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পারিবারিক সর িংসতা এবিং সঙ্গী রিসাসমূ  

সঙ্গী রিসাধািীদেি অদেরিয়াদত অবস্থান কিাি জনয অবমাননাকি সম্পদকে ি মাদে থাকদত  দব না। 

অদেরিয়াদত গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা গ্র ণদ াগয নয়। 

আপনাি সঙ্গী, পরিবাদিি সেসযিা অথবা সমাদজি অনয ককান বযরি আপনাি রিসা স্ট্যাটাসদক হুমরকি সমু্মখীন কিদত পাদিন না৷ 

 রে আপরন অস্থায়ী সঙ্গী রিসা (সাবক্লাস 300, 309 বা 820) ধািী  ন এবিং পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি  দয় থাদকন ও সম্পকে  কিষ  দয়  ায়, তা দি অদেরিয়াি অরিবাসী 

আইদন রবধান িদয়দে আপনাি স্থায়ী সঙ্গী রিসাি (উপদেণী 100 বা 801) আবেদনপত্র চালিবে যাওোর। 

আপরন বা আপনাি পরিরিত ককউ রবপোক্রান্ত  দি 000 নাম্বাদি পুরিিদক ডাকুন। 

অদেরিয়াি পুরিি রনিাপে এবিং রবশ্বাসদ াগয। 

 
রবনামূদিয কগাপনীয় পিামিে ও স ায়তাি জনয 1800 RESPECT-এ 1800 737 732 নাম্বাদি ক ান করুন৷ 

 

 রে আপনাি রবনামূদিয একজন কোিাষী প্রদয়াজন  য় তা দি 131 450 নাম্বাদি ক ান করুন। 

অদেিীয় সিকাি ককান অবস্থাদতই গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা স য কদি না। 

গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা আইন রবরুদ্ধ অপিাধ। নািী পুরুষ-রনরবেদিদষ গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতাকািী বযরি কারাগাবর যযবে পাবরন।  

গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতা  কিা পুরুষ বা নািী সঙ্গীদক রনয়ন্ত্রণ কিাি িদযয তাদক রনিাপত্তা বা কিযাদণি িয় কেখাদনাি জনয আিিণ কিা বা হুমরক কেয়া। 

অদেরিয়াদত গৃ স্থারি ও পারিবারিক সর িংসতাি রিকাি  ওয়া ক  ককউ স ায়তা পরিদষবা কথদক সা া য কপদত পাদিন। 

আপনাি রিসা বা অরিবাসনগত অবস্থা  াই ক াক না ককন আপরন সা া য কপদত পাদিন। 

আপনাি সম্পকে  টিদক আদে নারক কিষ  দয় কগদে তা ককাদনা বযাপািই নয় – তািপদিও আপরন সা া য কপদত পাদিন। 

1800 RESPECT  দিা অদেরিয়াি জাতীয় ক ৌন রন োতন, পারিবারিক এবিং গৃ স্থারি সর িংসতা সিংক্রান্ত পিামিেোতা কসবা(Australia’s National Sexual 

Assault, Family and Domestic Violence Counselling service)। লেনামূবিেি এই কসবা কটরিদ াদন এবিং অনিাইদন কগাপনীয় পিামিে এবিং তথয 

প্রোন কদি থাদক। পিামিেোতািা আপনাি কথা শুনদবন, আপনাি প্রদেি জবাব রেদবন এবিং আপনাি স্থানীয় এিাকায় অনযানয স ায়তা পরিদষবাগুদিা সম্পবকে  আপনাবক পিামিে 

রেদত পাদিন৷ 

1800 737 732 নাম্বাদি কি করুন অথবা 1800 RESPECT-এি ওদয়বসাইট www.1800RESPECT.org.au এ  ান। 

আপনাি রক একজন কোিাষী প্রদয়াজন? 

অনুবাে এবিং কোিাষী কসবা (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service) কপদত লেনামূবিে 131 450 নাম্বাদি ক ান করুন। টিআইএস 

আপনাদক অনযানয পরিদষবাগুদিাি সাদথ ক াগাদ াগ কিদত সা া য কিদব। টিআইএস কাউদেরিিং প্রোন কদি না। 

পারিবারিক সর িংসতাি রবধান সম্পদকে  আকিা তদথযি জনয: 

অরিবাসন ও সীমান্ত সুিযা রবিাদগি (Department of Immigration and Border Protection) ওদয়বসাইট www.border.gov.au এি 

factsheet 38-এি রিিংক অনুসিণ করুন। 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/38domestic

