পারিবারিক সর িংসতা এবিং সঙ্গী রিসাসমূ
সঙ্গী রিসায় অস্ট্রেরিয়াস্ট্রত অবস্থান কিাি জনয ককাস্ট্রনা বযরিস্ট্রক অবমাননাকি
সম্পস্ট্রকে আবদ্ধ থাকস্ট্রত স্ট্রব না।.
অস্ট্রেরিয়াস্ট্রত গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা গ্র ণস্ট্র াগয নয়।.
আপনাি সঙ্গী, পরিবাস্ট্রিি সদসযিা অথবা সমাস্ট্রজি অনয ককান বযরি আপনাি রিসা স্ট্যাটাসস্ট্রক হুমরকি সম্মুখীন কিস্ট্রত
পাস্ট্রিন না৷.
রদ আপরন অস্থায়ী সঙ্গী রিসা (সাবক্লাস 309 বা 820) বা সম্ভাবয রবস্ট্রয় রিসা (সাবক্লাস 300) ধািী ন এবিং
পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি স্ট্রয় থাস্ট্রকন ও সম্পকে কিষ স্ট্রয় কগকি অস্ট্রেরিয়াি অরিবাসী আইস্ট্রন রবধান িস্ট্রয়স্ট্রে
আপনাি স্থায়ী সঙ্গী রিসাি (উপস্ট্রেণী 100 বা 801) আস্ট্রবদনপত্র চারিস্ট্রয় াওয়াি।.
আপরন বা আপনাি পরিরচত ককউ রবপদাপন্ন

স্ট্রি 000 নম্বস্ট্রি পুরিিস্ট্রক কি করুন।

অস্ট্রেরিয়াি পুরিি রনিাপদ এবিং রবশ্বাসস্ট্র াগয।
রবনামূস্ট্রিয কগাপনীয় পিামিে ও তস্ট্রথযি জনয 1800 737 732 নম্বস্ট্রি 1800RESPECT-এ ক ান করুন।
আপনাি রবনামূস্ট্রিয কদািাষী প্রস্ট্রয়াজন

স্ট্রি 131 450 নম্বস্ট্রি ক ান করুন।

অস্ট্রেিীয় সিকাি ককান অবস্থাস্ট্রতই গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা স য কস্ট্রি
না।.
গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা আইন রবরুদ্ধ অপিাধ। নািী পুরুষ-রনরবেস্ট্রিস্ট্রষ গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতাকািী
বযরি কািাগাস্ট্রি ক স্ট্রত পাস্ট্রিন।.
গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা
আচিণ কিা বা হুমরক কদয়া।.

স্ট্রিা সঙ্গীস্ট্রক রনয়ন্ত্রণ কিাি িস্ট্রযয তাস্ট্রক রনিাপত্তা বা কিযাস্ট্রণি িয় কদখাস্ট্রনাি জনয

অস্ট্রেরিয়াস্ট্রত গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি
পরিস্ট্রষবা কথস্ট্রক সা া য কপস্ট্রত পাস্ট্রিন।.

ওয়া ক

ককউ স ায়তা

আপনাি রিসা বা অরিবাসনগত অবস্থা রনরবেস্ট্রিস্ট্রষ আপরন সা া য কপস্ট্রত পাস্ট্রিন।.
আপনাি সম্পকে টিস্ট্রক আস্ট্রে নারক কিষ
1800RESPECT

স্ট্রয় কগস্ট্রে তা ককাস্ট্রনা বযাপািই নয় – তািপস্ট্রিও আপরন সা া য কপস্ট্রত পাস্ট্রিন।.

স্ট্রিা অস্ট্রেরিয়াি জাতীয় ক ৌন রন োতন, পারিবারিক এবিং গৃ স্থারি সর িংসতা সিংক্রান্ত পিামিে কসবা

(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। রবনামূস্ট্রিযি এই
কসবা কটরিস্ট্র াস্ট্রন এবিং অনিাইস্ট্রন কগাপনীয় পিামিে এবিং তথয প্রদান কস্ট্রি থাস্ট্রক। পিামিেদাতািা আপনাি কথা শুনস্ট্রবন,
আপনাি প্রস্ট্রেি জবাব রদস্ট্রবন এবিং আপনাি স্থানীয় এিাকায় অনযানয স ায়তা পরিস্ট্রষবাগুস্ট্রিা সম্পস্ট্রকে আপনাস্ট্রক পিামিে
রদস্ট্রত পাস্ট্রিন৷
1800 737 732 নম্বস্ট্রি ক ান করুন বা 1800RESPECT এি ওস্ট্রয়বসাইট www.1800RESPECT.org.au-এ
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ান।

আপনাি রক একজন কদািাষী প্রস্ট্রয়াজন?
131 450 নম্বস্ট্রি অনুবাদ এবং দদাভাষী দেবায় (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) ক ান
করুন। TIS-এি একজন কদািাষী আপনাস্ট্রক অনযানয কসবাি সাস্ট্রথ ক াগাস্ট্র াগ কিস্ট্রত সা া য কিস্ট্রত পাস্ট্রি, তস্ট্রব TIS
ককাস্ট্রনা পিামিে প্রদান কস্ট্রি না। সমস্ত ক ান কি রবনামূস্ট্রিয কিা ায় এবিং কসগুস্ট্রিা কগাপনীয় িাখা য়।

আপনাি রিসা থাকস্ট্রি পারিবারিক সর িংসতাি রবধান সম্পস্ট্রকে আস্ট্রিা তস্ট্রথযি জনয:
অিযন্তিীণ রবষয়ক রবিাস্ট্রগি (Department of Home Affairs) ওযয়বোইট www.homeaffairs.gov.au-এ
পারিবারিক সর িংসতা ও রিসা আওম্পস্ট্রকে আিও তথয িস্ট্রয়স্ট্রে।
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