घये रु तथा ऩारयवारयक हहॊसा एउटा अऩयाध हो।
सयु ऺा मोजना
 सुयक्षऺत

स्थरभा जाने ननणणम लरनुहोस ् (साथीबाइ, ऩरयवायजन

वा ऩष्ृ ठको अन्त्मभा ददइएका पोन नम्फयहरू हे नह
ुण ोस ्)।

 तऩाईंरे

ववश्वास गने एकजनाराई सहमोगी व्मक्ततका रूऩभा

चमन गनह
ुण ोस ् अनन उतत व्मक्ततसॉग सल्राह गयी एउटा
गोप्मशब्द तम गनह
ुण ोस ् जन
ु शब्दरे तऩाईंराई सहमोग
चादहएको छ बनेय जनाओस ्।

 आफ्नो

सहमोगी व्मक्तत तथा स्थानीम प्रहयीको पोन नम्फयहरू

आफ्नो भोफाइर पोनको स्ऩीड डामरभा बण्डायण गनह
ुण ोस ्।

 भोफाइर

पोन ऩण
ण ऩभा चाजण गनह
ू रू
ुण ोस ्।

 उ्ऩीडकरे

तऩाईंको मोजनाफाये थाहा ऩाउन सतने करको सूची

तथा सन्तदे शहरूराई भोफाइरफाट भेटाइहाल्नुहोस ्।

 आफ्ना

मोजनाहरूका फाये भा धेयैजनासॉग कुया नगनह
ुण ोस ्।

 आकक्स्भक

प्रमोगका रागग केही यकभ छुट्माएय याख्नुहोस ् य

अलरअलर गये य ्मसभा ऩैसा थप्ने गनह
ुण ोस ्।

 आफ्नो

घय/कायको चाफीको एक अनतरयतत सेट सुयक्षऺत

स्थानभा याख्नुहोस ्।

 एउटा

झोराभा ननम्न वस्तुहरू प्माक गये य याख्नुहोस ् (अनतरयतत

औषगधहरू, कागजऩत्रहरू– याहदानी य नागरयकता, एवप्रहे न्तडेड
बामोरेन्तस अडणय (एबीओ), तऩाईंको जन्तभदताण प्रभाणऩत्र,
फच्चाको जन्तभदताण प्रभाणऩत्र, भेडडकेमय/हे ल्थकेमय काडणहरू,
सेन्तटयलरङ्क कन्तसेसन काडणहरू, कायको दताण कागजऩत्रहरू,
घयबाडा वा गधतोका कयायऩत्रहरू/सम्झौताऩत्रहरू)

 आवश्मकता
 फच्चाहरूराई

ऩये भा फच्चाहरूराई भात्र लरएय ननस्कनह
ु ोस ्।
घयका ठूरा व्मक्ततहरूफीच बइयहे को फहस वा

झगडाफाट टाढै यहन उ्प्रेरयत गनह
ुण ोस ्।

 फच्चाहरूराई
 आफ्ना

गोप्मशब्द थाहा बएको मकीन गनह
ुण ोस ्।

फच्चाहरूराई आकक्स्भक अवस्थाभा के गने य कस्तो

फेराभा “000” भा कर गने बन्तने कुया लसकाउनुहोस ्।

 आफ्ना

फच्चाहरूराई उनीहरु डयाएका छन ् बने भद्दत भाग्न

नछभेकीकहाॉ जाने अनुभनत ददनुहोस ्।

 मदद

फादहय जाने तमायी गदै हुनह
ु ु न्तछ बने, फच्चा/हरूको

भनऩने कुयाहरू जस्तै् खेरौना, ककताफहरू लरन नबफसणनह
ु ोस ्।

 कानन
ू ी

ऩयाभशण लरनह
ु ोस ्।

 एवप्रहेन्तडेड

बामोरेन्तस अडणय (एबीओ) का रागग आवेदन

ददनुहोस ् य ्मसराई सधैँ आपूसॉगै याख्नुहोस ्।

 मदद

तऩाईं प्रहयी वा स्थानीम अदारतभा जान आ्भववश्वासी

भहसूस गनण सककयहनुबएको छै न बने स्थानीम साभुदानमक
सॊस्थाहरू जस्तै ऩारयवारयक सहामता सेवाभा सम्ऩकण याख्न
सतनुहुन्तछ जसरे तऩाईंराई प्रकिमाअनुसाय अनघ फढ्न सहमोग
गनेछन ्।

 तऩाईंको

फच्चाको ववद्मारमसॉग एबीओको एक प्रनत तथा

तऩाईंको ऩनत/ऩ्नीको एउटा तस्वीय बएको ननक्श्चत गनह
ुण ोस ्
मदद उनीहरूराई फच्चाहरूको कानन
ू ी ऩहुॉचफाट वक्चचत गरयएको
छ बने।

 मदद

तरु
ु न्तत प्रहयीराई खफय गनह
ुण ोस ्।
गचठ्ठीऩत्रहरू अन्तम वैकक्ल्ऩक ठे गानाभा जाने व्मवस्था

गनह
ुण ोस ् वा ऩोष्ट अकपस फतस लरनह
ु ोस ्। कागजी बफरको

साटो अनराइन बफलरङ् सेवाको प्रमोग गनह
ुण ोस ्।

आफ्नो नमाॉ ठे गाना वा पोन नम्फय ददनुबन्तदा अनघ

होश ऩुर्माउनुहोस ्, साथै एउटा साइरेन्तट नम्फय (टे लरपोन
डाइये तटयीभा सूचीकृत नबएको नम्फय) लरन नबफसणनुहोस ्।

 अष्रे लरमन

ननवाणचन आमोगसॉग सम्ऩकण याख्नुहोस ् य आफ्नो

नाभ तथा ठे गानाराई प्रकालशत भतदाता नाभावरीफाट हटाउन
अनुयोध गनह
ुण ोस ्।

 आपू

फसेको ठाउॉ सम्बव बएसम्भ सुयक्षऺत छ बन्तने कुया

ननक्श्चत गनह
ुण ोस ्, जस्तै् सुयऺा ढोकाहरू, रक गनणलभल्ने
झ्मारहरू, भोसन–सेक्न्तसदटब फादहयी फत्तीहरू आदद।

 भहत्त्वऩण
ू ण

व्मक्ततहरूराई आफ्नो अवस्थाको फाये भा थाहा

ददनुहोस ्, उदाहयणका रागग तऩाईंको हाककभ तथा तऩाईंरे
काभ गने ठाउॉ का अन्तम साथीहरू, तऩाईंको फच्चाको ववद्मारम
तथा ्महाॉ कामणयत लशऺकहरू, जसरे गदाण उनीहरूरे तऩाईंको
वववयण अरुराई ददनेछैनन ् वा तऩाईंको करको भूल्माङ्कन गनण
सतनेछन ् आदद।

 मस्तो

सभमभा उऩरब्ध सेवाहरूफाट सहामता खोजी कामण जायी

याख्नुहोस ्।

 पोनभा

आएका अऩभानजनक सन्तदे शहरूराई ्मवत्तकै

यखखछाड्नुहोस ् जसरे गदाण ्मसराई अदारतभा प्रभाणका
रूऩभा ऩेश गनण सककमोस ्।

 फैंक

खाताका वववयणहरू, गोप्मशब्दहरू तथा वऩन नम्फयहरू

ऩरयवतणन गनह
ुण ोस ्।

 नमाॉ

तऩाईंको ऩूव–ण ऩनत/ऩ्नीरे एबीओको उल्रॊघन गये भा

 आफ्ना

 कसैराई

इभेर ठे गाना फनाउनुहोस ्।

 ऩरयवनतणत

अवस्थाका फाये भा सेन्तटयलरङ्क, भेडडकेमय तथा

रयमर स्टे ट एजेन्तट (बएको बए) राई सूगचत गनह
ुण ोस ्।

सम्ऩकजहरू
प्रहयी, एम्फुरेन्स ् वा फारूण मन्र:

000

सेन्ट जजज प्रहयी:

(02) 8566 7499

हर्सटज भबर प्रहयी:

(02) 9375 8599

यकडेर प्रहयी:

(02) 9597 2222

घये रु हहॊसा राइन:

1800 656 463
1800 671 442
(TTY)

(24 सै घण्टा टे लरपोन सहामता)
भरङ्क टू होभ:

1800 152 152

राइपराइन (24 सै घण्टा):

131 114

फरात्काय सॊकट राइन:

1800 424 017

फारफाभरका हे ल्ऩराइन (24 सै घण्टा):

1800 551 800

कानूनी ऩहुॉच न्मु साउथ वेल्स:

1300 888 529

घये रु हहॊसा वकारत सेवा तथा भहहरा कानूनी सेवा:

1800 810 784

घये रु हहॊसा ऩयाभर्ज राइन
लसड्नी ऩयाभशण राइन्

(02) 8745 6999

ग्राभीण नन्शल्
ु क कर राइन्

1800 810 784

सोभफाय्

फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.30फजे

भॊगरफाय्

बफहान 9.30फजे - फेरुकी 12.30फजे

बफदहफाय्

फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.30फजे

शि
ु फाय्

बफहान 9.30फजे - 12.30फजे

आहदवासी भहहरा कानूनी सम्ऩकज:
भहहराववरूद्धको हहॊसा, अष्ट्रे भरमारे बन्छ हुॉदैन:

1800 200 526

आददवासी भदहरा कभणचायीहरूद्वाया सचचालरत

1800 639 784

सेन्ट जजज ऩारयवारयक सहामता सेवा:

(02) 9553 9100

सेन्ट जजज घये रु हहॊसा सेवा:

(02) 9087 8300

दक्षऺणी भसड्नी भहहरा घये रु हहॊसा अदारती वकारत सेवा

(02) 9589 1200

(एसएसडब्रुडीबीसीएएस):

(घये रु दहॊसा तथा मौन उ्ऩीडन सम्फन्तधी ऩयाभशण य ये पयरभा ववशेषऻता)
सोभफाय्

आयएसऩीसीए घयऩारुवा जनावयहरूका रागग सुयक्षऺत बफछ्मौना

(02) 9782 4408

भॊगरफाय्
बफदहफाय्
शुिफाय्

बफहान 10.00फजे - फेरुकी 12.30फजे

हहॊसाऩीडडत सहामता राइन

फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.00फजे

(दहॊसाऩीडडतहरूका रागग 24सै घण्टा टे लरपोन जानकायी, सहामता तथा ये पयर)

बफहान 10.00फजे - फेरुकी 12.30फजे
फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.00फजे
बफहान 10.00फजे - फेरक
ु ी 12.30फजे
फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.00फजे
बफहान 10.00फजे - फेरक
ु ी 12.30फजे

भेरो

(02) 8688 5511

नन्शल्
ु क पोन

1800 633 063

फेरुकी 1.30फजे - फेरुकी 4.00फजे

भदहराहरूराई दोबासेको आवश्मकता ऩये भा टे लरपोन अनव
ु ाद सेवाको पोन नम्फय 131
450 भा पोन गयी अनुवादकराई डीबी ऩयाभशण सेवाको पोन नम्फय (02) 9749 7700 भा
सम्ऩकण याख्न अनयु ोध गनणसतनह
ु ु नेछ।

