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�ட்�, ��ம் ப, மற் �ம் பா�யல்
வன்�ைறைய இனங் கா�தல்

ெபண்கள் மற் �ம் அவர்களின் �ழந் ைதகள் , பல�தமான வன்�ைற மற் �ம் தவறான
நடத்ைதகைள அ�ப�க்கக்��ம் . இவ் வாறான நடத்ைதகள் , ெப�ம் பா�ம்
ஆண்களால் ேமற் ெகாள் ளப் ப��ன்றன என்� �ள் ளி�வரங் கள் காட்��ன்றன.
�ட்�, ��ம் ப, மற் �ம் பா�யல் வன்�ைறகைள (DFSV) அ�ப�க் �ம் தனிநபர்கள்
மற் �ம் ��ம் பங் கைளத் �றம் பட அைடயாளம் காண�ம் , ஆதரிக்க�ம் , மற் �ம்
அவர்க�க் �ப் ப�லளிக்க�ம் உங் க�க் � உத�ம் வைக�ல் , அவ் வாறான
வன்�ைறகள் பற் ��ம் , அைவ ெதாடர்�ல் நீ ங் கள் எவ் வாறான உத�ைய
வழங் க���ம் என்ப� பற் ��ம் அ�ந் � ெகாள் வ� அவ�யம் .
�ட்�,

��ம் ப,

என்றால் என்ன?

மற் �ம்

பா�யல்

வன்�ைற
ெசாத்� ேசதம் - கட்�ப்ப�த்தல் , �ரட்டல் , அச்��த்தல் ,

•

அல் ல� இ��ப�த்தல்

�ட்� மற் �ம் ��ம் ப வன் �ைற என் ப�, ஒ�
வாழ் க்ைகத்�ைண, ஒ� �ன் னாள் வாழ் க்ைகத்�ைண,

•

ஒ�வர், அல் ல� ேவ� தைல�ைறகைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
உட்பட ��ம் ப உ�ப் �னர்கள் ேபான் ேறார், பா�ப்�க்�

•

•

�ன் ெதாடர்தல்

�ட்� வன் �ைறயான�, �ன் வ�பவற் ைற
•

காயத்ைத ஏற் ப�த்�ம் உடல் ரீ�யான வன் �ைற -

•

க�த்ைத ெநரித்தல்

•

ெபண் �றப்��ப்ைபச் �ைதத்தல்

பா�யல் வன் �ைற - ஒ�வைர உட�ற�

•

கட்டாய மற் �ம் �ழந்ைதத் ��மணங் கள்

•

‘மரியாைதக்’ �ற் றங் கள் என் � அைழக்கப்ப�பைவ

ெகாள் �மா� கட்டாயப்ப�த்�தல் . இ�ல் ,
கற் ப�ப்� மற் �ம் பா�யல் வன் ெகா�ைம,

- ��ம் பத்�ற் � அவமானத்ைதத் த�ம் வைக�ல்

��ம் பத்�ல் ஏற் ப�ம் ஒ�க்கமற் ற �ணர்ச்�,

அவர் ெசயற் பட்டார் என் ற உணர்�ன்

மற் �ம் ��வர் பா�யல் �ஷ்�ரேயாகம்

அ�ப்பைட�ல் ஒ� ெபண்ைணக் கட்�ப்ப�த்�தல் ,

ஆ�யைவ அடங் �ம்
•

வன் �ைற, மற் �ம் பயம் ேபான் றவற் ைற

உணர்ச்� அல் ல� உள�யல் �ஷ்�ரேயாகம் -

உள் ளடக்�ம் �ற் றங் கள்

தகாதவா� அைழத்தல் அல் ல� ஒ�
வாழ் க்ைகத்�ைணைய ப�ரங் கமாக
சங் கடப்ப�த்�தல்
•

வாய் ெமா�த் �ஷ்�ரேயாகம் - கத்�தல் , தகாத
ெசாற் கைளப் �ரேயா�த்தல் , அல் ல� ஒ�
வாழ் க்ைகத்�ைணைய ெதாடர்ந்� �மர்�த்தல்

•

ச�க �ஷ்�ரேயாகம் - ஒ�வைரத்
தனிைமப்ப�த்�தல் மற் �ம் அவர� நண்பர்கள்
மற் �ம் ��ம் பத்�னைர அவர் பார்ப்பைதத்
த�த்தல்

•

ேவைலத்தளத்�ல் மற் �ம் ெபா� இடத்�ல் பா�யல்
�ன் ��த்தல் மற் �ம் �ரட்டல்

அ�த்தல் , க�த்தல் , தள் �தல் , உைதத்தல் ,
•

�ன் ெதாடர்தல் - ஒ�வரின் ��ப்பத்�ற் � மாறாக,
ேநரில் அல் ல� நிகழ் நிைல�ல் (ஆன் ைலனில் ) அவைரப்

இ� உடல் ரீ�யான� மட்�மல் ல
உள் ளடக்கக்��ம் :

�ங் � �ைள�க்�ம் அச்��த்தல் கள் - ெசல் லப்�ராணிகள்
மற் �ம் �ழந்ைதகள் உட்பட

உள் ளா�பவைரக் கட்�ப்ப�த்த அல் ல� பய��த்த
ேமற் ெகாள் �ம் தவறான நடவ�க்ைக ஆ�ம் .

நி� �ஷ்�ரேயாகம் - நி�கைளக் கட்�ப்ப�த்�தல்
அல் ல� அத்�யாவ�ய பணத்ைத வழங் க ம�த்தல்

பா�ப்�க்�ள் ளா�ம் நப�டன் ெந�ங் �ய உற�ல் உள் ள

ஆன் �க �ஷ்�ரேயாகம் - ஒ�வைரக்
கட்�ப்ப�த்த�ம் ஆ�க்கம் ெச�த்த�ம் ஆன் �க
அல் ல� மத நம் �க்ைககைள மற் �ம்
நைட�ைறகைளப் பயன் ப�த்�தல் அல் ல�
அவற் ைற ம�த்தல்

•

வரதட்சைண ெதாடர்பான �ஷ்�ரேயாகம் வழங் கப்பட்ட வரதட்சைண, மணமகன் மற் �ம் /
அல் ல� அவர� ��ம் பத்�னரால் ��ப்�யற் றதாகக்
க�தப்ப�தல் . இ�, ��மணத்�ற் � �ன் �ம் ,
��மணத்�ன் ேபா�ம் , அதன் �ன் �ம் மணமகைள
�ன் ��த்த�க்� உள் ளாக்��ற�. அத்�டன் , இ�
�ஷ்�ரேயாகத்�ற் �ம் , அ�க வரதட்சைணைய
�ரட்�ப்ெபற வன் �ைறையப் �ரேயா�ப்பதற் �ம்
வ�வ�க்�ம் . ��ரமான �ல சந்தர்ப்பங் களில் , இ�
மரணத்�ற் �ம் �ட வ�வ�க்�ம் .

சட்டத்�ன் �ழ்

வன்�ைறயான அல் ல� தவறான நடத்ைதக்கான

அைனவ�க்�ம் பா�காப்பாக வாழ, மற் �ம்

அ���கள் யாைவ?

மரியாைத�டன் நடாத்தப்பட உரிைம உண்�.

வன் �ைற மற் �ம் �ஷ்�ரேயாகம் ெசய் �ம் ஒ�வர் �ன் வ�மா�

ஆஸ்�ேர�யா�ல் உள் ள சட்டம் , ஆண்கைள�ம்
ெபண்கைள�ம் சமமாக நடத்��ற�. �ட்�, ��ம் ப,

நடந்�ெகாள் ளக் ��ம் :

•

வாழ் க்ைகத்�ைணையப் பய��த்�ம் வைக�ல்

மற் �ம் பா�யல் வன் �ைறகள் (DFSV)
ஏற் �க்ெகாள் ளப்ப�வ�ல் ைல, மற் �ம் இைவ

ெசயற் ப�தல்
•

இ��ப�த்�தல்
•

�ற் றவாளிகள் ��, வன் தாக்�தல் ேமற் ெகாண்டதாக,
அல் ல� அவர்கள் காயம் ஏற் ப�த்���ந்தால் , �ங் �
�ைள�த்ததாக �ற் றம் சாட்டப்படலாம் .
யாராவ� DFSV-ஐ அ�ப�க்�றார்களா என்�
என்னால் எப் ப� ெசால் ல ���ம் ?
பா�க்கப்பட்டவர்கள் , அவர்களின் �ழந்ைதகள் ,
��ம் பத்�னர் மற் �ம் நண்பர்கள் ஆ�ேயா�க்� DFSV

அவரின் மைன�ைய / காத�ைய /
வாழ் க்ைகத்�ைணைய எல் லா ேநரத்��ம்

சட்டத்�ற் � எ�ரான �ற் றங் கள் .
ெதற் � ஆஸ்�ேர�யா�ன் சட்டத்�ன் �ழ் , DFSV

அவர� மைன�ைய / காத�ைய /

அவர� மைன� / காத� / வாழ் க்ைகத்�ைண�டம்
அவர்கைளக் காயப்ப�த்�ேவன் என் � அச்��த்�தல்

•

�ன் வ�வன உட்பட, அவர்களின் மைன� / காத� /
வாழ் க்ைகத்�ைணைய கட்�ப்ப�த்�தல் :

o
o

அவர்கள் எங் ேக ெசல் ��றார்கள் என் பைத

o

அவர்கள் பணம் எவ் வா� ெசல�டப்ப��ற�

o

எப்ப� மற் �ம் எப்ேபா� அவர்கள் தம�

ேசதம் �ைள�க்�ற�. வய�, வர்க்கம் , பா�யல்
ேநாக்�நிைல, �றன் , இனம் , பா�னம் அல் ல� மதம்
ஆ�யவற் ைறப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் இ� யா�க்�ம்

அ���கள் �ன் வ�மா�:
•

��ெரன் � எந்தக் காரண�ம் இல் லாமல்

•

ஒ� ��ப்�ட்ட நபைரக் ேகாபப்ப�த்�வ� பற் �

ேப��றார்கள் என் பைத

என் பைத

ெதாைலேப�, ம��ந்�, அல் ல� கணினிைய
உபேயா�க்�றார்கள் என் பைத

o

ஏற் படலாம் .
ஒ� ெபண் DFSV-ஐ அ�ப�க்�றார் என் பதற் கான �ல

அவர்கள் யாைரப் பார்க்�றார்கள் மற் �ம் யாேரா�

பல ���ைறகைள ��ப்பதன் �லம் , அவர்கள்
எவ் வா� நடந்�ெகாள் ள அ�ம�க்கப்ப��றார்கள்
என் பைத

o

அவர� ���ைறைய அவள் �ன் பற் றா�ட்டால் ,
ேகாபமைடதல்

ெவளிேய ெசல் வைத நி�த்�தல்
�க�ம் கவைலப்ப�தல்
•
•

ஒ�வரின் எ�ர்மைறயான நடத்ைதக்� நிைறய

•

ஏற் கத்தக்க� அல் ல. DFSV-ஐத் த�ப்ப��ம் , அைத

�ளங் கப்ப�த்த ��யாத அைடயாளங் கள்

இனங் கா�வ��ம் , அத்�டன் ெபண்கள் மற் �ம்

நண்பர்கள் மற் �ம் ��ம் பத்�ன�டன் ேநரத்ைத

�ழந்ைதகைளப் பா�காப்பாக ைவத்��ப்ப��ம்

ெசல��வைத நி�த்�தல்

உங் களால் �க்�ய பங் � வ�க்க ���ம் . யாராவ� DFSV-ஐ

ஒ� ��ப்�ட்ட நபர் அ��ல் இ�க்�ம் ேபா�,

அ�ப�க்�றார்களா என் பைதக் கண்ட�ய, அவர்க�க்�

பயமாகேவா அல் ல� எச்சரிக்ைகயாகேவா

ெச�ம�க்க�ம் அவர்கைள ஆதரிக்க�ம் ேநரம்

ெதன் ப�த்தல்
•

எந்த ச�கத்��ம் அல் ல� கலாச்சாரத்��ம் DFSV

சாக்�ப்ேபாக்�கைளச் ெசால் லல்
அல் ல� காயங் கள் அவர� உட�ல் இ�த்தல்
•

அ�த்த கட்ட அ�ைய எ�த்�ைவத்தல்

அவர்கள் ஏேத�ம் ஒ� வ��ல்

ஒ�க்�ங் கள் . 1800RESPECT-ல் (1800 737 732) அல் ல�

அவதானிக்கப்ப��றார்கள் ,

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

�ன் ெதாடரப்ப��றார்கள் , அல் ல�

அவசரகாலத்�ல் அல் ல� யாராவ� ஆபத்�ல்

கட்�ப்ப�த்தப்ப��றார்கள் என் ற கவைல�டன்
ெதன் ப�தல் .

இ�ந் தால் உடன�யாக 000-ஐ அைழக்க�ம் .

இ�, DFSV-ஐக் ��த்�ள் ள 4 உண்ைமத் தாள் களில் ஒன்றா�ம் . DFSV-ஐ அ�ப�க்�ம் ஒ�வ�க்� உதவ
உங் களால் என்ன ெசய் ய இய�ம் என்ப� பற் �ய ��தல் தகவல் கள் உண்ைமத் தாள் 2-ல் �ைடக்�ன்றன.
பா�ன சமத்�வத்ைத�ம் மரியாைதைய�ம் ஊக்��ப் ப� பற் � அ�ய, உண்ைமத் தாள் கள் 3 மற் �ம் 4-ஐப்
பார்க்க�ம் .

