BENGALI

পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি৷ এখি ‘র্থেষ্ট’ বলাি সময়
হথয়থে৷
পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি গ্রহণথর্াগয িয়৷
পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি হল া এমি আচিণ র্া ককালিা বযরিি মলি ভয় সৃরি কিলত পালি৷
এটা হলত পালি:









শািীরিক, মমৌরখক, আথবগগত, মর্ৌি বা মািরসক রিপীড়ি
অবথহলা
আরেযক রিগ্রহ
ক্রমাগত হয়িারি কিা
কাউলক রিয়ন্ত্রণ কিা
ককালিা বযরি, প্রাণী বা সম্পরিি ক্ষরত কিা
ধমীয় বা সাাংস্কৃ রতক কমযকালে অাংশগ্রহণ বন্ধ কিা, এবাং
রশশুলেিলক এই সব আচিলণি সম্মুখীি কিা৷

সব মািুষই পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতলিি সম্মুখীি হলত পালি৷ এটি সব ধিলিি সম্পলকয ি কক্ষলে ঘটলত
পালি র্াি মলধয িলয়লে:





অতীলতি বা বতয মালিি সম্পকয গুল া, র ঙ্গ বা কর্ৌিতা র্াই কহাক িা ককি
আত্মীয় ও অরিিাবক
বৃদ্ধ, প্ররতবন্ধী বা অসুস্থ বযরিলেি পরিচর্যাকািী, এবাং
সাাংস্কৃ রতকিাথব স্বীকৃ ত পারিবারিক গ্রুপগুথলা৷
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পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি দ্বািা প্রভারবত বযরিিা রিলেলেি ও তালেি পরিবালিি েিয ভীরতি মলধয
েীবি-র্াপি কিলত পালি৷ তািা একটি সরহাংস সম্পকয কেলে কগল ও এটি ঘটলত পালি৷

সমর্যি
র্রে আপরি বা আপিাি পরিরচত ককউ প্রভারবত হকয় র্ালক, আমিা আপিালক করমউরিটিলত সহায়তা
পরিলষবাি সালর্ কর্াগালর্াগ করিলয় রেলত পারি, র্াি মলধয িলয়লে রবলশষজ্ঞ, েরুরি আবাসি, গৃহায়ি,
ও আইরি সহায়তা৷
আপরি আমাথেি কাে মেথক মপথমন্ট ও পরিথেবা পাওয়াি মর্াগয রকিা তাও আমিা পিীক্ষা কথি
মেখথত পারি, এগুথলাি মথযয িথয়থে:






আয় সহায়তা কপলমন্ট
Crisis Payment (সঙ্কটকা ীি কপলমন্ট)
চাকরি মখাোঁজা মেথক অবযাহরত প্রোি
চাইল্ড সালপাটয সাংগ্রহ কিা
মসাশযাল ওয়াকয সারিয স৷

আমালেি রবিামূল য কোভাষী ও অিুবাে পরিলষবা িলয়লে৷ আপিাি ভাষায় আমালেি সালর্ কর্া ব লত:


Centrelink-এি কপলমন্ট ও পরিলষবা সম্পলকয 131 202 িম্বলি ক াি করুি, অর্বা



Medicare ও Child Support-এি কপলমন্ট ও পরিলষবাগুল া সম্পলকয Translating and
Interpreting Service (TIS National)-এ 131 450 িম্বলি ক াি করুি৷

এোোও আপরি humanservices.gov.au/enough ওলয়বসাইট কেখলত পালিি বা একটি সারভয স
কসন্টালি কর্লত পালিি৷

আথিা তেয
ইাংমিরজথত ও আথিা মবশ কথয়কটি িাোয় একটি Family Safety Pack পাওয়া র্ায়৷ এটিথত
পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি, মর্ৌি হামলা, মজািপূবযক রবথয় ও পার্যিাি রিসাি রবেথয় অথেরলয়াি
আইি-কািুি সম্পরকয ত তেয আথে৷ কেখুি: dss.gov.au/familysafetypack
এোড়াও রবরিন্ন যিথিি করমউরিটি সহায়তা পরিথেবা আথে, র্াি মথযয িথয়থে:


1800RESPECT
1800 737 732 িম্বলি ক াি করুি-কোভাষী পরিলষবাি বযবস্থা িলয়লে-অর্বা
1800RESPECT.org.au ওলয়বসাইলট র্াি৷
1800RESPECT হথলা জাতীয় পারিবারিক রির্যাতি ও মর্ৌি হামলা রবেয়ক পিামশয পরিথেবা৷
এই পরিথেবাটি রবিামূথলয মেয়া হয় এবাং এটি মগাপিীয়৷ রেথি 24 ঘণ্টা, সপ্তাথহ সাত রেি পাওয়া
র্ায়৷
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Family Relationship Advice Line
1800 050 321 িম্বলি ক াি করুি বা familyrelationships.gov.au ওলয়বসাইট কেখুি৷
Family Relationship Advice Line মসপাথিশথিি পি পারিবারিক সম্পকয ও সন্তাথিি মেখাথশািাি
বযবস্থা সম্পথকয তেয ও পিামশয প্রোি কথি৷ এি ওথয়বসাইথর্ অিূরেত তেয আথে এবাং আপিাথক
স্থািীয় পরিথেবাগুথলাথত মিফাি কিথত পাথি র্া সহায়ক হথত পাথি৷
মসামবাি মেথক শুক্রবাি সকাল 8র্া মেথক িাত 8র্া পর্যন্ত এবাং শরিবাথি সকাল 10র্া মেথক
রবকাল 4র্া পর্যন্ত মখালা োথক (সিকারি েু টিি রেিগুথলাথত বন্ধ োথক)৷



MensLine Australia
শুধু ইাংলিরেলত তলর্যি েিয 1300 789 978 িম্বলি ক াি করুি বা mensline.org.au
ওলয়বসাইলট র্াি৷
MensLine Australia পুরুষলেি েিয কটর ল াি ও অি াইি সহায়তা, তর্য ও কি ািা সারভয স
প্রোি কলি৷ এোোও র্ািা পারিবারিক ও গৃহ রির্যাতি ঘটায় বা এি রশকাি হয় তালেি েিয
এটি রবলশষজ্ঞ সহায়তা প্রোি কলি৷
রেথি 24 ঘণ্টা, সপ্তাথহ সাত রেি পাওয়া র্ায়৷



Financial Counselling Australia
শুধু ইাংলিরেলত তলর্যি েিয 1800 007 007 িম্বলি ক াি করুি বা
financialcounsellingaustralia.org.au ওলয়বসাইলট র্াি৷
মর্ সব বযরি আরেযক সমসযায় পথড়থেি তাথেিথক Financial Counselling Australia রবিামূথলয
মগাপিীয় আরেযক পিামশয প্রোি কথি৷ এটি মলাকজিথক ঋথণি চক্র মেথক মবি হথয় আসথত সাহার্য
কিলত পালি৷
মসামবাি মেথক শুক্রবাি সকাল 9.30 মেথক রবকাল 4.30 পর্যন্ত মখালা োথক (সিকারি েু টিি
রেিগুথলাথত বন্ধ োথক)৷ এই িম্বিটি আপিাি রিকর্বতী মের্ বা অঞ্চথলি একটি সারিয স
মপ্রািাইডাথিি সাথে আপিাথক স্বয়াংরক্রয়িাথব সাংথর্াগ করিথয় মেথব৷
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ENGLISH

Family and domestic violence. It’s time to say
enough.
Family and domestic violence is not acceptable.
Family and domestic violence is behaviour that can cause a person to be fearful.
It can be:









physical, verbal, emotional, sexual or psychological abuse
neglect
financial abuse
stalking
control of someone
harm to a person, animal or property
stopping spiritual or cultural participation, and
exposing children to these behaviours.

All people can experience family and domestic violence. It can happen in all types of
relationships including:





past or current relationships, it doesn’t matter the gender or sexuality
relatives and guardians
carers of older people, people with disability or a medical condition, and
culturally recognised family groups.

People affected by family and domestic violence may live in fear for themselves and their
family. This can happen even when they’ve left a violent relationship.
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Support
If you or someone you know is affected, we can connect you to services in the community,
including specialists, emergency accommodation, housing and legal assistance.
We can also check if you are eligible for our payments and services, including:






income support payments
Crisis Payment
exemptions from seeking employment
collecting child support
social work services.

We have free interpreters and translators. To speak to us in your language:
 call 131 202 about Centrelink payments and services, or
 the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 about Medicare and
Child Support payments and services.
You can also go to humanservices.gov.au/enough or visit a service centre.

More information
A Family Safety Pack is available in English and in a range of languages. It has
information about Australia’s laws regarding family and domestic violence, sexual assault,
forced marriage and partner visas. Go to dss.gov.au/familysafetypack
There are also a range of community support services available, including:


1800RESPECT
Call 1800 737 732—interpreting services are available—or go to
1800RESPECT.org.au
1800RESPECT is the national family violence and sexual assault counselling service.
The service is free and confidential. Available 24 hours a day, seven days a week.



Family Relationship Advice Line
Call 1800 050 321 or go to familyrelationships.gov.au
The Family Relationship Advice Line provides information and advice on family
relationship issues and parenting arrangements after separation. It has translated
information on its website and can refer you to local services that can help.
Available 8 am to 8 pm Monday to Friday and 10 am to 4 pm Saturday (closed public
holidays).



MensLine Australia
Call 1300 789 978 or go to mensline.org.au for English information only.
MensLine Australia provides telephone and online support for men, information and a
referral service. It also provides specialist support to those who inflict or experience
family and domestic violence.
Available 24 hours a day, seven days a week.
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Financial Counselling Australia
Call 1800 007 007 or go to financialcounsellingaustralia.org.au for English
information only.
Financial Counselling Australia offers free confidential financial counselling for people
experiencing financial problems. It can help people to get out of the cycle of debt.
Available 9.30 am to 4.30 pm Monday to Friday (closed public holidays). The number
will automatically direct you to a service provider in a state or territory closest to you.
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