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જાતીય હુમલો 
ઑસ્ટ ર્ે લિયામાાં કોઇપણ વ્યલિ પર જાતીય હુમિો કરવો એ કાનૂની ગુનો છે. 

જાતીય હુમલો કરનાર વ્યક્તત, સ્ત્રી હોય કે પરુુષ, તેને જેલ થઇ શકે છે. 

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમાાં હોવ તો 000 પર પોલીસને ફોન કરો. 

ઑસ્ટ્રેલલયામાાં પોલીસ પાસે જવુાં સલામત છે અને તેમનાાં પર વવશ્વાસ કરી શકાય છે. 

મફત અને ખાનગી સલાહ (counselling) અને માહહતી માટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો. 

જો તમારે મફત દુભાવષયા સેવાની જરૂર હોય તો 131 450 પર ફોન કરો. 

ઑસ્ટ ર્ે લિયાની સરકાર (Australian Government) કોઇપણ સાંજોગોમાાં જાતીય હુમિો 

ચિાવી િેતી નથી. 

જાતીય હુમલો બીજી વ્યક્તતની સાંમવત વગર તેના પર આચરવામાાં આવતુાં કૃત્ય છે. સાથી, પવત કે પત્ની અથવા પહરવારના 
સભ્ય પર જાતીય હુમલો કરવો એ કાયદાની વવરુદ્ધ છે. 

જાતીય હુમલામાાં નીચેનાાં સાંજોગોનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

• કોઇને સમાગમ કે સમાગમને લગતાાં કૃત્યો કરવાાં માટે બળજબરી કરવી;  
• કોઇને અશ્લીલ સાહહત્ય જોવા બળજબરી કરવી; અથવા 
• બાળક સાથે સમાગમ કે સમાગમને લગતાાં કૃત્યો કરવાાં. 

સ્ત્રીઓને પણ પુરુષો જવેા જ હક છે. 

ઑસ્ટ્રેલલયાના કાયદામાાં સ્ત્રીઓ અને પરુુષોને સમાન ગણવામાાં આવે છે. 

દરેક વ્યક્તતન ેતેમના પહરવારો, વમત્રો અને વિયજનો સાથે હકારાત્મક અને સરુલિત સાંબાંધો અનભુવવાનો હક છે. હહિંસા ક્યારે 
પણ બરાબર હોતી નથી. કોઈએ તેમની સાથે કરવામાાં આવતુાં ખરાબ વતતન કે તેમન ેઆપવામાાં આવતી ઇજાઓ સહન ન 
કરવી જોઈએ. 

ઑસ્ટ ર્ે લિયામાાં જ ેતે સાંસ્ટકૃલતની સાંવેદનશીિતાને ધ્યાનમાાં રાખીને અપાતી સેવાઓની છે જ ે

મદદ કરી શકે છે. 

1800RESPECT એ જાતીય સતામણી, ઘરેલ ુઅને પાહરવાહરક હહિંસાનો ભોગ બનેલાઓને સલાહ આપતી ઑસ્ટ્રેલલયાની 
રાષ્ટ્રીય સ્ટ્તરની સેવા છે (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service).  
તે મફત અને ખાનગી સલાહ અને માહહતી, ફોન પર કે ઓનલાઇન આપી શકે છે. સલાહ આપનારાઓ તમારી વાતો સાાંભળે, 

તમારા િશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના વવસ્ટ્તારમાાં ઉપલ્બધ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ તરફ તમને દોરી 
શકે છે.  

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800RESPECT ની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au પર જાઓ. 

http://www.1800respect.org.au/
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શુાં તમાર ેદુભાલષયાની જરૂર છે? 

131 450 પર ભાષાાંતર અને દુભાવષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (ટીસ) માટે ફોન કરો.  ટીસમાાંથી 
દુભાવષયો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાાં મદદ કરશે, જોકે  ટીસ દ્વારા સલાહ (counselling) આપવામાાં 
આવતી નથી. બધા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી હોય છે. 


