
दुर्व्यवहार प्रायः लुकेको हनछ, तर यसका सङ्केतहरू पवहचा् ग्ने तररकाहरू छ्् : 

के तपाईंले धच्ेको र्धतिले :
• आफनो पार्टनि वा परिवािको सदस्यसँग डिाएको सङ्केत देखाउँछ ?
• आफनो पार्टनिलाई संधै खुशमी पान्ट लिन्तत देखख्छ ?
• निच्किाउने वा असवाभानवक व्यविाि देखाउँछ ?
• आर्थिक, सा्ाजजक, भावनात्क रूप्ा संघर्ट गरिििेको छ ?

‘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 ।

सहयोग प्रापत ग्ने यदि तपाईंलाई आफ्नो सरुक्ाकनो बारमेा डर लागेमा 
प्रहरीलाई ती् शनूय (000) मा फनो् ग्ुनुहनोस् 

1800 319 355
1800 755 988

1800 729 367 
1800 015 188

पारिवारिक हिंसाको सामना गरिििेको 
व्यक्तिलाई कसिवी सिरोग गनने

उनमीिरूको कुिा सुन्ुिोस् ि 
नवश्ास गनु्टिोस् । 

उनमीिरूलाई तपाईं 
उनमीिरूको सा््ा छ भनेि 

्ािा ददनुिोस् ।

्यो उनको गलतमी िोइन 
भनेि उनलाई 

आश्ासन ददनुिोस् ।

उनमी सुिक्षित भएको 
सुननक्चित गनु्टिोस् । उनलाई 
सोधनुिोस् : “्यदद तपाईं घि 

जानुभए्ा के तपाईं ि 
तपाईंका बच्ािरूलाई 

खतिा हु्छ ?”

उनले समबन्ध्ा िनिििन 
िोजे पनन उनको छनौरलाई 
सि्योग ि सम् ान गनु्टिोस् ।

“नत्मीले नकन छोड्दैनौ ?” 
भनेि कनिल्यै नसोधनुिोस् । 

्यो धािनात्क हु्छ । 
उनमीिरूलाई तपाईंको 

नवश्ास ि सि्योग िानि्छ ।

सि्योग सेवािरूको 
बािे्ा जानकािमी ददनुिोस् 

ि उनमीिरूलाई ्द्दत 
्ागनको लानग प्ोतसानित 

गनु्टिोस् ।


