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ల  ైంగిక వధే ైంపులు 
ఆస్ట్ర లేియాలో, ఎవరిన  నా ల  ైంగికైంగా వేధ ైంచడైం చట్రవయతిరేకైం. 
ల  ైంగిక వేధ ైంపులకు పాలపడే వయక్తిని, పురుషుడ  నా లేదా సి్్ట ీఅయినా, జ  లుకు పైంపవచచు. 

మీరు లేదా మీకు త లిసి్టన వారు ఎవర ైనా పరమాదైంలో ఉననట్లయితే పో లీసచలకు 000 దాారా క్ాల్ చేయైండి. 

ఆస్్టర లేియాలో పో లీసచలు సచరక్షితైం మరియు వారిని విశ్ాసి్టైంచవచచు. 

ఉచిత, గోపయమ ైన క్ౌనిిలిైంగ్ మరియు సమాచారైం క్ొరకు, 1800 737 732 దాారా 1800RESPECTకు క్ాల్ చేయైండి. 

ఒకవేళ మీకు ఉచిత దచబాష్( తరుు మా చేస్్ట వయక్తి) క్ాల్ అవసరైం అయితే 131 450 కు క్ాల్ చేయైండి. 

ఆస్ట్ర లేియా పరభుతాైం (Australian Government) ఎట్ువైంట్ి పరిస్టిితులోల నూ ల  ైంగిక వేధ ైంపులనచ 
సహ ైంచదచ. 
సమమతి లేకుైండానే మరో వయక్తిని ల  ైంగిక క్ారయకరమాలోల  పాలగొ నమని బలవైంతైం చేయడైం ల  ైంగిక వేధ ైంపుల క్తైందకు వసచి ైంద . భాగస్ాామి, 
జీవితభాగస్ాామి లేదా కుట్ుైంబసభుయలప   ల  ైంగిక దాడి చట్రవయతిరేకమ ైనద . 

ల  ైంగిక వేధ ైంపులోల  ఇవి ఉైండవచచు: 

• స్ట కుిలో పాలగొ నమని లేదా ల  ైంగిక క్ారయకరమాలు చేపట్రమని ఎవరిన  నా బలవైంతప ట్రడైం;  

• నీలిచితరా లనచ చూడమని ఎవరిన  నా బలవైంతప ట్రడైం; లేదా 

• పిలలలతో స్ట కుిలో పాలగొ నడైం లేదా ల  ైంగిక చరయలు చేయడైం. 

పురుషులాల నే, సి్్టలీకు కూడా సమాన హకుులుైంట్ాయి. 
ఆస్్టర లేియాలోని  చట్రైం సి్్ట,ీ పురుషులనచ సమానైంగా చూసచి ైంద . 

పరతి ఒకురిక్త తమ కుట్ుైంబాలు, స్్టనహ తులు మరియు పిరయమ నై వారితో స్ానచకూలమ ైన అనచభవైం మరియు సచరక్షితమ ైన 

సైంబైంధాలనచ కలిగి ఉైండే హకుు ఉైంట్ుైంద . హాని చేయడానిన ఎవరూ ఆమోద ైంచరాదచ. 

స్ాయైం అైంద ైంచడానిక్త ఆస్ట్ర లేియాలో స్ాైంసుృతికపరైంగా సచనినతమ ైన స్ట్వలునానయి. 
1800RESPECT ఆస్్టర లేియా జాతీయ ల  ైంగిక దాడి, కుట్ుైంబ మరియు గృహ హ ైంస క్ౌనిిలిైంగ్ సరవాస్ (Australia’s national sexual 

assault, family and domestic violence counselling service).ఇద  ఉచిత, గోపయమ ైన టె్లిఫో న్ మరియు ఆన్ ల  న్ క్ౌనిిలిైంగ్ 
మరియు సమాచారానిన అైంద సచి ైంద . క్ౌనిిలర లు మీరు చ ప్పద  విైంట్ారు, పరశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్ాి రు మరియు మీ స్ాి నిక 
పరా ైంతైంలో ఉైండే ఇతర మదదతు స్్టవలకు  మిమమలిన ర ఫర చేస్ాి రు. 

1800 737 732 కు క్ాల్ చేయైండి లేదా 1800RESPECT వ బ స్ట  ట్ www.1800RESPECT.org.auకు వ ళలైండి. 

http://www.1800respect.org.au/
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మీకు దచబాష్(తరుు మా చేస్ట్ వయక్తి) క్ావాలా? 
అనువాదం మరియు దుబాషీ సేవలు (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ైందడైం క్ొరకు 131 450 కు క్ాల్ 
చేయైండి. ఇతర సరవాసచలతో కమయయనికే్ట్ చేయడానిక్త TIS నచైంచి దచబాష్ మీకు స్ాయపడగలడు. అయితే, TIS క్ౌనిిలిైంగ్ 
అైంద ైంచదచ. అనిన క్ాల్ి కూడా ఉచితైం మరియు గోపయైంగా ఉైంచబడతాయి. 


