
�ங்� �ைள�க்�ம் நம்�க்ைகக�க்� 
சவால் ��ம் �தமாக�ம், ெபண்கள் 
�தான ெபா�த்தமற்ற மற்�ம் தவறான 
நடத்ைதகைளத் த�க்�ம் �கமாக�ம், 
நீங்கள் ெசய்யக்��ய பல �டயங்கள் 
உள்ளன.  

இைவ �ன்வ�வனவற்ைற உள்ளடக்��ன்றன: 

��ப்�ணர்ைவ உ�வாக்�ங்கள்: �ட்�, ��ம்ப, 
மற்�ம் பா�யல் வன்�ைற (DFSV) மற்�ம் அவற்�ன் 
காரணங்கள் பற்�ய ேபா�மான தகவல்கள் 
இல்லாைம, அத்�டன் அைவ பற்�ய தவறான 
தகவல்கள் பரப்பப்ப�த்தல் ஆ�யைவ, வன்�ைற 
மற்�ம் �ஷ்�ரேயாகத்ைத அ�ப�க்�ம் ெபண்கள் 
மத்��ல் அசச்த்ைத உ�வாக்��ன்றன, அத்�டன் 
அவரக்ள்  உத�ைய நா�வைதத் த�க்�ன்றன. மத 
நம்�க்ைகக்கான மற்�ம் ச�கத்�ற்கான தைலவரக்ள், 
DFSV-ைய நன்� �ரிந்�ெகாள்வதற்�ம், அைத எவ்வா� 
த�ப்ப� என்ப� பற்� அ�ந்�ெகாள்ள�ம் ��ப்�ட்ட 
ப�ற்�ைய ேமற்ெகாள்ளலாம். ச�க ெசய்�மடல்களில் 
வ�ம் உண்ைமத் தாள்களி��ந்� தகவல்கைள நீங்கள் 
ேசரக்்கலாம் அல்ல� அவற்ைறத் 
�ண்�ப்�ர�ரங்களாக �நிேயா�க்கலாம்; ச�க 
அ�ைவ அ�கரிக்க �வெராட்�கைளப் �ர�ரிக்கலாம்; 
அல்ல�, உற�களில் ஆண்கள் பா�காப்பான மற்�ம் 
மரியாைதக்�ரிய நடத்ைதகைளப் பயன்ப�த்�வைத 
ஊக்��ப்ப��ம், அத்�டன் வன்�ைற மற்�ம் 
�ஷ்�ரேயாகங்களி��ந்� ��பட�் வாழ 
ெபண்க�க்��க்�ம் உரிைம பற்��ம் உங்கள� 
நிைலப்பாட்ைட உங்கள் ச�கத்�ற்� அ���ங்கள். 

கலந்�ைரயாடல்கைள நடத்�ங்கள்: DFSV பற்��ம்  
மற்�ம் ெபண்க�க்� எ�ராக வன்�ைறைய ஆண்கள் 
பயன்ப�த்�வைதத் த�ப்ப�ல் பா�ன சமத்�வத்�ன் 
�க்�யத்�வத்ைதப் பற்��ம் ேபச வாய்ப்�கைள 
உ�வாக்�ங்கள். இ� ஒ� சமயப் �ரசங்கம், ��ய �� 
�வாதங்கள், அல்ல� உங்கள் ச�கத்�டன் ேபச 
நி�ணரக்ைள அைழப்பதன் �லமாக இ�க்கலாம். 
உங்கள் ச�கத்�ல் உள்ள அைனவைர�ம் 
உள்ளடக்க�ம் - ஆண்கள், ெபண்கள் மற்�ம் 
இைளஞரக்ள். 

உங்கள் நம்�க்ைகப் பாரம்பரியமான� ெபண்க�க்�ம் 
ஆண்க�க்�ம் இைட�லான மரியாைதைய�ம் 
சமத்�வத்ைத�ம் எவ்வா� வளரக்்�ற�, ெபண்களின் 
பங்� ஆண்களிட��ந்� எவ்வா� ேவ�ப��ற�, 
மற்�ம் ��ெவ�த்த��ம் தைலைமத்�வத்��ம் 
ெபண்கைள உள்ளடக்க உங்களால் என்ன ெசய்ய 
���ம் என்பைதக் கவனத்�ல் ெகாள்�ங்கள். 

ஈ�ப�ங்கள்: வ�டந்ேதா�ம் நவம்பர ்25ம் �க� 
ெபண்க�க்� எ�ரான வன்�ைறகைள ஒ�ப்பதற்கான 
சரவ்ேதச �னம், மற்�ம் நவம்பர ்25 �தல் �சம்பர ்10 
வைர�ள்ள பா�ன அ�ப்பைட�லான வன்�ைறக்� 
எ�ரான 16 நாட்கள் �ரசச்ாரம் ேபான்றைவ உட்பட, 
ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் இைட�லான 
மரியாைதைய ஊக்��க்�ம் ச�க �யற்�களில் 
பங்ேகற்க�ம். உங்கள் மத நம்�க்ைக மற்�ம் 
ச�கத்�ற்கான ெபண்களின் பங்களிப்ைபக் 
ெகாண்டா�வதன் �லம், மாரச் ்8 அன்� சரவ்ேதச 
மகளிர ்�னத்ைத�ம் நீங்கள் அங்�கரிக்கலாம். 

நடவ�க்ைக எ�ங்கள்: ெபண்களின் 
சமத்�வத்ைத�ம் மரியாைதைய�ம் 
ஊக்��க்�ம் �கமாக, உங்கள் ச�கத்�ல் 
மாற்றங்கைளச ்ெசய்வதன் �லம், பா�ன 
சமத்�வத்ைதத் �ண்ட�ம். பா�ன சமத்�வம் / 
ெபண்க�க்� எ�ரான வன்�ைறையத் த�க்�ம் 
�ட்டம் அல்ல� அதற்கான ெசயற்�� ஒன்ைற 
உ�வாக்�தல்; தைலைமத்�வத்�ல் ஈ�பட இளம் 
ெபண்கைள ஊக்��த்தல்; மற்�ம் ��ய 
தைலவரக்�க்�ப் ப�ற்� அளித்தல் ஆ�யைவ 
இ�ல் அடங்�ம். 

�ட்டாண்ைமகைள உ�வாக்�ங்கள் மற்�ம் 
மாற்றத்�ற்காக வா��ங்கள்: �ற ச�கக் 
��க்கள், வைலயைமப்�கள், மற்�ம் மத 
நம்�க்ைகச ்ச�கங்க�டன் இைணந்� 
பணியாற்�வ�, DFSV-ையத் த�க்க ெசயற்ப�ம் 
உங்கள் ேவைலையப் பலப்ப�த்த�ம், 
�டயங்கைளக் கற்�க்ெகாள்ள�ம் உங்க�க்� 
உத�ம். இ� உங்கள் மத நம்�க்ைக மற்�ம் ச�க 
உ�ப்�னரக்ைள பா�காப்� ேசைவக�டன் 
இைணப்பதற்கான வாய்ப்�கைள�ம் 
வழங்கக்��ம். ேம�ம், உத� மற்�ம் ஆதரைவப் 
ெபற அவரக்ைள ஊக்��க்�ம். 

உண்ைமத் தாள் 4 

பா�ன சமத்�வம் மற்�ம் 
மரியாைதைய ஊக்��த்தல்
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DFSV ெதாடரப்ான �லவளங்கள் 

வன்�ைற மற்�ம் தவறான நடத்ைதகைள 
அைடயாளம் கண்�, அவற்ைற சவால் ெசய்ய 
உங்க�க்� உதவ, பல �லவளங்கள்  உள்ளன. 
�ன்வ�வன அவற்�ல் அடங்�ம்: 

1800 RESPECT – ேத�ய பா�யல் தாக்�தல், 
�ட்� மற்�ம் ��ம்ப வன்�ைற 
ஆேலாசைன ேசைவ 

Information about DFSV in different languages 

Anglican Diocese Melbourne (ஆங்��கன் ��ஸ்தவ 
மைறமாவட்டம் ெமல்ேபரன்்) 
Preventing Violence Against Women Program 

AMES Prevention of Violence Against Women Leadership 
Project (ெபண்க�க்� எ�ரான வன்�ைறத ்
த�ப்�த் தைலைமத்�வத் �ட்டம்) 

Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2 

Challenge Family Violence Project ��ம்பவன்�ைறைய 
சவால் ெசய்�ம் �ட்டம் Promoting Equality and Respect: An 
interfaith collaboration on preventing family violence 

Church of Scotland – Integrity Strategy (சரச் ்ஆஃப் 
ஸ்காட்லாந்� - ேநரை்ம உத்�) Working to end violence 
against women Resources for tackling violence against women 

ெபண் மற்�ம் ��ம்ப வன்�ைறகைள 
அைடயாளம் கா�ம் மத நம்�க்ைகச ்
ச�கங்கள் - எைவெயல்லாம் ெசய�க்கம் 
த��ன்றன: 
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings ெமல்ேபாரன்் 
பல்கைலக்கழகம் மற்�ம் ெபண்களின் 
ஆேராக்�யத்�ற்கான பன்�க கலாசச்ார ைமயம் 

InTouch ('இன் டச'் - ��ம்ப வன்�ைறக்� 
எ�ரான பன்�க கலாசச்ார ைமயம்) 
Empowering Faith and Community Leaders to Prevent Violence 
Against Women 

Our Watch (எம� கண்காணிப்�) – Let’s change the story: 
Violence against women in Australia 

Our Watch (எம� கண்காணிப்�) – Prevention Practitioner 
Guide 
(மத நம்�க்ைக அ�ப்பைட�லான �ழல்க�க்கான 
எ�த்�க்காட்�க�டன்) 

Our Watch (எம� கண்காணிப்�) – What Drives 
Violence Against Women? 

நம்�க்ைக ச�கங்களில் சமமான மற்�ம் 
மரியாைதக்�ரிய உற�கைள ஊக்��த்தல் 
Manual and toolkit 

SASA! (‘சாசா’ நம்�க்ைக) 
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence Against Women 
and HIV 

இரக்கம் மற்�ம் �ரல்ெகா�த்தல் 

'� மான் பாக்ஸ்': ஆஸ்�ேர�யா�ல் ஒ� இைளஞனாக 
இ�ப்ப� பற்�ய ஆய்� 
The Men’s Project – Jesuit Social Services 

White Ribbon Australia ('ைவட ்ரிப்பன்' ஆஸ்�ேர�யா) 
resources 

DFSV-ையத் த�ப்ப��ம் 
அைடயாளங்கா�வ��ம், அத்�டன்  
ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகைளப் 
பா�காப்பாக ைவத�்�ப்ப��ம் உங்களால் 
�க்�ய பங்� வ�க்க ���ம். 

1800RESPECT (1800 737 732)-ல் அல்ல�  

www.1800RESPECT.org.au-ல் ேமல�கத் தகவல் �ைடக்�ம்.  

அவசரகாலத்�ல் அல்ல� யாராவ� ஆபத்�ல்
இ�ந்தால் உடன�யாக 000-ஐ அைழக்க�ம். 

இ�, DFSV-ஐக் ��த்�ள்ள 4 உண்ைமத் தாள்களில் ஒன்றா�ம். பா�ன சமத்�வம் மற்�ம் மரியாைதைய 
ேமம்ப�த்�வ� பற்�ய ��தல் தகவல்கள் உண்ைமத் தாள் 3-ல் �ைடக்�ன்றன. DFSV-ஐ அைடயாளம் கண்� 
அதற்�ப் ப�லளிப்ப� பற்� ேம�ம் அ�ய, உண்ைமத் தாள்கள் 1 மற்�ம் 2-ஐப் பாரக்்க�ம். 

https://www.1800respect.org.au/languages/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://jss.org.au/what-we-do/the-mens-project/the-man-box/
http://www.whiteribbon.org.au/Learn-more/Available-Resources
http://www.1800respect.org.au/
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