బలవంతపు మరియు చిన్నవయస్సులో వివాహం
వివాహం చేసుకోమని ఎవరినినైనా బలవంతపెట్టడం అనేది ఆస్ట్టేలియాలో తీవరమైన నేరం.
ఆస్ట్రలి
ే యాలో, వయక్తులక్త అస్లత వివాహం చేస్సకోవాలా వద్దా అని నిర్ణయంచసక్తనే స్ట్ేచఛ ఉంద్ి. సాధదర్ణంగా, చట్ర బద్ధ వివాహం

చేస్సకోవడదనికి ఒక్ వయకిుకి వయస్స 18 స్ంవతురాలత పైబడి ఉండదలి. కొనిన పరిస్టి త
థ ులోో 16 స్ంవతురాలత పైబడ్డ వయకిు 18 స్ంవతురాలత
పై బడ్డ వయకిుని వివాహం చేస్సకోవచసు, అయతే ద్ీనికి కోర్టర ఆద్ేశాలత అవస్ర్ం అవుతదయ.

వివాహం చేస్సక్తనేవిధంగా ఎవరినైనద ఒత్తు డి చేయడ్ం, బెద్ిరించడ్ం లేద్ద ఏమార్ుడ్ం ఆస్ట్రలి
ే యన్ చట్టరలక్త వయత్తరేక్ం. బలవంతపు
వివాహం ప్ర ో తుహంచడ్ం లేద్ద చేయడదనికి సాయం చేయడ్ం, మీర్ట బటధితులత కాన్ట్ో యతే బలవంతపు వివాహ వేడ్ుక్లోో భటగం
కావడ్ం క్ూడద చట్ర వయత్తరేక్ం. ఇద్ి చట్ర పర్మైన్, సాంస్కృత్త మరియు మతపర్మైన్ వివాహాలక్త క్ూడద వరిుస్ు సంద్ి.

క్తద్ిరిున్ వివాహాలోో, వివాహం చేస్సక్తనేంద్సక్త ఉభయపక్షాలక్త స్ట్ేచఛగా స్మమత్త తెలియజేసు ార్ట, ఇద్ి బలవంతపు వివాహానిక్ంట్ే
భిన్నమైన్ద్ి. ఉభయపక్షాలత క్తద్ిరిున్ వివాహాలత ఆస్ట్రలి
ే యాలో చట్ర బద్ధ మైన్వి.

మీర్ట లేద్ద మీక్త తెలిస్టథన్ వార్ట ఎవరైనద పోమాద్ంలో ఉన్నట్ో యతే ప్ర లీస్సలక్త 000 ద్దేరా కాల్ చేయండి.
ఆస్ట్రలి
ే యాలో ప్ర లీస్సలత స్సర్క్షితం మరియు వారిని విశ్ేస్టథంచవచసు.
ఒక్వేళ మీక్త ఉచిత ద్సబటషీ( తర్టుమా చేస్ట్ వయకిు)కాల్ అవస్ర్ం అయతే 131 450 క్త కాల్ చేయండి.

బలవంతపు వివాహం కొరకు ఎవరినైనా వేరే దేశానికి తీసుకెళ్లడం లేదా పంపడం లేదా దీనిని నిరవహంచడం
కొరకు ఎవరినైనా పురమాయంచడం చట్ట వయతిరేకం.
బలవంతంగా వివాహం చేయడ్ం కొర్క్త కొనినసార్టో వయక్తులత వారి అంగీకారానికి విర్టద్ధ ంగా విద్ేశాలక్త పంపబడ్తదర్ట లేద్ద విద్ేశాలత
వళ్లోలా మోస్గించబడ్తదర్ట. ఇద్ి చట్ర విర్టధం మరియు ద్ీని ఫలితంగా కారాగార్ శిక్ష విధించవచసు.

మీరు లేదా మీకు తెలిస్టిన ఎవరెైనా పరమాదంలో ఉనాారా?
ఒకవేళ్ మీరు లేదా మీకు తెలిస్టిన ఎవరికెైనా బలవంతపు లేదా మ ందసుు వివాహం చేయడం లేదా ఆ పరమాదం ఉనాట్ల యతే, మీరు

సాయం కొరకు ఆస్ట్టేలియన్ ఫెడరల్ పో లీస్(Australian Federal Police) (AFP)ని 131 237 (131AFP) దావరా సంపరదించవచుు.
ఎఎఫట్ి(AFP(మిమమలిన స్సర్క్షితంగా ఉంచసతుంద్ి, ప్ాోథమిక్ స్లహా అంద్ిస్ు సంద్ి మరియు ఆవాస్ం, ఆరిిక్ మద్ా తు, కౌనిులింగ్

మరియు చట్ర పర్మైన్ స్లహా స్హా మద్ా తు అంద్ించడ్ం కొర్క్త ఇతర్ స్రీేసలక్త మిమమలిన రిఫర్ చేస్ు సంద్ి. తద్సపరి స్మాచదరానిన
ఎఎఫట్ి(AFP(వబస్టెైట్ www.afp.gov.au వద్ా ప్ ంద్వచసు.

సాయం అందించడానికి ఆస్ట్టేలియాలో ఇతర స్ట్వలునాాయ.
మై బల
ో స్టైక(My Blue Sky) అనేద్ి బలవంతపు వివాహాలన్స నిరోధించడ్ం,స్మాచదర్ం, రీఫర్ల్ు మరియు ఉచిత నదయయస్లహా
అంద్ించేంద్సక్త పోతేయక్మైన్ ఆస్ట్రలి
ే యా జాతీయ వబస్టైట్ మరియు హెల్పల ైన్.
(02) 9514 8115క్త కాల్ చేయండి, లేద్ద 0481 070 844క్త ట్ెక్ట్ర్ చేయండి, ఇమయల్ help@mybluesky.org.au, లేద్ద మై
బల
ో స్టైక(My Blue Sky) వబస్టైట్ www.mybluesky.org.au క్త వళో ండి.
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1800RESPECT ఆస్ట్రలి
ే యా జాతీయ ల ైంగిక్ ద్దడి, క్తట్ ంబ మరియు గృహ హంస్ కౌనిులింగ్ స్రీేస (Australia’s national sexual
assault, family and domestic violence counselling service). ఇద్ి ఉచిత, గోపయమైన్ ట్ెలిఫర న్ మరియు ఆన్ల ైన్ కౌనిులింగ్

మరియు స్మాచదరానిన అంద్ిస్ు సంద్ి. కౌనిులర్లత మీర్ట చెప్పద్ి వింట్టర్ట, పోశ్నలక్త స్మాధదనదలత ఇసాుర్ట మరియు మీ సాినిక్
ప్ాోంతంలో ఉండే ఇతర్ మద్ా తు స్ట్వలక్త మిమమలిన రఫర్ చేసు ార్ట.
1800 737 732 క్త కాల్ చేయండి లేద్ద 1800RESPECT వబస్టైట్ www.1800RESPECT.org.auక్త వళో ండి.

మీకు దుబాషీ(తరుుమా చేస్ట్ వయకిు) కావాలా?
అనువాదం మరియ దుబాషీ స్ట్వలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప్ ంద్డ్ం కొర్క్త 131 450 క్త కాల్
చేయండి. ఇతర్ స్రీేస్సలతో క్మలయనికేట్ చేయడదనికి TIS న్సంచి ద్సబటషీ మీక్త సాయపడ్గలడ్ు. అయతే, TIS కౌనిులింగ్
అంద్ించద్స. అనిన కాల్ు క్ూడద ఉచితం మరియు గోపయంగా ఉంచబడ్తదయ.

బలవంతపు వివాహంపెై మరింత సమాచారం కొరకు:
డిప్ార్రమంట్ ఆఫ్ హో మ్ అఫైర్ు (Department of Home Affairs) వబస్టైట్ www.homeaffairs.gov.au స్ంద్రిశంచి
“బలవంతపు వివాహాలత” కొర్క్త వతక్ండి.
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