
घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा (DFSV) िबषयमा कुराकानी गन�को लािग अप्ठेरो 
�नसक्छ। यसलाई विज�त िबषय वा नीजी, पा�रवा�रक मािमला मािनन सक्छ। यिद तपाईले 
कुनै कुराह� ठीक नभएको ल�णह� पिहचान गनु� भयो भने, �हाँ कितपय कुराह� छन् 
जुन तपाईले गन� स�ु�न्छ। 

यिद कसैले घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा 
भोिगरहेका छन् भने उनीह�लाई मैले कसरी 
सो�े? 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा भोिगरहेका कसैलाई सहयोग 
प्रदान गरेर सुरि�त रा� आव�क छ।  उनीह�लाई आफ्नो 
अनुभवह� बताउनको लािग सुरि�त वातावरण सृजना गनु�होस्। 
कुराकानी गन�को लािग िहंसा नभइरहेको अवस्था वा घरेलु, 
पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा गन� स�े ��� वरपर नभएको शा� 
समय छा�ुहोस्। 

ती ���लाई आफ्नै गितमा कुरा गन� िदनुहोस्; उनीह� तयार 
नभएस� उनीह�ले  चाहेको भ�ा बढी भ� जोड नगनु�होस्।  यिद 
तपाईले कुराकानी गनु� भएको ���ले तपाईले आशा गनु� भए अनुसार 
प्रितकृया िदएन भने, ���गत �पमा निलनुहोस्। तपाईको राय 
िदनुभ�ा, तपाईले अवलोकन  गनु� भएको तपाईलाई िच��त पान� 
चीजह� बारे कुराकानी गन� राम्रो �न्छ। तपाईले िन� केही प्र�ह� सो� 
कोिशस गन� स�ु�न्छ , ज�ै: 

• म सोच्दै छु िक के घरमा सवै कुरा ठीक छ?

• मैले तपाईलाई केही चोटपटक लागेको देख�। कसरी �ो
भएको िथयो? के कसैले तपाईलाई ��ो गरेको हो?

• मैले याद गर�  िक तपाई, तपाईको पाट�नरबाट डराउनु �न्छ
ज�ो ला�ो (वा तपाईले श�ा गनु� भएको अ� कसैले
उनीह�लाई हानी पुया�इरहेछ।) �ो ठीक हो? के सवैकुरा
ठीक छ?

• उनीह�लाई गो��पले भ�े मौका िदनुहोस्। कुरा सु�लाई
तयार रहनुहोस्, तर उनीह� तयार नभएमा भ�लाई कर
नगनु�होस्।

मैले कसरी सहयोग गन� सक्छु? 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा भोिगरहेका मािनसह�लाई 
तपाईले जुन तरीकाले सु�ु �न्छ र प्रितकृया जनाउनु �न्छ, �सले 
ती ��� र प�रवारलाई पूरा फरक पान� सक्छ।  

उनीह�को कुरा सु� र सहयोगी ब� आव�क छ। तर, ती 
मािनसह� जब तयार  �न्छन्, उनीह�ले चाहे अनुसार आफ्नो छनौट गन� 
अवसर उनीह�लाई िदन आव�क छ। मािनसह�लाई सहयोग गन� सिकने 
केही उपायह� िन� लगायत पद�छन्: 

• आपतकािलन �स्थितमा वा अिहले यिद कोही खतरामा
�नु�न्छ भने 000 (ितन शु� न�र) मा तु��ै फोन गनु�होस्।

• उनीह�लाई िव�ास गनु�होस् र उनीह�को डरह�लाई
ग�ीर�पमा िलनुहोस्। यो मह�पूण� छ िक ती ��� वा चोट
पुया�उने मािनसह� प्रित तपाईको जेसुकै धारणा  होस्।

• िबचमा अवरोध नगरी वा ��� प्रित कुनै अिग्रम धारणा
नबनाई सु�ुहोस्।

• िहंसा भोिगरहेका ���लाई भएको घटनालाई िलएर,
उनीह�लाई नै किह�ै पिन दोष नलगाउनु होस्। िहंसा
किह�ै पिन िठक �ँदैन।

• उनीह�लाई पीडा िदने ���को लािग कुनै बहानाह�
नबनाउनुहोस्

• उनीह� तयार न�न सक्छन्, वा छोडेर जाँदा सुरि�त न�न
सक्छन् भनी बुझ्नुहोस्

• तपाईले ठा�ु भएको सवैभ�ा राम्रो उपाय गनु� भनी
उनीह�लाई जोड नगनु�होस्

 त� पत्र २ 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा 
भोिगरहेका कसैलाई सहयोग गन� मैले के गन� 
सक्छु?  
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• घरेलु र पा�रवा�रक िहंसा भनेको शा�ररीक मात्र हैन भनी 
बुझ्नुहोस् 

• �ावहा�रक त�रकाह� अपनाएर सहयोग गनु�होस् –यातायात, 
अपोइ�मे�ह� (भेटघाटह�), बालबािलका हेरचाह, वा  
उम्केर जान स�े अक� ठाउँको लािग 

• िवक�ह� छानिवन गन� सहयोग गनु�होस्। थप जानकारी र 
सहयोगको लािग तपाई वा तपाईले म�त ग�ररहनु भएको 
���ले 1800RESPECT मा फोन गन� स�ु�न्छ वा  
1800RESPECT वेबसाइटमा हेन� स�ु�न्छ 

• केही मािनसह�लाई िवक�ह� छानिवन गन�को लािग वा 
1800RESPECT मा स�क�  गन� वकालत सेवाको सहयोग 
आव�क पन� सक्छ। तपाईले स���त �ेत्रको सेवा 
िनद� िशका हेरेर तपाईको �ेत्रको वकालत सेवा प�ा लगाउन 
स�ु�न्छ। 

 
उनीह�लाई क�ोमा मैले िसफा�रस गन� सक्छु? 

तपाईलाई सुसुिचत �न तथा उपयु� िसफा�रसह� गन�को 
लािग सहयोग गन� सध� जानकारी उपल� छन्। िन� 
सेवाह�ले जानकारी र सहयोग प्रदान गछ� न्: 

• 1800RESPECT (1800 737 732) (24/7) 
नेशनल से�युल अस� (National Sexual Assault), 
डोमे�िक फेिमली भाइअल� काउ�ेिल� सिभ�स 
(Domestic Family Violence Counselling 
Service) ले िहंसा भोिगरहेका मािनसह�, ितनीह�का 
सािथह� र प�रवार साथै सहयोगी कामदारह� र 
प्रोफेशनलह�लाई टेिलफोन र अनलाइन परामश� सेवा 
प्रदान गछ� न्।  

• अ�� ेिलयन रे�ुजी एसोिसएसन  
(Australian Refugee Association) 
08 8354 2951 

भख�रै आएका समुदायह� र ���ह�लाई सहयोग गन� 
िविभ� सेवाह� प्रदान गछ� । 

• डोमे��क भाइअल� क्राइिसस सिभ�स  
(Domestic Violence Crisis Service) 
1800 800 098 (24hrs) 
घरेलु र पा�रवा�रक िहंसा�ारा प्रभािवत मिहलाह� र 
बालबािलकाह�को लािग सहयोग, सुरि�त िवक�ह� र सेवाह� 
प्रदान गछ� । डोमे��क भाइअल� क्राइिसस सिभ�सले 
मिहलाह�लाई उपयु� आिदवासी र साँ�ृितक एवं 
भािषक�पले िविवध सेवाह�को लािग िसफा�रस पिन गन� सक्छ। 

• माइगे्र� वुमे� सपोट� सिभ�स इ�  
(Migrant Women’s Support Service Inc) 
08 8346 9417 वा 1800 800 098 
��भाषी (Bilingual), बाइकल्चरल  (bicultural) कम�चारीले 
असुरि�त स��ह� र िहंसाका बढी जो�खममा रहेका 
िविवध साँ�ृितक र भािषक पृ�भूिमका आप्रवासी 
मिहलाह�लाई सहायता प्रदान गन� सक्छ। ितनीह�ले 
प्रोफेशनल दोभाषे लगायत घरेलु िहंसा सेवाह� र अ� 
सेवा प्रदायकस� काय� गछ�  र सेवाग्राहीको गोपनीयताको 
आव�कता बुझ्दछ।  

• नु�ा िम:िमनार (Nunga Mi:Minar) 
08 8367 6474 वा 1800 003 308 
आिदबासी मिहलाह� र बालबािलकाह� जो पा�रवा�रक 
िहंसा भोिगरहेका वा �सबाट उम्केकाह�लाई सहयोग 
ग�ररहेका सेवा। 

• यारो �ेस रेप ए� से�युल अस� सिभ�स  
(Yarrow Place Rape and Sexual Assault Service) 
8226 8777 वा1800 817 421 
बला�ृत भएका वा यौनज� आक्रमणमा परेका जो 
कोहीको लािग िन:शु� एवं गो� सेवा। 

 
घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा बारे 
कहाँबाट थप थाहा पाउन सक्छु? 

तपाईले घरेलु पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा राम्ररी बु� 
सहयोग गन� िविभ� अनलाईन स्रोत सामाग्रीह� उपल� 
छन्। ितनीह� िन� लगायत �न्: 

बे्रक द साइकल (Break the Cycle) 
breakthecycle.sa.gov.au 

आवर वँच (Our Watch) 
www.ourwatch.org.au 

�प इट एट  �ाट� (Stop it at the start) 
www.respect.gov.au 

�ाइट �रबोन (White Ribbon) 
www.whiteribbon.org.au 

वुमे� से�ी सिभ�सेस एस ए (WSSSA) 
www.womenssafetyservices.com.au 

 

यो घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा बारेको ४ त� पत्रह� म�े एक हो। घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा 
पिहचान गन� र आव�कता अनुसार कदम चाल्नको लािग थप जानकारी त� पत्र १ मा उपल� छ। लैि�क 
समानता र स�ान प्रब��नको लािग थाहा पाउन त� पत्रह� ३ र ४ हेनु�होस्।  

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.ourwatch.org.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.womenssafetyservices.com.au/
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