
Gujarati

કોને ફોન કરવો:

IWSA પ્ોજેક્ટ અધિકારીઓ 
સોમવારથી શુક્રવાર
સવારના ૯થી સાંજના ૪ વાગ્ા સુધી 
9635 8022 પર
info@speakout.org.au

અથવા તમે સહા્ માટે નીચેના નંબરો પર કોલ 
કરી શકો છો. તેઓ દિવસના ૨૪ કલાક અને 
અઠવાદિ્ાના ૭ દિવસ ખુલલા રહે છે.

પોલીસ:
000

ડોમેસ્્ટક વાયોલનસ લાઇન:  
1800 656 463

જો તમને િભુાષિ્ાની જરૂર હો્ તો, TISને 
13 14 50 પર ફોન કરો

અમે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ:

• તમારી પદરસ્થષત અને તમને ઉપલબધ
ષવકલપોને સમજવામાં સહા્

• આરોગ્, ્પશેશ્લ બેનનદફટ પેમેનટ, રહેવાની
જગ્ા, કાનૂની અને અન્ જરૂદર્ાતના ક્ેત્ો
જેવી સહા્ક સેવાઓ પર માનહતી

• નનર્ણ્ લેવામાં તમને ટકેો આપવો

• કટોકટીમાં રહેવાની વ્વ્થા, પરામશ્ણ અને
કાનૂની સલાહ જેવી અન્ સેવાઓ માટ ેસલાહ
સૂચનો

• પાદરવાદરક હહંસાના તમારા અનુભવ અંગે
િીપાટ્ટમેનટ ઓફ હોમ અફે્સ્ણ સાથે વાતચીત
કરવામાં સહા્

જો તમે અંગ્ેજી બોલી શકતા ન હોવ તો,  
અમે દભુાધિયાની વયવ્્ા કરી શકીએ છીએ.

ઘરેલું હહંસા સેવા

બેઘર બહુસાં્કકૃધતક મધહલાઓ સંગઠિત 
સહાય સેવાઓ (HoMWISS) ધહજરતી અને 

શરણા્થી મધહલાઓ મા્ેટ

શું તમને િર લાગે છે અથવા તમે જેની સાથે રહો 
છો તે તમને િઃુખ િે છે?

શું તમે બેઘર છો અથવા બેઘર થવાનું જોખમ છે?

તમે મદદ મેળવી શકો છો



www.speakout.org.au

ઘરેલું અને પાઠરવાઠરક હહંસા 
શું છે?
ઘરેલું અને પાદરવાદરક હહંસા ત્ારે થા્ છે જ્ારે વ્સ્ત, 
વત્ણમાન અથવા અગાઉના સંબંધમાં અન્ વ્સ્તને નન્ંષત્ત 
કરવા માટ ેશારીદરક, ભાવનાતમક, જાતી્, આધ્ ાતતમક, 
ટકેનોલોજીને લગતી, નારાકી્, સામાજજક અથવા 
સાં્કકૃષતક જેવી હહંસાના કોઇક ્વરૂપનો ઉપ્ોગ કરે છે.

૯૮ ટકાથી વધુ કેસમાં ઘરેલું અને પાદરવાદરક હહંસાનો ભોગ 
બનનાર પીદિત મનહલાઓ છે.

ઘરેલું અને પાદરવાદરક હહંસામાં નીચેની પદરસ્થષતઓ 
સામેલ હો્ શકે છે:

• મુક્ો મારવો, ફટકારવું, થપપિ મારવી, વ્્ ુઓ ફેંકવી, 
ધક્ો મારવો, શસ્ત્રનો ઉપ્ોગ કરવો

• સ્ત્રી અથવા બાળકને ઇજા પહોંચાિવી અથવા ઇજા 
પહોંચાિવાની ધમકીઓ આપવી

• સતત નીચા પાિવું, જાહેરમાં અને ઘરમાં અપમાનજનક 
દટપપરીઓ કરવી, ઊંચા અવાજે બોલવું

• સ્ત્રીને અથવા બાળકને િરાવવા અથવા ધમકાવવા માટ ે
કરાતી દટપપરીઓ

• પાલ્ું પ્ારીઓને ઇજા પહોંચાિવી અથવા નુ્સાન 
પહોંચાિવું અથવા સંપશતિ/વ્્ ુઓનો નાશ કરવો

• અનનચછની્ જાતી્ ્પશ્ણ અથવા પ્વકૃશતિઓ અથવા 
દટપપરીઓ

• સ્ત્રીને પદરવાર અને ષમત્ોથી િૂર રાખવું

• સ્ત્રીને પૈસા અથવા ખોરાક જેવી મૂળભૂત જરૂદર્ાતોથી 
વંષચત રાખવી

ઘરેલું અને પાઠરવાઠરક હહંસા 
એ ગુનો છે
તે ફ્ત તમને જ નહહં પરં્ુ તમારા બાળકોને પર અસર 
કરે છે. ઘરેલું અને પાદરવાદરક હહંસાનો અનુભવ કરતા અને 
જોતા બાળકોને તેમના સમગ્ર જીવન િરષમ્ાન આઘાતનો 
અનુભવ થઇ શકે છે.

તમને સલામતી અનુભવવાનો અધિકાર છે.  

જો તમે ઘરેલું અને પાઠરવાઠરક હહંસાનો અનુભવ કરી 
રહ્ા છો, તો તમે નીચેના પગલાં લઇ શકો છો:

• કોઇપર પ્કારની હહંસાને “ના” કહો.

• તમે જેના પર ષવશ્ાસ કરો છો તેની સાથે વાત કરો.

• પોલીસને ૦૦૦ પર કોલ કરો

• વ્ાવસાષ્ક પાસેથી સલાહ મેળવો જેમ કે:

 w ઘરેલું હહંસા રેખા (િોમેજ ટ્ક વા્ોલનસ લાઇન)

 w તમારા ષવ્તારમાં કોમ્ ુનીટી હેલથ સેનટરમાં 
કાઉનસેલર

 w કોઇ સમુિા્ સં્થામાં પદરવાર સહા્ક કા્્ણકર 
(ફેષમલી સપોટ્ટ  વક્ટ ર)

 w સ્ત્રીઓના ઘરેલું હહંસા અિાલતની નહમા્તી 
સેવાઓ (WDVCASs)

• જો તમને ઇજા થવાનું અથવા નુ્સાન થવાનું જોખમ 
હો્ તો પોલીસ બોલાવો

• તમારા જીવનસાથીને તમને નુ્સાન પહોંચાિતા 
અટકાવવા માટ ેએનપ્હેનિિે વા્ોલનસ ઓિ્ટર (AVO) 
મેળવવા માટ ેનજીકની અિાલતમાં ચેમબર મેજજ ટ્્ટે 
પાસે જાઓ અથવા પોલીસ ટ્શેન જાઓ.

અનય સેવાઓ જે તમને મદદ 
કરી શકે છે:
પોલીસ, એમબ્ુલનસ અને અન્ ઇમરજનસી સેવાઓ માટ ે૦૦૦ 
િા્લ કરો 

DOMESTIC VIOLENCE LINE (કાઉનસેલલંગ અને 
સલાહ) ૨૪ કલાકની સેવા
1800 656 463
 
LINK 2 HOME (રહેવાની જગયા) 
1800 152 152

ઘરેલું હહંસા સેવા - IWSA
9635 8022

ધવમેનસ લીગલ સરવંસ (સ્તીઓની કાનૂની સેવા) 
એનએસડબ્લ્ુ 
8745 6999

1800 RESPECT 
1800 737 732
 
LAW ACCESS NSW
1300 888 529

વીમેનસ ડોમેસ્્ટક વાયોલનસ કો્ટ્ટ  એડવોકસી સરવંસીઝ 
(WDVCASs)
1800 938 227


