
Sinhalese

ඔබට පහත අය සමඟ 

කථා කල හැකිය:

IWSA වයාපෘති නිලධාරීන් 

9635 8022
පෙව 9ඃ00 සිට ෙව 4ඃ00
සද
info@speakout.org.au

නැතිනම්, ඔබට උෙකාර සඳහා ෙහත 
අංක ඇමතිය හැකිය. ඔවුන් දිනපේ 
ෙැය 24 පුරා සහ සතිපේ දින 7 පුරා 
විවෘතව ෙවතී.

පපාලීසියඃ
000

ගෘහාශ්රිත හිංසන දුරකථන අිංකයඃ 
1800 656 463

ඔබට භාෂණ ෙරිවරතකපයකු අවශය 
නම්, කරැණාකර දුරකථන අංක  
13 14 40 ඔසපස TIS අමතන්න

අප විසින් උපකාර ලබා දිය 

හැකි ආකාරය:

• ඔබපේ තතවය අවපබෝධ කර
ගැනීමට උෙකාර සහ ඔබට ඇති
විකලෙයන්

• පසෞඛය, විපශෂ පරතිලාභ පගවීම්,
නිවාස, නීති සහ පවනත ගැටළු
සම්බන්ධ උෙකාරක පසවා ම්බන්ධ
පතාරතුරැ

• ඔබපේ තීරණ ගැනීමට උෙකාර
කිරීම

• අරබූද ඉදුම් හිටුම්, උෙපේශන සහ
නීති උෙපදස ආදී පවනත පසවාවලට 
පයාමු කිරීම්

• ඔබ අතවිඳින ෙවුල හිංසන
සම්බන්ධපයන් සවපේශ කටයුතු
පදොරතපම්න්තුව සමඟ
සන්නිපේදනය සඳහා උෙකාර

ඔබට ඉිංග්රීසි  කථා කරීමට පනාහැකි 
නම්, ඔබට භාෂණ පරිවරතකපයකු 

පිළිපයල කර දිය හැක.

ගෘහසථ හිංසන පසවාව

සිංකරමණ සහ සරණාගත 
කාන්තාවන් සඳහාවූ නිපවස පනාමැති 
බහුසිංසකෘතික කාන්තාවන් සඳහාවූ 

ඒකාබදධ උපකාරක පසවා (HoMWISS)

ඔබ සමඟ ජීවතවන අපයකු 

සම්බන්ධපයන් ඔබ බිපයන් සිටීද නැතිනම් 

ඔබට හිංසා කර තිපේද?

ඔබට නිවසක් පනාමැතිද නැතිනම් එම 

තතවයට ෙතවීපම් අවදානමින් සිටීද?

ඔබට උපකාර ලබා ගත හැකිය



www.speakout.org.au

ගෘහසථ සහ පවුල් 
හිංසන යනු කුමක්ද?
ගෘහසථ සහ ෙවුල හිංසන සිදු වන්පන් දැනට පහෝ 
පෙර සම්බන්ධතාවයක සිටි එක් අපයකු විසින් 
ශාරීරික, මානසික, ලංගික අධයාතමික, තාක්ෂණික, 
මූලය, සාමාජීය පහෝ සංසකෘතික ආකාරපේ යම් 
කිසි හිංසනයක් භාවිතා කර අපනක් අයව ොලනය 
කරන අවසථාපේදීය.

98% කට වඩා ගෘහසථ සහ ෙවුල හිංසන 
වින්දිතයන් වන්පන් කාන්තාවයි.

ගෘහසථ සහ ෙවුල හිංසන අතරට ෙහත පේ 
ඇතුලතපේ:

• මිට පමාළවා ෙහර දීම, ගැහීම, කම්මුලට ගැසීම, 
පේවල විසි කිරීම, තලලු කිරීම, ආයුධයක් 
භාවිතා කිරීම

• කාන්තාවක් පහෝ දරැපවකු හට අනතුරක් කිරීමට 
පහෝ හානියක් කිරීමට තර්ජනය කිරීම

• නිරන්තරපයන් පහළා දැකීම, නිවපසදී සහ 
පරසිේධ සථානවල ලැජ්ජාවට ෙත කිරීම, 
පමාරදීම

• කාන්තාව පහෝ දරැවා බිය වේදන පහෝ තර්ජනය 
කරන ආකාරපේ පරකාශ

• තුවාල සිදු කිරීම, සුරතල සතුන්ට අනතුරැ කිරීම 
පහෝ පේෙළ විනාශ කිරීම

• අනවශය පලස ලංගික අතෙත ගෑම පහෝ 
ක්රියාකාරකම් පහෝ පරකාශන

• කාන්තාවන් සිය ෙවුපලන් සහ මිතුරැ 
මිතුරියන්පගන් ඈත කිරීම

• කාන්තාවන් හට මුදල සහ ආහාර වැනි මූලක 
අවශයතාවයන් අහිමි කිරීම

ගෘහසථ සහ පවුල් 
හිංසන අපරාධ වර්දකි
එය ඔබට ෙමණක් පනාව ඔබපේ දරැවන් හටද 
බලොයි. ගෘහසථ සහ ෙවුල හිංසන අතවිඳින  
සහ දකින දරැවන් සිය මුළු ජීවිත කාලය පුරාම 
වික්ෂිපතව සිටිය හැකිය.

ඔබට ආරකෂාකාරීව සිටීමට අයිතියක ඇත. 

ඔබ ගෘහසථ සහ පවුල් හිංසන අත්විඳින්පන් නම්,  
පහත පියවර ගත හැකිය:

• කිසිදු ආකාරයක හිංසනයකට “නැත” යන්න 
ෙවසන්න

• ඔබ විශවාස කරන අපයකු සමඟ කථා කරන්න.

• 000 ඔසපස පොලීසිය අමතන්න

• ෙහත ආකාරයක වෘතතීකපයකු සමඟ කථා 
කරන්න:

 w ගෘහසථ හිංසන දුරකථන මාරගය

 w ඔබපේ පරපේශපේ පර්ජා පසෞඛය 
මධයසථානයක උෙපේශකවරපයකු

 w පර්ජා සංවිධානයක ෙවුල උෙකාරක 
පසවකපයකු

 w කාන්තාවන් සඳහාවූ ගෘහසථ හිංසන 
අධිකරණ උෙපේශක පසවාපේ පසවකපයකු 
(WDVCASs)

• ඔබට අනතුරක් පහෝ හානියක් සිදුවීපම් අවදානම 
ඇතිනම් පොලීසිය අමතන්න.

• ෙළාත අධිකරණපේ පේම්බර මපේසතරාත පහෝ 
පොලස සථානය පවත පගාස ඔබපේ සහකරැ 
ඔබට අනතුරක් සිදු කිරීම නැවැතවීම සඳහා 
ෙරිගෘහිත හිංසන නිපයෝගයක් (AVO) ලබා 
ගන්න.

ඔබට උපකාර කල හැකි 
පවනත් පසවා:
පොලීසිය, ගිලන් රථ සහ පවනත ආෙදා පසවා 

සඳහා 000 අමතන්න

DOMESTIC VIOLENCE LINE (ගෘහාසථ හිංසන 

දුරකථන මාරගය) (උපපදශන සහ උපප්දස පැය 

24 පසවාව) 

1800 656 463

 

LINK 2 HOME (ඉදුම් හටුම් සඳහා)

1800 152 152

ගෘහසථ හිංසන පසවාව - IWSA

9635 8022

නිව සවුත් වල්ස කාන්තාවන්පග් නීති පසවාව 

8745 6999

1800 RESPECT 

1800 737 732

 

LAW ACCESS NSW

1300 888 529

කාන්තාවන් සඳහාවූ ගෘහසථ හිංසන අධිකරණ 

උපපදශක පසවා (WDVCASs) 

1800 938 227


