
උපකාාර පැතීමෙ�න් ඔබමෙ� ආරක්ෂාාව සැැලමෙ�.  
ඔබ සහ/හෝහෝ ඔහෝ� දරුුවන් පවුල් පරචණ්ඩත්වයට මුහුණ පාන්හෝන් නම් සහ 
බිහෝයන් ජීවත් හෝ� නම්, කිසියම් අහෝයකුට කතාා කිරීම වුදගත්ය. ඔබට අවශ්යය 
හෝනාමුති නම් ඔහෝ� සම්බන්ධතාාවහෝයන් ඉවත්ව යන බවක් හෝමයින් අදහස් හෝනාහෝ�. 

ඔමෙේන්ජ් මෙ�ෝේ (Orange Door)
පවුල් පරචණ්ඩත්වයට මුහුණ හෝදන සෑම අහෝයකුටම හෝනාමිහෝල් ලබා ගතා හුකි හෝස්වාවකි.

inTouch 
සංස්කෘතිකමය වශ්යහෝයන් සංහෝ�දී පවුල් පරචණ්ඩත්ව හා අදාළ උපකාරු සහ 
නීති හෝස්වා විවිධ භාාෂාාවලින් ලබා හෝේ.

විටල්සී කමියුනිටි කහෝනක්ෂාන්ස් (Whittlesea Community 
Connections) වික්හෝටෝරියානු රුජහෝයන් ලුහෝබන අනුග්රුහය 
අගය කරුන බව ප්රුකාශ්යයට පත්කරු සිටිමු .

මෙ�ෆ් �මෙ�ප්� (Safe Steps)
පහතා දුක්හෝවන කරුුණුද ඇතුළුව ඔහෝ� ආරුක්ෂාාව වුඩි කරු ගුනීමට 
ගතා හුකි කිියාමාර්ග ගුන හෝසායා බුලීමට උපකාරු කළ හුකිය: 
උපහෝේශ්යනය සහ නීති හෝස්වා, අර්බුද කළමනාකරුණය කිරීම සහ ඔබව 
නිවහෝස්දී ආරුක්ෂිතාව තාුබීමට ආරුක්ෂාණ සුලුස්මක් සංවිධානය කිරීම. 

මෙේන්මෙබෝ මෙ�ෝේ  (Rainbow Door)
LGBTIQA+ (සමලිංගික, ේවිලිංගික, සංක්රුාන්ති ලිංගික ආදී) තාුනුත්තාන් 
සඳහා උපකාරු, උපහෝදස් සහ හෝයාමුකිරීම් ලබා දීම.  

13 14 50 ඔස්හෝස් ජාතික භාාෂාා පරිවර්තාන සහ භාාෂාණ 
පරිවර්තාන හෝස්වාව අමතාා ඔබ මෙවනුමෙවන් උපකාරුක 
හෝස්වා හා සම්බන්ධ හෝවන හෝලස ඔවුන්හෝගන් ඉල්ලා සිටින්න.

ඔමෙ� ආරක්ෂාාව සැම්බන්ධමෙ�න් ඔබ� කිසි�ම් 
බි�ක් දැැමෙන් නම් මෙපාලීසි� අ�තන්න (000)

1800 319 355
1800 755 988

1800 729 367 1800 015 188

පවුල් පරචණ්ඩත්වය 
කිසිදු සංංස්කෘෘතියක් 
තුල අනුමත නො�ොකෘරයි

පවුල් පරචණ්�ත්ව� �නු ශාාරීරිකාව ප�ණක් 
සිදු වන්නක් මෙනාමෙ�. ඔබ සැහ ඔමෙ� 
දැරැවන්හ� බි� ඇති වන ආකාාරමෙ� 
අපමෙ�ෝජනාත්�කා සැහ පාලන� කිරීමෙම් 
චේ�ාවන් ඊ� ඇතුළත් මෙ�.

පවුල් පරචණ්ඩත්වය පවුලේල් ඕනෑෑම සාාමාජිකලේයකු 
අතින්සිදු විය හැැකිය: සාමීප සාහැකරුැවන්, සාලේහැෝදරු 
සාලේහැෝදරියන්, පුතුන් සාහැ දියණියන්, නෑැඳි මයිළනුවන් 
ලේහැෝ සාමලිංංගික සාහැකරුැවන් ඊට නිදසුන්ය.

තාක්ෂාණිකා අපමෙ�ෝජන�

ඔහු නිතාරුම මහෝග් 
දුරුකථනය පරීක්ෂාා කරුයි.

සැ�ාජී� අපමෙ�ෝජන�
මා හමු වන සහ කතාා කරුන 
පුේගලයින් ඔහු පාලනය කරුයි.

ඔහු අතාහුරු ගිහෝයාත් මා 
ඕස්හෝ�ේලියාහෝවන් පිටුවහල් 

කරුන බව ඔහුහෝග් පවුහෝල් අය 
පවසයි.

වාචිකා අපමෙ�ෝජන� 
ඔහුහෝග් පවුහෝල් අයවලුන් 

පවසන්හෝන් මා හෝහාඳ බිරිඳක් 
හෝනාවන බවයි.

මා පාලනය කිරීමට සහ මට 
දඬුවම් දීමට ඔහු නිහඬබව 

හෝයාදා ගනියි. 

චිත්තමෙ�ගී�අපමෙ�ෝජන�

ඔහු මට පහත් කරු සලකන 
අතාරු මට විවිධ පටබුඳි 
නම්වලින් කථා කරුයි.

ඔවුහු මට මානසිකව වද හෝදන 
අතාරු මා උමතුහෝවන් සිටින්න්හෝනකු  

බව ඒත්තු ගන්වන්නට  
උත්සහ කරුති. 

ලිංංගිකා අපමෙ�ෝජන�

ඔහු කියන්හෝන්එය බිරිඳක 
වශ්යහෝයන් මහෝග් වගකීම 

බවයි.

උපකාාර ලබා ගැැනී�

මූලය අපමෙ�ෝජන�
ඔහු අහෝප් සියලුම මුදල් 

වියදම් කරුයි. අපට දුන් බිල් 
හෝගවීමට හෝනාහුකියි.

ඔහු මට වුඩ කිරීමට ඉඩ 
දීම පරතික්හෝ�ප කරුයි. 

ආධයාත්මිකා අපමෙ�ෝජන�
මා පාලනය කිරීමට ඔහු 

ආගමභාාවිතාා කරුයි.

ඔහුහෝග් පවුහෝල් අය මහෝග් 
ඇදහිලිවලට අහෝගෞරුව කරුයි.


