
‘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 ।

क्िकटोररय् का्ू्ी सहयोग
सोमबार िेखख शुक्रबार गबहान 8 बजे िेखख साँझ 6 बजे समम गन:शुलक कानुनी 
सहयोग प्रिान गछ्न ।

ह्वीटलसी समुदायका क्ेकस्हरू
विवीटलसी शहरमा मागनसहरूलाई गन:शुलक कानूनी सहयोग प्रिान गछ्न ।

‘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 लागेमा 
प्रहरीलाई ती् शनूय (000) मा फनो् ग्ुनुहनोस् 

1800 319 355

1800 755 988

1300 792 367 

9401 6666 

1800 729 367 

1800 015 188

अष्टेक्लरामा िामवी सबैलाई हिंसाबाट 
मुति भएि बाँचने अक्िकाि छ

आफनो श्मी्ानको 
सवमीकृनत नबना समबन्ध 

नवचे्द गनने।

तपाईंको क्िसाको स्थिवत वा तपाईंको पररस्थिवत ्जेसुकै िए तापव् तपाईं र तपाईंका ्च्ाहरूसुँग सुरक्षित रह्े 
अधिकार छ । सहयोग सेवाहरूले तपाईंलाई आफ्ो अधिकारहरू ्ुझ् र सुरक्षित राख् सहयोग ग्व्य सकछ ।

घि्ा सुिक्षित ्िसुस गनु्ट ्ानव अधधकाि िो । ्यदद तपाईंले सुिक्षित ्िसुस 
नगनु्टभए्ा तपाईंले नवश्ास गनने कुनै व्यलतिसँग कुिा गन्ट वा तपाईंलाई ्द्दत गन्ट सकने 
सेवा्ा पहुँि गन्ट जरुिमी छ । 

आफना बच्ािरूको 
आवश्यकतािरूलाई 

प्ा्ध्तिा ददने ि उनमीिरू 
सुिक्षित ि संिक्षित भएको 

कुिा सुननक्चित गनने ।

तपाईंको क्भसाको स्थिनत 
जेसुकै भए तापनन 

हिथिसाबार सुिक्षित ििने ।

सहयोग प्रापत ग्ने

तपाईंसँग न्म् अधिकारहरू छ्् :

तपाईंलाई आवश्यक पिेको 
बेला्ा तपाईंलाई ्द्दत गनने 

आर्थिक ि भौनतक 
सि्योग्ा पहुँि गनने ।

प्ििमी ि सि्योग 
सेवािरूसँग कुिा गदा्ट 

नन:शुलक दोभारेको प््योग 
गनने ।

तपाईंले आफनो समबन्ध्ा 
ििने वा तोड्न िािने कुिा 

छनौर गनने ।


