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গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতা 

অস্ট্রেলিয়াস্ট্রত গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতা গ্রহণস্ট্র াগয নয়। 

গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতা আইন লবরুদ্ধ অপিাধ। 

নািী-পুরুষ লনলবিস্ট্রেস্ট্রষ এই অপিাধকািী বযলি কারাগারর যেরে পাররন। 

আপলন বা আপনাি পলিলিত ককউ লবপদাক্রান্ত হস্ট্রি 000 নাম্বাস্ট্রি পুলিেস্ট্রক ডাকুন। 

অস্ট্রেলিয়াি পুলিে লনিাপদ এবিং লবশ্বাসস্ট্র াগয। 

 
লবনামূস্ট্রিয কগাপনীয় পিামেি ও সহায়তাি জনয 1800 RESPECT-এ 1800 737 732 নাম্বাস্ট্রি ক ান করুন৷ 

 

 লদ আপনাি লবনামূস্ট্রিয একজন কদাভাষী প্রস্ট্রয়াজন হয় তাহস্ট্রি 131 450 নাম্বাস্ট্রি ক ান করুন। 

অস্ট্রেিীয় সিকাি ককান অবস্থাস্ট্রতই গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতা সহয কস্ট্রি না। 

পুরুষ বা নািী সঙ্গীস্ট্রক লনয়ন্ত্রণ কিাি িস্ট্রযয তাস্ট্রক ভয় কদখাস্ট্রনা বা লনিাপত্তাি হুমলক কদয়া গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতাি মস্ট্রধয পকে। গৃহস্থালি ও পালিবালিক সলহিংসতাি মস্ট্রধয 

অন্তভুি ি িস্ট্রয়স্ট্রে: 

 আঘাত কিা; 

 শ্বাসরুদ্ধ কিা;  

 পলিবাি বা সঙ্গীস্ট্রক প্রস্ট্রয়াজনীয় টাকা-পয়সা লদস্ট্রত অস্বীকাি কিা;   

 সঙ্গীস্ট্রক বনু্ধ-বান্ধব ও পলিবাি কেস্ট্রক আলাদা করর রাখা;  

 সঙ্গীস্ট্রক অপমান কিা বা ক্রমাগত সমাস্ট্রিািনা কিা; এবিং  

 লেশু বা কপাষা প্রাণীস্ট্রদিস্ট্রক হুমলক কদয়া। 

নািীি আস্ট্রে পুরুষস্ট্রদি সমান অলধকাি। 

অস্ট্রেিীয় আইন নািী ও পুরুষস্ট্রক সমান অলধকাি প্রদান কস্ট্রি৷ 

প্রস্ট্রতযস্ট্রকিই আস্ট্রে সলহিংসতামুি ভাস্ট্রব, সুখী সম্পকি  বজায় কিস্ট্রখ সমাস্ট্রজ বসবাস কিাি অলধকাি।  

নািীস্ট্রদি খািাপ আিিস্ট্রণি লেকাি হওয়া বা যলতগ্রস্ত হওয়া কমস্ট্রন লনস্ট্রত হস্ট্রব না। 

সাহা য কিাি জনয অস্ট্রেলিয়াস্ট্রত সািংসৃ্কলতকভাস্ট্রব সিংস্ট্রবদনেীি কসবা আস্ট্রে। 

1800 RESPECT হকিা অস্ট্রেলিয়াি জাতীয় ক ৌন লন িাতন, পালিবালিক এবিং গৃহস্থালি সলহিংসতা সিংক্রান্ত পিামেি কসবা(Australia’s National Sexual 

Assault, Family and Domestic Violence Counselling service)। বিনামূরলেি এই কসবা কটলিস্ট্র াস্ট্রন এবিং অনিাইস্ট্রন কগাপনীয় পিামেি এবিং তেয 

প্রদান কস্ট্রি োস্ট্রক। পিামেিদাতািা আপনাি কো শুনস্ট্রবন, আপনাি প্রস্ট্রেি জবাব লদস্ট্রবন এবিং আপনাি স্থানীয় এিাকায় অনযানয সহায়তা পলিস্ট্রষবাগুস্ট্রিা সম্পরকে  আপনারক পিামেি 

লদস্ট্রত পাস্ট্রিন৷ 

1800 737 732 নাম্বাস্ট্রি কি করুন অেবা 1800 RESPECT-এি ওস্ট্রয়বসাইট www.1800RESPECT.org.au এ  ান। 

আপনাি লক একজন কদাভাষী প্রস্ট্রয়াজন? 

অনুবাদ এবিং কদাভাষী কসবা (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service) কপস্ট্রত বিনামূরলে 131 450 নাম্বাস্ট্রি ক ান করুন। টিআইএস 

আপনাস্ট্রক অনযানয পলিস্ট্রষবাগুস্ট্রিাি সাস্ট্রে ক াগাস্ট্র াগ কিস্ট্রত সাহা য কিস্ট্রব। টিআইএস কাউস্ট্রেলিিং প্রদান কস্ট্রি না। 

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

