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लैंगिक ह िंसा (सेक्सयुल एसल्ट) 

अष्ट्र ेलियामा कसैमालि िैंलिक ल िंसा िर्नु िैरकारू्र्ी  ो। 

यस्तो लैंगिक ह िंसा (सेक्सुयल एसल्ट) िर्ने पुरूष वा मग ला जो सुकै पगर्न जेल जार्न सक्छ। 

यदि तपाईं वा तपाईंले गिर्नकेो मान्छे खतरामा भएको था ा छ भर्ने प्र रीलाई  000 मा  सम्पकक  िर्नुक ोस्। 

अष्ट्रगेलयामा प्र रीले सुरक्षा िछक र भरोसा िर्नक सदकन्छ। 

गर्निःशुल्क, िोप्य परामशक तथा जार्नकारीका लागि 1800 737 732 मा 1800RESPECT लाई फोर्न िर्नुक ोस्। 

यदि तपाईंलाई गर्निःशुल्क िोभाषकेो आवश्यकता छ भर्ने, 131 450 मा फोर्न िर्नुक ोस्। 

अष्ट्र ेलिया सरकार (Australian Government) िे कन रै् पलर्  ाितमा िैंलिक ल िंसा 

स ँदैर्। 

लैंगिक ह िंसा कसैको अर्नुमगतगिर्ना त्यो व्यगिगतर लगक्षत हुन्छ। आफ्र्नो पाटकर्नर अथाकत जोडी, पगतपत्नी वा पररवारका 

सिस्य रूमागथको लैंगिक ह िंसा िैरकार्नूर्नी  ो। 

लैंगिक ह िंसा अन्तिकत गर्नम्न दियाकलाप रू पछकर्न्: 

• कसैलाई जिरजस्ती सिंभोि वा यौर्न दियाकलाप िराउर्ने; 

• कसैलाई जिरजस्ती अगिल िलगित्र  ेर्नक लिाउर्न;े वा 

• र्नािागलिसँि सिंभोि वा यौर्न दियाकलाप िर्ने। 

मल िाको पनरुषको जलतकै समार् अलिकार छ। 

अष्ट्रगेलयामा कार्नूर्नले मग ला र पुरुष िवैुलाई समार्न व्यव ार िछक। 

सिैजर्नाको उर्नी रूको पररवार, साथी तथा प्रेमी रूसँि सकारात्मक अर्नभुव िर्ने तथा सुरगक्षत सम्िन्धमा र र्न ेअगधकार हुन्छ। ह िंसा 

कग ल्यै पगर्न गस्वकायक हुँिरै्न। कसैले पगर्न ह िंसा िरेको स र्नु पिैर्न। 

अष्ट्र ेलियामा स योि िरे् सािंसृ्कलतक सिंवेदर्शीि सेवा रू उपिब्ध छर््। 

1800RESPECT अष्ट्रगेलयाको रागष्ट्रय लैंगिक ह िंसा, पररवार तथा घरेलु ह िंसाको परामशक सेवा  ो। यसले गर्निःशुल्क, िोप्य टेगलफोर्न 

तथा अर्नलाइर्न परामशक तथा जार्नकारी प्रिार्न िछक। परामशकिाता रूले तपाईंका कुरा रू सुने्नछर्न्, प्रश्न रूका उत्तर दिर्नछेर्न् र तपाईंको 

स्थार्नीय क्षेत्रमा र ेका अन्य स ायता सेवा रूमा गसफाररश िर्नछेर्न्।  

1800 737 732 मा फोर्न िर्नुक ोस ्वा 1800RESPECT को विेसाइट www.1800RESPECT.org.au मा जार्नु ोस्। 

तपाईिंिाई दोभाषे चाल न्छ? 

अर्नुवाि तथा िोभाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS))  लाई 131 450 मा फोर्न िर्नुक ोस्। TIS को कुर्नै 

िोभाषेले अन्य सेवा रूसँि कुरा िर्नक तपाईंलाई मद्दत िर्नक सक्छर्न्, तथागप TIS ले परामशक प्रिार्न ििैर्न। सिै फोर्न कल रू गर्निःशुल्क 

तथा िोप्य हुन्छर्न्। 

http://www.1800respect.org.au/

