
�ட்�, ��ம்ப, மற்�ம் பா�யல் வன்�ைறைய (DFSV) பற்� ேப�வ� க�னமான 
�டயமாக இ�க்கலாம். இ� ஒ� �லக்� ஒ�க்கப்பட்ட  தைலப்பாக, அல்ல� ஒ� 
தனிப்பட்ட, ��ம்பப் �ரச�்ைனயாகக் க�தப்படலாம். �டயங்கள் சரியாக இல்ைல 
என்பதற்கான அ���கைள நீங்கள் உணர்ந்தால், நீங்கள் ெசய்யக்��யைவ என்� �ல 
உள்ளன. 

DFSV-ஐ அ�ப�க்��ரக்ளா என்� ஒ�வரிடம் நான் 
எப்ப� ேகடப்�? 

ஆதரைவ வழங்�வ�ம், DFSV-ஐ அ�ப�க்�ம் ஒ�வைரப் 
பா�காப்பாக ைவத்��க்க உத�வ�ம் �க்�யம். 
அவரக்ளின் அ�பவங்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்ள 
அவரக்�க்�ப் பா�காப்பான ஒ� �ழைல 
உ�வாக்�ங்கள். வன்�ைற நடக்காதேபா�, அல்ல� 
DFSV-ஐப் பயன்ப�த்�ம் நபர ்�ற்��ம் இல்லாதேபா�, 
ேப�வதற்� அைம�யான ேநரெமான்ைறத் 
ேதரந்்ெத�ங்கள். 

அந்த நபைர, அவர� ேவகத்�ேலேய ேபச��ங்கள்; 
அவரக்ள் தயாராக இ�ப்பைத �ட அ�கமாகச ்
ெசால்லசெ்சால்� அவரக்ைள வற்��த்த ேவண்டாம். 
நீங்கள் ேப�ம் நபர,் நீங்கள் நிைனத்த �தத்�ல் 
ெசயற்பட�ல்ைல என்றால், அைத தனிப்பட்ட �ைற�ல் 
எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்டாம். உங்கள் க�த்ைதத் 
ெதரி�ப்பைத �ட, நீங்கள் அவதானித்த, உங்கைளக் 
கவைலப்பட ைவக்�ம் �டயங்கைளப் பற்� 
அவரக்ளிடம் ேப�வ� நல்ல�. �ன்வ�வன ேபான்ற �ல 
ேகள்�கைளக் ேகட்க நீங்கள் �யற்� ெசய்யலாம்: 

• �ட்�ல் எல்லாம் சரியாக இ�க்�றதா என்� நான்
ேயா�க்�ேறன்?

• உங்களிடம் �ல காயங்கள் இ�ப்பைத நான்
கவனித்ேதன். அ� எப்ப� நடந்த�? யாராவ� 
உங்க�க்� அவ்வா� காயத்ைத
ஏற்ப�த்�னாரக்ளா?

• உங்கள் வாழ்க்ைகத்�ைணயால் நீங்கள்
பயத்�ற்�ள்ளாவைத நான் கவனித்ேதன் (அல்ல�
ேவ� யாராவ� அவரக்ைள காயப்ப�த்�வதாக
நீங்கள் சந்ேத�க்��ரக்ள் என்றால் அவரக்ளால்).
அ� சரியா? அைனத்�ம் நலமா?

• தனிைம�ல் ேபச அவரக்�க்� வாய்ப்�க்
ெகா�ங்கள். ெச�ம�க்கத் தயாராக இ�ங்கள்,
ஆனால் அவரக்ள் தயாராக இல்ைல என்றால்
ேப�ம்ப� அவரக்ைளக் கட்டாயப்ப�த்த ேவண்டாம். 

என்னால் எவ்வா� உதவ ���ம்? 

DFSV-ஐ அ�ப�க்�ம் நபரக்�க்� நீங்கள் எவ்வா� 
ெச�ம�க்��ரக்ள் மற்�ம் ப�லளிக்��ரக்ள் என்பேத 
அந்தத் தனிநப�க்�ம், அவர� ��ம்ப அல�க்�ம் 
எல்லா �தமான �த்�யாசங்கைள�ம் ஏற்ப�த்�ம். 

ெச�ம�ப்ப�ம் ஆதரவாக இ�ப்ப�ம் �க்�யம், 
இ�ப்��ம், நபரக்ள் தயாராக இ�க்�ம்ேபா�, தம� 
��ப்பங்கைளத் ேதர�்ெசய்ய அவரக்ைள 
அ�ம�ப்ப�ம் �க்�யம். நபரக்ைள ஆதரிக்கக்��ய 
�ல வ�களில் �ன்வ�பைவ அடங்�ம்: 

• அவசரகாலத்�ல், அல்ல� தற்ேபா� யாராவ� 
ஆபத்�ல் இ�ந்தால், உடன�யாக 000 ஐ
அைழக்க�ம்

• அவரக்ைள நம்�ங்கள், அத்�டன் அவரக்ளின்
அசச்ங்கைள ��ரமாக எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
அந்த நபைரப் பற்� அல்ல� அவைரக்
காயப்ப�த்�ய நபரக்ைளப் பற்� நீங்கள் என்ன
நிைனத்தா�ம், இைதச ்ெசய்வ� �க்�யம்

• ��க்�டாமல் அல்ல� ம�ப்�டாமல் ெச�ம�ங்கள்

• அவ�க்� ேநரந்்தைதக் ��த்�, வன்�ைறைய 
அ�ப�க்�ம் நபைர  ஒ�ேபா�ம் �ற்றம் ெசால்ல
ேவண்டாம். வன்�ைற ஒ�ேபா�ம் சரியானதல்ல

• அவைரக் காயப்ப�த்�யவைர நியாயப்ப�த்த
சாக்�ப்ேபாக்�ச ்ெசால்ல ேவண்டாம்

• அவரக்ள் அ���ந்� ெவளிேயறத் தயாராக
இல்ைல, அல்ல� அ� பா�காப்பாக இ�க்கா�
என்பைதப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்

• �றந்த� என்� நீங்கள் நிைனப்பைதச ்ெசய்ய
அவரக்ைள கட்டாயப்ப�த்த �யற்�க்கா�ரக்ள்

உண்ைமத் தாள் 2 

�ட்�, ��ம்ப, மற்�ம் பா�யல் 
வன்�ைறைய அ�ப�க்�ம் ஒ�வ�க்� 
உதவ, என்னால் என்ன ெசய்ய ���ம்? 

Fact Sheet 2 - Tamil 



• �ட்� மற்�ம் ��ம்ப வன்�ைற என்ப� உடல் 
ரீ�யான� மட்�மல்ல என்பைத நிைன�ல் 
ெகாள்�ங்கள் 

• நைட�ைற வ�களில் உத�ங்கள் - ேபாக்�வரத்�, 
சந்�ப்�கள், �ழந்ைதப் பராமரிப்�, அல்ல� 
தப்�க்க ஒ� இடம் ேபான்றவற்�ன் ஊடாக 

• ��ப்பத்ேதர�்கைள ஆராய அவரக்�க்� 
உத�ங்கள். நீங்கள் அல்ல� நீங்கள் ஆதரிக்�ம் 
நபர,் 1800RESPECT-ஐ அைழக்கலாம், அல்ல� ேம�ம் 
தகவல் மற்�ம் ஆதர�க்காக 1800RESPECT 
வைலத்தளத்ைதப் பாரை்வ�டலாம் 

• �ல�க்� ��ப்பத்ேதர�்கைள ஆராய அல்ல� 
1800RESPECT-ஐத் ெதாடர�் ெகாள்ள, ஒ� வக்�ல் 
ேசைவ�ன் உத� ேதைவப்படலாம். அவரக்ளின் 
ேசைவக் ேகாப்பகத்ைதத் ேத�வதன் �லம் 
உங்கள் ப���ல் உள்ள ஒ� வக்�ல் ேசைவைய 
நீங்கள் கண்ட�யலாம். 

 
அவரக்ைள யாரிடம் நான் அ�ப்ப ���ம்? 
தகவல�ந்த மற்�ம் ெபா�த்தமான 
பரிந்�ைரகைளச ்ெசய்ய உங்க�க்� உத�ம் 
வைக�ல், எப்ேபா�ம் தகவல்கைள ைவத்��ங்கள். 
�ன்வ�ம் ேசைவகள், தகவல்கைள�ம் ஆதரைவ�ம் 
வழங்��ன்றன: 
 
• 1800RESPECT (1800 737 732) (24/7) 

ேத�ய பா�யல் தாக்�தல், �ட்� மற்�ம் ��ம்ப 
வன்�ைற ஆேலாசைன ேசைவ, வன்�ைறைய 
அ�ப�க்�ம் நபரக்ள், அவரக்ள� நண்பரக்ள் 
மற்�ம் ��ம்பத்�னர,் அத்�டன் ெதா�லாளரக்ள் 
மற்�ம் ெதா�ல் வல்�நரக்ள் ஆ�ேயா�க்� 
ெதாைலேப� மற்�ம் நிகழ்நிைல (ஆன்ைலன்) 
ஆேலாசைனகைள வழங்��ற�. 

• ஆஸ்�ேர�ய அக�கள் சங்கம் 
08 8354 2951 
��தாக வந்�ள்ள ச�கங்கள் மற்�ம் 
தனிநபரக்ைள ஆதரிக்க பல்ேவ� ேசைவகைள 
வழங்��ற�. 

• �ட்� வன்�ைற ெந�க்க� ேசைவ (DVCS) 
1800 800 098 (24 மணித்�யாலங்கள்) 
�ட்� மற்�ம் ��ம்ப வன்�ைறயால் பா�க்கப்பட்ட 
ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்� ஆதர�, 
பா�காப்பான ��ப்பத்ேதர�்கள், மற்�ம் 
ேசைவகைள வழங்��ற�. ெபண்கைள, 
ெபா�த்தமான �ர�்க, அத்�டன் கலாசச்ார மற்�ம் 
ெமா��யல் ரீ�யாக பல்ேவ�பட்ட ேசைவக�க்�ம் 
DVCS-ஆல் அ�ப்ப ���ம். 

• �லம்ெபயரந்்த ெபண்களின் ஆதர� ேசைவ 
08 8346 9417 அல்ல� 1800 800 098 
ஆபத்தான உற�ல் அல்ல� வன்�ைற அபாயத்�ல் 
இ�க்�ம் பல்ேவ� கலாசச்ார மற்�ம் ெமா��யல் 
�ன்னணிகைளக் ெகாண்ட �லம் ெபயரந்்த 
ெபண்க�க்�, இ� ெமா� மற்�ம் இ� கலாசச்ாரம் 
ெகாண்ட ஊ�யரக்ளால் உதவ இய�ம். ெதா�ல்�ைற 
ெமா�ெபயரப்்பாளரக்ள் உட்பட, �ட்� வன்�ைற 
ேசைவகள் மற்�ம் �ற ேசைவ வழங்�நரக்�டன் 
இவரக்ள் இைணந்� பணியாற்��றாரக்ள், ேம�ம் 
வா�க்ைகயாளரக்ளின் இரக�யத்தன்ைம�ன் 
அவ�யத்ைத �ரிந்�ெகாள்�றாரக்ள். 

• �ங்கா �:�னார் (வடமாநில 
பழங்���ன�க்கான ��ம்பவன்�ைற ேசைவ)  
08 8367 6474 அல்ல� 1800 003 308 
��ம்ப வன்�ைற�டன் வா�ம் அல்ல� அ���ந்� 
தப்�க்�ம் பழங்���ன ெபண்கள் மற்�ம் 
�ழந்ைதகைள ஆதரிக்�ம் ேசைவ. 

• 'யேரா �ேளஸ்' கற்ப�ப்� மற்�ம் 
பா�யல் தாக்�தல் ேசைவ  
8226 8777 அல்ல� 1800 817 421 
பா�யல் பலாத்காரம் ெசய்யப்படட் அல்ல� 
பா�யல் வன்ெகா�ைமக்� ஆளான எவ�க்�மான 
இலவச மற்�ம் இரக�ய ேசைவ. 

 
DFSV-ையப் பற்� நான் எங்ேக அ�கம் 
அ�ய ���ம்? 
DFSV-ையப் பற்� நீங்கள் நன்� �ரிந்�ெகாள்ள 
உதவ, பல்ேவ� நிகழ்நிைல (ஆன்ைலன்) 
�லவளங்கள் உள்ளன. அவற்�ல் �ன்வ�வன 
அடங்�ம்: 
Break the Cycle  
('�ேரக் த ைசக்�ள்' - �ழற்�ைய உைடத்தல்)  
breakthecycle.sa.gov.au 
Our Watch (எம� கண்காணிப்�) 
www.ourwatch.org.au 
Stop it at the start (ஆரம்பத்�ேலேய அதற்� �ற்�ைக��தல்) 
www.respect.gov.au 
White Ribbon ('ைவட் ரிப்பன்') 
www.whiteribbon.org.au 
WSSSA (ெபண்க�க்கான பா�காப்� ேசைவ) 
www.womenssafetyservices.com.au 

 

இ�, DFSV-ஐக் ��த்�ள்ள 4 உண்ைமத் தாள்களில் ஒன்றா�ம். DFSV-ஐ இனங்கா�தல் மற்�ம் அதற்�ப் 
ப�லளித்தல் பற்�ய ��தல் தகவல்கள், உண்ைமத் தாள் 1-ல் �ைடக்�ன்றன. பா�ன சமத்�வத்ைத�ம் 
மரியாைதைய�ம் ஊக்��ப்ப� பற்� அ�ய, உண்ைமத் தாள்கள் 3 மற்�ம் 4-ஐப் பாரக்்க�ம். 

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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