
सहयोग माग्ाले तपाईंलाई सुरक्षित रह् सहयोग ग्नेछ । 
यदि तपाईं र / वा तपाईंका बच्ाहरूले पाररवाररक हहंसाको अनुभव गरररहनुभएको छ र डरमा बाँचिरहनुभएको छ 
भने, तपाईंले कसैसँग कुरा गन्न आवशयक छ । यसको मतलब, यदि तपाईंले निाहेमा, तपाईंले आफनो समबन्ध 
तोड्नुपछ्न भन्े होइन । 

‘अरेन्ज डोर’ (Orange Door)
हहंसाको अनुभव गनने जोसुकैको लागग गन:शुलक सेवा ।

‘इ्टच’ (inTouch) 
यसले धेरै भाषाहरूमा सांसककृ गतक रूपमा संवेिनशील पाररवाररक हहंसा सहयोग र कानुनी 
सललाह प्रिान गछ्न ।

चविटलसी सामुिाययक सम्पक्न हरू (Whittlesea Community Connections) 
ले भभकटोररया सरकारको सहयोगको लागग आभार व्यक्त गि्नछ।

‘सेफ सटेपस’ (Safe Steps)
यसले परामश्न र कानुनी सेवाहरू, संकटकालीन आवास र तपाईंलाई घरमा सुरभषित 
राखन सुरषिा योजना व्यवस्थित गनने लगायत तपाईंको सुरषिा बढाउनको लागग 
गवकलपहरू खोजन मद्दत गन्न सकछ ।

‘रेन् ो डोर’ (Rainbow Door)
यसले LGBTIQA+ मागनसहरूको लागग सहयोग, सललाह र ररफरलहरू प्रिान गछ्न 

राय्रिय अनुवाि र िोभाषे सेवा (National Translating and 
Interpreting Service) लाई 13 14 50 मा गन:शुलक फोन 
गनु्नहोस्  र उनीहरूलाई तपाईंको लागग सहयोग सेवालाई सम्पक्न  गन्न 
अनुरोध गनु्नहोस् ।

यदि तपाईंलाई आफ्नो सरुक्ाकनो बारमेा डर लागमेा 
प्रहरीलाई ती् शनूय (000) मा फनो् ग्ुनुहनोस् 

1800 319 355
1800 755 988

1800 729 367 
1800 015 188

कुनै पनन संसककृ निमा 
पारिवारिक हिंसा 
असववीकार्य छ

पाररवाररक हहंसा शारीररक मात्र हुँदै् । यसमा 
तपाईं र तपाईंका ्च्ाहरूलाई डर महसुस गराउ् 
सक्े ववक्िन्न प्रकारका दुर्व्यवहार र व्यनत्रण ग्ने 
र्वहारहरू समावेश छ्् ।
परिवािका कुनै पनन सदस्य : आत्मी्य पार्टनि (intimate 
partners), दाजुभाइ-दददीबनिनमी, छोिाछोिमीिरू, 
ससुिालमीका नातेदाििरू वा स्ललङ्ी पार्टनििरूद्ािा हुन 
सकछ ।

प्राववधिक दुरुपयोग
उसले संधै मेरो फोनको 
मेसेजहरू जाँि गछ्न ।

सामाज्जक दुर्व्यवहार
उसले मैले कसलाई भेट्ने र कुरा  

गनने भनेर गनयन्त्रण गछ्न ।

यदि मैले उसलाई छोडेमा उसको 
पररवारले मलाई अ्रिेचलयाबाट िेश 
गनकाला (गडपोट्न) गररने कुरा भन्छ ।

मौखिक दुर्व्यवहार
उसको पररवारले म असल श्ीमती 

नभएको कुरा बताउँछन्  ।

उसले मलाई गनयन्त्रण गन्न र िणड 
दिन मौनता प्रयोग गछ्न ।

िाव्ातमक दुर्व्यवहार
उसले मलाई होचयाउँछ र 

तथानाम भन्छ ।

उनीहरूले मानचसक खेल खेलेर 
मलाई म पागल हँ भनेर सोंचन 

बाधय पाछ्नन् ।

यौ् दुर्व्यवहार
उसले श्ीमतीको हैचसयतले 
यो मेरो कत्नव्य हो भन्छ ।

सहयोग प्रापत ग्ने

आर्ंक दुरुपयोग
उसले हाम्ो सबै पैसा खि्न गछ्न । 

अब हामीले बीलहरू गतन्न 
सकिैनौं । 

उसले मलाई काम गन्न दिंिैन । 

आधयाततमक दुर्व्यवहार
उसले मलाई गनयन्त्रण गन्न 

धम्नको प्रयोग गछ्न ।

उसको पररवारले मेरो 
गवश्ासलाई अनािर गछ्न ।


