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પારિવારિક ર િંસા અને પાર્ટનિ વીઝા 
પાર્ટનર વીઝા પર હોય તેવા લોકોએ ઑસ્ટર્રે લલયામાાં રહેવા મારે્ અત્યાચાર ભયાાં સાંબાંધો 

ર્કાવવાની જરૂર નથી. 

ઑસ્ટ્રેલિયામાાં ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસાને સ્ટ્થાન નથી. 

તમારો સ્ત્રી કે પરુુષ સાથી, કુટુાંબના સભ્યો કે સમાજની અન્ય કોઇ પણ વ્યક્તત તમારા વીઝાના દરજ્જાને જોખમમાાં મકૂી શકે 
ન ીં. 

જો તમે ટેમ્પરરી પાટટનર વીઝા (સબ તિાસ 309 કે 820) અથવા પ્રોસ્ટ્પેતટીવ મેરેજ વવઝા (સબ તિાસ 300) પર  ોવ અને 
પારરવારરક ર િંસાનો અનભુવ કરો અને તેના થકી તમારાાં સાંબાંધો તટૂી ગયા  ોય તો પણ તમારી પરમેનન્ટ પાટટનર વીઝા 
(સબ તિાસ 100 કે 801)ની અરજી ચાલ ુરાખવાની વ્યવસ્ટ્થા ઑસ્ટ્રેલિયાના માઇગે્રશન કાયદાઓમાાં છે. 

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમાાં  ોવ તો 000 પર પોિીસને ફોન કરો. 

ઑસ્ટ્રેલિયામાાં પોિીસ પાસે જવુાં સિામત છે અને તેમનાાં પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફત અને ખાનગી સિા  (counselling) અને માર તી માટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો. 

જો તમારે મફત દુભાવષયા સેવાની જરૂર  ોય તો 131 450 પર ફોન કરો. 

ઑસ્ટર્રે લલયાની સરકાર (Australian Government) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ઘરલુે અને 

પાલરવાલરક લહાંસા ચલાવી લેતી નથી. 

ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા આચરવી એ કાનનૂી ગનુો છે. આવો ગનુો કરનાર વ્યક્તત સ્ત્રી  ોય કે પરુુષ, તેને જેિની સા 
થઇ શકે છે. 

ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસા, એ સાથીમાાં સિામતી કે સખુાકારી અંગે ભય ઉત્પન્ન કરીને તેમને કાબમૂાાં રાખવાના  તેથુી 
કરવામાાં આવતુાં વતટન કે આપવામાાં આવતી ધમકીઓ છે. 

ઑસ્ટર્રે લલયામાાં ઘરલુે કે પાલરવાલરક લહાંસાનો ભોગ બનનાર કોઇપણ વ્યલિ સપોર્ટ  

સલવટસીસ (સહાય સેવાઓ)ની મદદ મેળવી શકે છે. 

તમે વીઝા પર  ોવ કે દેશાગમન (ઇવમગે્રશન)નાાં ગમે તે તબક્કામાાં  ોવ તો પણ તમે મદદ મેળવી શકો છો. 

તમારાાં સાંબાંધો તટૂી ગયાાં  ોય કે  જુ ચાલ ુ ોય તો પણ ફરક પડતો નથી-તમે  જુ પણ મદદ મેળવી શકો છો. 

1800RESPECT એ ાતીય સતામણી, ઘરેલ ુઅને પારરવારરક ર િંસાનો ભોગ બનેિાઓને સિા  આપતી ઑસ્ટ્રેલિયાની 
રાષ્ટ્રીય સ્ટ્તરની સેવા છે (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service).  
તે મફત અને ખાનગી સિા  અને માર તી, ફોન પર કે ઓનિાઇન આપી શકે છે. સિા  આપનારાઓ તમારી વાતો સાાંભળે, 

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના વવસ્ટ્તારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ તરફ તમને દોરી 
શકે છે.  

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

http://www.1800respect.org.au/
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શુાં તમાર ેદુભાલિયાની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાષાાંતર અને દુભાવષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે ફોન કરો.  ટીસમાાંથી 
દુભાવષયો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરશે, જોકે  ટીસ દ્વારા સિા  (counselling) આપવામાાં 
આવતી નથી. બધા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી  ોય છે. 

જો તમે લવઝા ધરાવતા હો, તો પાલરવાલરક લહાંસા લવશે વધુ માલહતી મારે્: 

પારરવારરક ર િંસા અને વવઝા વવશેની વધ ુમાર તી ગ ૃ ખાતા (Department of Home Affairs) ની વેબસાઇટ 

www.homeaffairs.gov.auપર છે. 

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

