
Orange Door
عائلی تشّدد کے شکار سب لوگوں کے لیے ایک مفت سروس

 inTouch
عائلی تشّدد کے معامالت میں تہذیبی لحاظ سے حّساس 
خدمات اور کئی زبانوں میں قانونی مشورہ فراہم کرتا ہے۔

Whittlesea Community Connections وکٹورین حکومت کی مدد کا 
معترف ہے۔

Safe Steps
آپ کو اپنی حفاظت بڑھانے کے طریقے دریافت کرنے کے لیے مدد دے سکتا ہے 

جن میں یہ شامل ہیں: کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشورہ( اور قانونی خدمات، ہنگامی 
رہائش اور آپ کو گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے سیفٹی پالن کا انتظام۔

Victorian Legal Aid
پیر تا جمعہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک مفت قانونی مدد فراہم کرتا ہے۔

Whittlesea Community Connections
City of Whittlesea میں لوگوں کو مفت قانونی مدد فراہم کرتا ہے۔

Rainbow Door
LGBTIQA+ لوگوں کے لیے سہارا، معلومات اور ریفرلز )دوسرے اداروں سے رابطے( 

فراہم کرتا ہے. 

50 14 13 پر نیشنل ٹرانسلیٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ سروس کو 
فون کریں اور ان سے اپنے لیے امدادی سروس سے رابطہ 

کرنے کو کہیں۔

اگر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خوف 
ہو تو پولیس کو کال کریں )000(

1800 319 355

1800 755 988

 1300 792 367

 9401 6666

 1800 729 367

1800 015 188

آسٹریلیا میں ہم سب کو تشّدد کے 
بغیر زندگی گزار��͏͏ نے کا حق حاصل ہے

 اپنے شوہر کی 
مرضی کے بغیر طالق 

طلب کریں

آپ کے ویزے کی حیثیت یا آپ کی صورتحال سے قطع نظر، آپ اور آپ کے بچوں کو محفوظ رہنے کا حق 
حاصل ہے۔ امدادی خدمات آپ کو آپ کے حقوق سمجھنے اور محفوظ رہنے میں مدد دے سکتی ہیں۔

گھر میں محفوظ محسوس کرنا ایک انسانی حق ہے۔ اگر آپ خود کو محفوظ 
محسوس نہیں کرتیں تو یہ اہم ہے کہ آپ اپنے بھروسے کے کسی شخص سے 

بات کریں یا مدد کر سکنے والی کسی سروس سے رابطہ کریں۔

 اپنے بچوں کی ضروریات
کو فوقیت دیں اور یہ یقینی 
بنائیں کہ بچے خیریت سے 

اور محفوظ ہیں

تشّدد سے محفوظ رہیں 
چاہے آپ کے ویزے کی 

حیثیت کچھ بھی ہو

مدد حاصل کرنا

 آپ کو حق حاصل ہے 
کہ آپ:

پولیس اور امدادی 
خدمات سے بات کرتے 

ہوئے مفت انٹرپریٹر )زبانی 
مترجم( حاصل کریں

ضرورت کے وقت اپنی 
مدد کے لیے دستیاب 
مالی اور ماّدی سہارا 

حاصل کریں

یہ چنیں کہ آیا آپ رشتہ 
برقرار رکھنا چاہتی ہیں یا 

ختم کرنا چاہتی ہیں


