Fact Sheet 4 – Nepali

त� पत्र ४

लैि�क समानता र स�ानको
प्रब�� न
हािनकारक िव�ासह�लाई चुनौित िदन र मिहलाह� प्रितको

तपाईको पर�रागत िव�ासले पु�षह� र मिहलाह�िबच कसरी

अनुपयु� र अपमानजनक �वहार रो�को लािग धेरै

स�ान र समानता बढाउँ छ, कसरी मिहलाह�को भूिमका

कुराह� छन्, जुन तपाईले गन� स�ु�न्छ।

पु�षह�को भ�ा फरक छ र मिहलाह�लाई िनण�यकता� र
नेतृ�मा समावेश गराउन तपाईले थप के गन� स�ु�न्छ भनी

ितनीह� िन� लगायतह� �न्:

िवचार गनु�होस्।

जाग�कता सृजना गनु�होस्: घरे लु, पा�रवा�रक र यौिनक िहं सा

संल� �नुहोस्: बािष�क �पले २५ नोभे�रमा मनाइने

(DFSV) बारे को जानकारीमा कमी र गलत जानकारी �नुले साथै
�सका कारणह�ले डर सृजना गछ� र, िहं सा दु ��वहार
भोिगरहे का मिहलाह�लाई सहायता खो�बाट रोक्छ।
घरे लु,पा�रवा�रक र यौिनक िहं सा राम्ररी बु� र �सलाई कसरी
रो�े भनी धािम�क र सामुदाियक नेताह�ले िवशे ष तािलम िलन
सक्छन्। तपाईले सामुदाियक समाचारपत्रह�मा, त� पत्रह�बाट
जानकारी समावेश गन� स�ु�न्छ वा त� पत्रह�लाई पचा� को
�पमा िवतरण गन� स�ु�न्छ; पो�रह�को �पमा टाँ सेर
समुदायको �ान बढाउन स�ु�न्छ; वा घोषणा गन� स�ु�न्छ
तािक स��ह�मा पु�षह�को सुरि�त र स�ानपूव�क
�वहारह� बढावा गन� र मिहलाह�ले िहं सा र दु ��वहारबाट
मु� भएर बाँ � पाउने अिधकार प्रब�� न गन�मा तपाईको
समुदायले तपाईको धारणा थाहा पाउँ छ।
छलफल गनु�होस्: घरे लु , पा�रवा�रक र यौिनक िहं सा र
मिहला िव�� पु�षले प्रयोग गन� िहं सा रो�, लैि�क
समानताको मह� बारे कुराकानी गन� अवसरह� सृजना
गनु�होस्। यो प्रवचन, कम औपचा�रक सानो समूहमा
छलफल माफ�त वा िव�ह�लाई आम�ण गरी तपाईको
समुदायको लािग बोल्न लगाएर गन� सिकन्छ। समुदायका
सवैलाई समावेश गनु�होस् – पु�षह�, मिहलाह� र साना
उमेरका मािनसह�।

इ�रनेशनल डे फर द इिलिमने शन अफ भाइअल� अगे�
वुमेन (International Day for the Elimination of Violence
Against Women) र २५ नोभे �रदे �ख १० िडसे�रस� गरी १६
िदन मनाइने ए��िभ� अगे � जे�र बेस्ड भाइअल� �ा�े न
(Activism against Gender-based violence campaign)
लगायत पु�षह� र मिहलाह�िबचको स�ान प्रब�� न गन�

सामुदाियक पहलह�मा सहभागी �नुहोस्। तपाईको आस्था र
समुदायमा मिहलाह�ले पुया� एको योगदान मनाउन ८ माच�मा
अ�रा� ि��य मिहला िदवस पिन मनाउनुहोस्।
काय� थाल्नुहोस्: मिहलाको समानता र स�ानलाई
प्रो�ाहन गन� तपाईको समुदायमा प�रवत�नह� गरी
लैि�क समानतालाई प्रब�� न गनु� होस्। यी काय�ह�मा
लैि�क समानता/मिहला िव�� िहं सा रो�े योजना वा
काय� समूहको थालनी गनु�; कम उमेरका मिहलाह�लाई
नेतृ�मा संल� �न प्रो�ािहत गनु� ; र नयाँ नेताह�लाई
तािलम प्रदान गनु� लगायत पद� छन्।
प�रवत�नको लािग साझेदारी र वकालत गनु�होस्: अ�
सामुदाियक समूहह�, नेटवक�ह� र आस्थामा आधा�रत
समुदायह�स� स�क� र सहकाय� गना� ले घरे लु, पा�रवा�रक
र यौिनक िहं सा रो�को लािग, तपाईलाई िस� बु� र
तपाईको काय�लाई सु�ढ पान� सहयोग गन� सक्छ। यसले
तपाईको आस्था मा�े समूह र समुदायका सद�ह�लाई
सुर�ा सेवाह�स� स�क� गराउन र सहयोग र समथ�न खो�
प्रो�ाहन गन� अवसरह� प्रदान गन� सक्छ।

घरे लु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा स��ी
स्रोत सामाग्रीह�

Our Watch – Let’s change the story:
Violence against women in Australia

िहंसा�क र अपमानजनक �वहार िच� र ��ा

Our Watch – Prevention Practitioner Guide
(with examples for faith based contexts)

�वहारलाई चुनौती िदनको लािग तपाईलाई सहयोग
गन�, िविभ� प्रकारका स्रोत सामाग्रीह� उपल� छन्।
ितनीह� िन� लगायत छन्:

Our Watch – What Drives Violence
Against Women?

1800 RESPECT – National Sexual
Assault, Domestic Family Violence
Counselling Service
Information about DFSV in different languages

Promoting Equal and Respectful
Relationships in Faith Communities
Manual and toolkit

Anglican Diocese Melbourne
Preventing Violence Against Women Program
AMES Prevention of Violence Against
Women Leadership Project
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Challenge Family Violence Project
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Church of Scotland – Integrity Strategy
Working to end violence against women
Resources for tackling violence against women
Faith Communities Addressing Violence
Against Women and Family Violence –
What Works:
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
University of Melbourne and Multicultural
Centre for Women’s Health
InTouch Multicultural Centre Against
Family Violence
Empowering Faith and Community Leaders
to Prevent Violence Against Women

SASA! Faith
A Guide for Faith Communities to Prevent
Violence Against Women and HIV
Trocaire and Raising Voices
The Man Box: A study on being
a young man in Australia
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia resources

घरे लु ,पा�रवा�रक र यौिनक िहं सा रो� र
आव�कता अनुसार कदम चाल्न, र
मिहलाह� र बालबािलकाह�लाई सुरि�त
रा�, तपाईले मु� भूिमका खेल्न स�ु�न्छ।
थप जानकारी 1800RESPECT (1800
737 732) वा
www.1800RESPECT.org.au मा उपल� छ
आपतकािलन �स्थितमा वा यिद कोही खतरामा
�नु�न्छ भने 000 (ितन शु�) मा तु��ै फोन
गनु�होस्।

यो घरे लु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा बारे को ४ त� पत्रह� म�े एक हो। लैि�क समानता र स�ान प्रब�� न बारे अित�र�
जानकारी त� पत्र ३ मा उपल� छ। घरे लु, पा�रवा�रक र यौिनक िहं सा पिहचान गन� र आव�कता अनुसार कदम चाल्नको लािग
थप बु� त� पत्रह� १ र २ हे नु�होस्।

