ుంబ మరియు గృహ హ ుంస క్ౌనిిలిుంగ్ సరవాస్ (Australia’s national sexual 

assault, family and domestic violence counselling service). ఇద  ఉచిత, గోపయమ ైన టెలిఫో న్ మరియు ఆన్ ల ైన్ క్ౌనిిలిుంగ్ 
మరియు సమాచారవనిి అుంద సుి ుంద . క్ౌనిిలర్ట లు మీరు చెప్్పద  విుంటారు, పరశ్ిలకు సమాధాన్ాలు ఇస్వి రు మరియు మీ స్వి నిక 
పవర ుంతుంలో ఉుండే ఇతర మదదతు స్్టవ్లకు  మిమమలిి ర ఫర్ట చేస్వి రు. 

1800 737 732 కు క్వల్ చేయుండి లేదా 1800RESPECT వెబ్ స్ట ైట్ www.1800RESPECT.org.auకు వెళాుండి. 

http://www.1800respect.org.au/
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మీకు దుబాషీ(తరుు మా చేస్ట్ వ్యక్తి) క్వవవలా? 
అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ుందడుం క్ొరకు 131 450 కు క్వల్ 
చేయుండి. ఇతర సరవాసులతో కమయయనికే్ట్ చేయడానిక్త TIS నుుంచి దుబాషీ మీకు స్వయపడగలడు. అయితే, TIS క్ౌనిిలిుంగ్ 
అుంద ుంచదు. అనిి క్వల్ి కూడా ఉచితుం మరియు గోపయుంగవ ఉుంచబడతాయి. 

కుట ుంబ హ ుంస నిబుంధనలకు సుంబుంధ ుంచిన మరిుంత సమాచారుం క్ొరకు: 
కుట ుంబ హ ుంస మరియు వీస్వలప్ ై తదుపరి సమాచారుం డిపవర్టర మ ుంట్ ఆఫ్ హోమ్ అఫ ైర్టి(Department of Home Affairs) వెబ్ స్ట ైట్ 

www.homeaffairs.gov.au లో లభ్యమవ్ుతుుంద .  

http://www.homeaffairs.gov.au/

