ల ైంగిక వేధైంపులు
ఆస్ట్రలి
ే యాలో, ఎవరిననా ల ైంగికైంగా వేధైంచడైం చట్ర వయతిరేకైం.
ల ైంగిక వేధైంపులకు పాలపడే వయక్తిని, పురుషుడనా లేదా స్ట్ి ీ అయినా, జలుకు పైంపవచచు.
మీరు లేదా మీకు తలిస్టిన వారు ఎవరైనా పరమాదైంలో ఉననట్ల యితే పో లీసచలకు 000 దాారా క్ాల్ చేయైండి.
ఆస్ట్రలి
ే యాలో పో లీసచలు సచరక్షితైం మరియు వారిని విశ్ాస్టిైంచవచచు.
ఉచిత, గోపయమైన క్ౌనిిలిైంగ్ మరియు సమాచారైం క్ొరకు, 1800 737 732 దాారా 1800RESPECTకు క్ాల్ చేయైండి.
ఒకవేళ మీకు ఉచిత దచబాష్( తరుుమా చేస్ట్ వయక్తి) క్ాల్ అవసరైం అయితే 131 450 కు క్ాల్ చేయైండి.

ఆస్ట్రలి
ే యా పరభుతాైం (Australian Government) ఎట్ువైంట్ి పరిస్టతులో
ిి
ల నూ ల ైంగిక వేధైంపులనచ
సహైంచదచ.
సమమతి లేకుైండానే మరో వయక్తిని ల ైంగిక క్ారయకరమాలోల పాలగొనమని బలవైంతైం చేయడైం ల ైంగిక వేధైంపుల క్తైందకు వసచిైంద. భాగస్ాామి,
జీవితభాగస్ాామి లేదా కుట్ుైంబసభుయలప ల ైంగిక దాడి చట్ర వయతిరేకమైనద.
ల ైంగిక వేధైంపులోల ఇవి ఉైండవచచు:
•

స్టకుిలో పాలగొనమని లేదా ల ైంగిక క్ారయకరమాలు చేపట్ర మని ఎవరిననా బలవైంతపట్ర డైం;

•

నీలిచితారలనచ చూడమని ఎవరిననా బలవైంతపట్ర డైం; లేదా

•

పిలలలతో స్టకుిలో పాలగొనడైం లేదా ల ైంగిక చరయలు చేయడైం.

పురుషులాలనే, స్ట్ి ల
ీ కు కూడా సమాన హకుులుైంట్ాయి.
ఆస్ట్రలి
ే యాలోని చట్ర ైం స్ట్ి ,ీ పురుషులనచ సమానైంగా చూసచిైంద.
పరతి ఒకురిక్త తమ కుట్ుైంబాలు, స్ట్నహతులు మరియు పిరయమన
ై వారితో స్ానచకూలమైన అనచభవైం మరియు సచరక్షితమైన
సైంబైంధాలనచ కలిగి ఉైండే హకుు ఉైంట్ుైంద. హాని చేయడానిన ఎవరూ ఆమోదైంచరాదచ.

స్ాయైం అైందైంచడానిక్త ఆస్ట్రలి
ే యాలో స్ాైంసుృతికపరైంగా సచనినతమైన స్ట్వలునానయి.
1800RESPECT ఆస్ట్రలి
ే యా జాతీయ ల ైంగిక దాడి, కుట్ుైంబ మరియు గృహ హైంస క్ౌనిిలిైంగ్ సరవాస్ (Australia’s national sexual
assault, family and domestic violence counselling service).ఇద ఉచిత, గోపయమైన ట్ెలిఫో న్ మరియు ఆన్ల న్ క్ౌనిిలిైంగ్

మరియు సమాచారానిన అైందసచిైంద. క్ౌనిిలరలు మీరు చప్పద విైంట్ారు, పరశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్ాిరు మరియు మీ స్ాినిక
పారైంతైంలో ఉైండే ఇతర మదద తు స్ట్వలకు మిమమలిన రఫర చేస్ి ారు.
1800 737 732 కు క్ాల్ చేయైండి లేదా 1800RESPECT వబస్టట్ www.1800RESPECT.org.auకు వళల ైండి.
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మీకు దచబాష్(తరుుమా చేస్ట్ వయక్తి) క్ావాలా?
అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ైందడైం క్ొరకు 131 450 కు క్ాల్

చేయైండి. ఇతర సరవాసచలతో కమయయనిక్ేట్ చేయడానిక్త TIS నచైంచి దచబాష్ మీకు స్ాయపడగలడు. అయితే, TIS క్ౌనిిలిైంగ్
అైందైంచదచ. అనిన క్ాల్ి కూడా ఉచితైం మరియు గోపయైంగా ఉైంచబడతాయి.
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