നിര്ബന്ധിതവുും ചെറുപ്പത്തിലുള്ളതുമായ വിവാഹും
വിവാഹും കഴിക്കാന് ആചെചയങ്കിലുും നിര്ബന്ധിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയില്
ഗുെുതെമായ ഒെു കുറ്റകൃതയമാണ്.
ഓസ്ട്രേലിയയില്, ആളുകള്ക്ക് വിവാഹം കഴികണ് ാ എന്നം ആരെയാണ് തങ്ങള്ക്
വിവാഹം കഴികാന് ആരരഹികനന്രതന്നം തീെന ാനികാനനള്ള സ്വാതര്യ നണ്ട്.
സ്ാധാെണരതിയില്, നിയ പെ ായി വിവാഹബന്ധത്തി്ലര്പ്രെേനന്തിന് ഒെന വയക്തിക്
18 വയസ്സിനന
നകളില് രപായ ായിെികണം. ചില സ്ാഹചെയങ്ങളില് 16 വയസ്സിനന
നകളില് രപായ ായ ഒെന വയക്തിക് 18 വയസ്സിനന
നകളില് രപായ ായ ഒെന
വയക്തിയന ായി വിവാഹബന്ധത്തി്ലര്പ്രെോം, എന്ാല് ഇതിന് ്കാേതി ഉത്തെവ്
ആവശ്യ ാണ്.
വിവാഹം കഴികനന്തി്ലക് ആരെരയങ്കിലനം നിര്പ്ബന്ധികനക്യാ,
ഭീഷണിരെേനത്തനക്യാ, കബളിെികനക്യാ രചയ്യുന്ത് ഓസ്ട്രേലിയന് നിയ ത്തിന്
എതിൊണ്. നിര്പ്ബന്ധിത വിവാഹരത്ത ്രപാത്സാഹിെികനന്തനം അരലെങ്കില് അത്
നേത്താന് സ്ഹായികനന്തനം, നിങ്ങള്ക് ഒെന ഇെയായലൊരത ഒെന നിര്പ്ബന്ധിത
വിവാഹത്തിരല കക്ഷിയാവനന്തനം നിയ ത്തിന് എതിൊണ്. ഇത് നിയ പെവനം,
സ്ാംസ്ടകാെികവനം,
തപെവന ായ വിവാഹങ്ങള്ക്ക് ബാധക ാണ്.
െണ്ട് വയക്തികളും വിവാഹിതൊകനന്തിന് സ്വതര് ായി സ്മ്മതം നല്കനന്
ആ്ലാചിച്ചുള്ള വിവാഹം അഥവാ അ്േഞ്ച്്്
ാ്െയജ് നിര്പ്ബന്ധിത വിവാഹത്തില്
നിന്് വയതയസ്ടത ാണ്. ആ്ലാചിച്ചുള്ള വിവാഹം ഓസ്ട്രേലിയയില്
നിയ വി്ധയ ാണ്.
നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങളുരേ അേിവില് രപട്ട ആരെങ്കിലന് ാ അപകേത്തിലാരണങ്കില്
എന് നമ്പേില് രപാലീസ്ിരന വിളികനക.
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ഓസ്ട്രേലിയയിരല ്പാലീസ്ട സ്നെക്ഷിതവനം ആരശ്യികാനാവനന്തന ാണ്.
നിങ്ങള്ക്ക് ഒെന രസ്ൌജനയ ദ്വിഭാഷിരയ ആവശ്യ നരണ്ടങ്കില് വിളികൂ 131 450.

നിര്ബന്ധിത വിവാഹത്തിനായി ആചെചയങ്കിലുും മചറ്റാെു ൊജ്യ്ത്തക്ക്
ചകാണ്ടു് ാകുക്യാ അയയ്ക്ക്കുക്യാ ചെയ്യുന്നത് അചലെങ്കില് ഇത്
നേത്താനായി മറ്റാചെചയങ്കിലുും ഏര്പ്പാോക്കുന്നത് നിയമവിെുദ്ധമാണ്.
ചില്ൊള്ക് ആളുകരള ഒെന വിവാഹത്തി്ലക് നിര്പ്ബന്ധികനന്തിനായി അവെനരേ
ഇഷ്ടത്തിന് എതിൊയി വി്ദ്ശ്്ത്തക് രകാണ്ടന്പാകനന്ന അരലെങ്കില് കബളിെിച്ച്
വി്ദ്ശ്്ത്തക് രകാണ്ടന്പാകനന്ന. ഇത് നിയ ത്തിന് എതിെനം, തേവനശ്ിക്ഷ
ലഭികനന്തിന് ഇേയാകനന്തന ാണ്.

നിങ്ങ് ാ അചലെങ്കില് നിങ്ങച
അ കോവസ്ഥയിലാ് ാ?

അറിയാവുന്ന ആചെങ്കിലു്മാ

നിങ്ങ്ളാ നിങ്ങള്ക് അേിയനന് ആരെങ്കിലന് ാ ഒെന നിര്പ്ബന്ധിത അരലെങ്കില്
്നെരത്തയനള്ള വിവാഹത്തിരെ അപകേസ്ാദ്ധ്യതയിലാരണങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക്
സ്ഹായത്തിനായി 131 237 (131 AFP) ല് ഓസ്ട്രേലിയന് രെഡേല് രപാലീസ്ന ായി
(Australian Federal Police) (AFP) ബന്ധരെോനാവനന്താണ്.
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AFPയ്ക്ക് യ്ക്ക് നിങ്ങരള സ്നെക്ഷിത ായി സ്ൂക്ഷികാനനം, രപാെംഭ ഉപ്ദ്ശ്ം രപദ്ാനം
രചയ്യാനനം, താ സ്സ്ൌകെയം, സ്ാമ്പത്തിക പി്നണ, കൌണ്സ്ിലിംഗ്, നിയ , ഇ ി്രരഷന്
ഉപ്ദ്ശ്ം എന്ിവ ്പാരലയനള്ള പി്നണയ്ക്കായി
റ്റ് ്സ്വനങ്ങളി്ലക് നിങ്ങരള
േെര്പ് രചയ്യാനനം സ്ാധികനം. കൂേനതല് വിവെങ്ങള്ക്ക് www.afp.gov.au ലനള്ള AFP
രവബ്സസ്റ്റിലനണ്ട്..

ഓസ്ട്രേലിയയില് സഹായകെമായ മറ്റ് ്സവനങ്ങള് ലഭ്യമാണ്.
സ
ബ്ലൂ സ്ടസക (My Blue Sky), നിര്പ്ബന്ധിത വിവാഹം തേയല്, വിവെങ്ങള്ക്,
േെേലനകള്ക്, സ്ൌജനയ നിയ
ഉപ്ദ്ശ്ം എന്ിവയ്ക്കായി സ് ര്പ്െിത ായ
ഓസ്ട്രേലിയയനരേ ്ദ്ശ്ീയ രവബ്സസ്റ്റും രഹല്്സലനന ാണ്.
(02) 9514 8115-്ലക് വിളികനക, 0481 070 844 -്ലക് രേക്സ്റ്റ് രചയ്യുക
help@mybluesky.org.au -്ലക് ഇര യില് അയയ്ക്കനക അരലെങ്കില് സ
ബ്ലൂ സ്ടസക (My
Blue Sky) രവബ്സസ്റ്റായ www.mybluesky.org.au ്ലക് ്പാകനക
1800RESPECT ഓസ്ട്രേലിയയനരേ ്ദ്ശ്ീയ രസ്ക്ഷവല് അ്സ്ാള്ക്ട്ട്, ൊ ിലി ആെ്
രഡാ റിക്സ്റ് വയലന്സ്ട രകൌണ്സ്ലിംഗ് ്സ്വന ാണ്. (Australia’s National Sexual Assault,
Family and Domestic Violence Counselling service). അത് രസ്ൌജനയവനം െഹസ്യാത്മകവന ായ
രേലി്ൊണ് ഓണ്സലന് രകൌണ്സ്ലിംരനം വിവെങ്ങളും രപദ്ാനം രചയ്യുന്ന.
രകൌണ്സ്ലര്പ് ാര്പ് നിങ്ങള്ക് പേയനന്ത് ്കള്ക്കനകയനം, നിങ്ങളുരേ ്ചാദ്യങ്ങള്ക്ക്
ഉത്തെം നല്കനകയനം, നിങ്ങളുരേ രപ്ദ്ശ്ത്തനള്ള
റ്റ് സ്്ൊര്പ്ട്ട് ്സ്വനങ്ങളി്ലക് േെര്പ്
രചയ്യുകയനം രചയ്യും.
വിളികൂ1800 737 732 അരലെങ്കില് 1800RESPECT രവബ്സസ്റ്റി്ലക് ്പാകൂ
www.1800RESPECT.org.au.

നിങ്ങള്ക്ക് ഒെു ദ്വിഭ്ാഷിചയ ആവശ്യമു്ണ്ടാ?
രോന്്േറ്റിംഗ് ആെ് ഇെര്പ്രരപട്ടിംഗ് സ്ര്പ്വീസ്ിരന (Translating and Interpreting Service) (TIS)
131 450 എന് നമ്പേില് വിളികൂ TISല് നിന്നള്ള ഒെന ദ്വിഭാഷിക്
റ്റ്
്സ്വനങ്ങളു ായി ആശ്യവിനി യം നേത്താന് നിങ്ങരള സ്ഹായികാനാവനം.
എന്ിെനന്ാലനം TIS രകൌണ്സ്ലിംഗ് രപദ്ാനം രചയ്യുന്തലെ. എലൊ ്കാളുകളും
സ്ൌജനയവനം െഹസ്യാത്മകവന ാണ്.

നിര്ബന്ധിത വിവാഹചത്ത സുംബന്ധിച്ച് കൂേുതല് വിവെങ്ങള്ക്ക്:
ഡിപാര്പ്ട്ട്ര െ് ഓഫ് ്ഹാം അെ്യഴ്സസ്ട (Department of Home Affairs) രവബ്സസ്റ്റായ
www.homeaffairs.gov.au ്ലക് ്പായി “്ൊഴ്സസ്ട്
ാ്െയജ്” (“forced marriage”) എന്്
രസ്ര്പ്ച്ച് രചയ്യുക.
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