
को�वड-१९ को समयमा घरमै रहनु आव�यक भएको कारणले, य�तो अव�ामा प�रवारमा �च�ता र तनाव बढाउन स�ने
संभावना रह�छ जसले पा�रवा�रक �ह�साको जो�खम बढाउन स�छ र तपा�लाई तपाइकँो घरमा असुर��त �न स�छ।

प�र���त ज�तोसुकै भए प�न पा�रवा�रक �ह�साको ला�ग कुनै मा�फ छैन। जब�क धेरै प�रवार �ह�सा सँग आधा�रत सेवाह�
आमने सामने स�क�  भ�दा टे�लफोन संपक�  बाट �दईन थालेको छ, उनीह� अझै स�चालनमा छन्  र आ�नो घरमा
असुर��त महसुस गन� �ने जो कोहीलाई लागी प�न यो सेवा उपल� छ।

पा�रवा�रक �ह�सा र को�वड -19

य�द म घरमा असुर��त महसुस ग�ररहेको छु भने म के गन� स�छु?
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य�द तपा� असुर��त महसुस गद� �नु��छ भने तपा�ले ‘000’ डायल गनु�पछ� I य�द तपा�लाई दोभाष ेचा�हएको
छ भने अपरेटरलाई तपा�को भाषा भ�ुहोस् र �तनीह�ले तपा�लाई दोभाषे उपल� गराउँनेछन्।
तपा�ले कल गरेप�छ अपरेटरले सो�नेछ �क तपा�लाई पु�लस, आगो वा ए�बुले�स चा�हएको छ। य�द तपा�लाई कुरा
गन� को लागी सुर��त छैन भने,  "000" �थ�नुहो�  र तपा� पु�लससँग स�क� मा रहनु �नेछ। य�द तपा�ले के�ह
भ�ु भएन भने उनीह�ले पु�लस अ�फसरलाई टे�लफोन न�बर स�ब�ीत ठेगानामा पठाउँछन्।
तपा� र तपा�को ब�ाह�को ला�ग आव�यक कपडा र अ�य मह�वपूण� चीजह�को साथ एक सानो आपतकालीन
झोला �याक गनु�होस्। य�द स�व छ भने, साथीको घरमा झोला छोड्नुहोस् ।
तपा�लाई चा�हने चा�बह�को अ�त�र� �ती र मह�वपूण� कागजातह� ज�तै पासपोट� र ज�म �माणप�ह� तपा�को
स�जलै र �छ�ै प�च पु�ने स�ने ठाउँमा रा�नुहोस् ।
टे�लफोनबाट र सामा�जक �म�डया माफ� त  साथीह� र प�रवारसँग स�क� मा रहनुहोस् र एक 'सुर��त श�द' वा �योग
गन� संकेत तय गनु�होस् ता�क तपा�लाई सहयोग चा�हएको छ वा छैनभनेर उ�नह�ले जा� सकोस् ।

तपा�ले आ�नो सुर�ा योजना बनाउनु पछ� र प�रवार �ह�सा स�ब��त सेवाह�को स�लाह र सहयोग
खोजी गनु� पछ� ।(�ववरण तल उ�लेख छन्) ।

 तपा�ले बनाउनु भएको सुर�ा योजनाले �वकासले तपा�लाई रणनी�त बनाउन सहयोग गन� स�छ ता�क पा�रवा�रक �ह�सा
बढेको ख�डमा तपा� घर छोड्न तयारी अव�ामा र��स�नु �नेछ : 

सुर��त रहने बारेमा अ�धक जानकारी सेफ �टे�स फे�मली भायोले�स रे�ो�स से�टर उपल� छ here ।

के म पा�रवा�रक �ह�साको कारण घर छोड्न स�छु?

नयाँ को�वड-१९ कानूनले ���ह�लाई आव�यक या�ामा संल�न �न अनुम�त �द�छ,
जसमा पा�रवा�रक �ह�साको कारण घर छोड्ने अव�ा प�न पद�छ ।
 
तपाइलँाई सहयोग �लन पु�लस �टेशन जान अनुम�त छ, र �तनीह�ले
तपा�लाई दोभाषे �दान गन� स�छन्। य�द तपाइलँे शरण वा अ�य सुर��त आवास
खो�नु पछ� भने तपा� प�रवार �ह�सा समथ�न सेवा स�क�  गन� घर छोड्न स�नु��छ,
ज�तै सेफ �टे�स ्।
 
य�द तपा� पा�रवा�रक �ह�साको कारण भाडाको घरबाट बा�हर जानु पन� अव�ा
आएमा, तपा�ले स�झौता अ��य अथवा प�रवत�न गन� VCAT मा आवेदन रा�न
स�नु��छ ।

https://www.safesteps.org.au/understanding-family-violence/seeking-safety-during-covid-19/


शारी�रक वा यौन �ह�सा, पीछा गन�, ध�क� �दने, वा स���मा ��त पुर्याउने
ज�ता पा�रवा�रक �ह�सा गरेमा पु�लसले कुनै प�न �य��लाई प�ाउ गन� र आरोप
लगाउन स�छ |

तपाइलँाई पा�रवा�रक �ह�सा ह�त�ेप आदेशबाट प�न सुर��त रा�न स�क�छ
। अदालतको ह�त�ेप आदेशको अथ� यो हो �क ���ले तपा� र / वा तपा�को
ब�ाह�लाई पा�रवा�रक �ह�सा गन� स�दैन ।  आदेशले �व�भ� सत�ह� समावेश
गन� स�छ, र ��� अझै सँगै ब�न अनुम�त �दन स�छ, वा उनीह�लाई
तपा�को एक �न��त �री �भ� न आउन वा तपा�लाई स�क�  नगन� आदेश गन�
स�छ ।
 
ह�त�ेप आदेशको पालना नगनु� अपराध हो, र आदेशको पालना नगरेमा �हरीले
उनीह�लाई प�न स�छ । 

के म अ�हले को�वड-१९ को समयमा प�न पा�रवा�रक �ह�सा ह�त�ेप
आदेश पाउन स�छु  ?

कानूनले मलाई कसरी सुर��त रा�न स�छ?

तपा� अदालतमा उप��त नभैइकन fvio.mcv.vic.gov.au मा अनलाइन
आवेदन �दन स�नु��छ।
अदालतले सामा�जक �रीका उपायह� अपनाएको छ,  र तपा�को कुरा
फोनमा, वा �भ�डयो क�फरे��स�ग �योग गरेर सु� स�कने �यव�ा गरेको
 छ।

हो, अदालतह� अझै खुला छन्, र तपा� आफैले ह�त�ेप आदेशको ला�ग
आवेदन �दन स�नु��छ, वा पु�लसले तपा�को तफ� बाट आवेदन �दन स�छ। 

को�वड्-१९ को कारण, अदालतह�ले के�ह वैक��पक �व�ाह� गरेको छ :

के म अदालतमा म�त �लन स�छु ?

हो, अदालतमा कानुनी स�लाह �दान गन� र पा�रवा�रक �ह�साबाट पी�डत /
बचेकालाई सहयोग गन� टाढाबाट �ज�मेवार व�कल सेवाह� स�चालन गरी
राखेका छन ।
 
नद�न क�यू�नट� �लगल से�टरले �ोड�मडोज अदालतमा पा�रवा�रक �ह�साबाट
पी�डत / बचेकालाई फोनमा कानुनी स�लाह र सहयोग �दान ग�ररहेको छ ।
हामी तपा�लाई म�त गन� स�दछ� य�द तपा�ले आ�नै आवेदन बनाउनु भएको
छ, वा य�द पु�लसले तपा�को प�बाट आवेदन �दएको छ भने । 
फोन: (०३) ९३१० ४३७६

�ानाले उनको पूव� पाट�नरको
�ब�� पा�रवा�रक �ह�सा
ह�त�ेप आदेशको ला�ग
आवेदनको ला�ग अदालतमा
भाग �लनुपर्यो ।  उनी व�कल
�बना नै अदालतमा हा�जर �ने
बारेमा �च��तत �थइन् । उनलाई
�ज�मेवार व�कलह�को फोन
न�बर �दान ग�रएको �थयो,  र
उनीह�ले �ानालाई उनको
�वक�पह�को बारेमा स�लाह
�दन,  अदालती ���याको कुरा
गन�,  र उनको सुनुवाईको ला�ग
तयार गन� म�त गन� स�म भए।
�यसप�छ व�कलले �ानाले के
चाह�े भनेर अदालतमा �सधै
कुराकानी गन� स�म भए ।
यसको मतलब �ानाले उनको
मु�ा अदालतमा जाँदा धेरै कुरा
गनु� परेन र सुनुवाईबाट उनलाई
एक सकारा�मक प�रणाम �ा�त
भयो ।
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नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर : northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
सेफ �टे�स फे�मली भायोले�स रे�ो�स से�टर: safesteps.org.au/understanding-family-
violence/seeking-safety-during-covid-19/ 
म�ज��ेटको अदालत: mcv.vic.gov.au/news-and-resources/news/your-questions-
answered-during-covid-19 

थप जानकारी:

बेरी ��ीट: (०३) ९४५० ४७००
सेफ �टे�स (ह�ताको सातै �दन, �दनको २४ सै घ�टा): १८०० ०१५ १८८ 
�क�दो�यान युना�तङ युनाइ�तङ फे�मली �ह�सा �ो�ाम: (०३) ९३०२ ६१००
एङ्�लकेयर �ोड�मडोज: (०३) ९३०१ ५२००
1800RESPECT (ह�ताको सातै �दन, �दनको २४ सै घ�टा):  १८०० ७३७ ७३२ /
1800respect.org.au

सहायता सवेाह�:

यो कागजात कानूनी स�लाह होइन । यो सूचना/जानकारी ५ अग�ट २०२० मुता�बक स�ह छ, य�पी यो सुचनाको
आधारमा काम गनु� भ�दा प�हले तपाईले कानूनी परामश�को खोजी गनु�पद�छ ।

�न: शु�क कानूनी स�लाह पाउनुहोस्!
नद�न क�यू�नट� �लगल से�टर

(०३) ९३१० ४३७६
admin@northernclc.org.au

   �भ�टो�रया �लगल एड
१३०० ७९२ ३८७ 

Arabic: (03) 9269 0127

तपा�ले सुनुवाईको �म�त भ�दा अ�घ अदालतमा स�क�  गनु�पन�छ र तपा� अदालतमा उप��त �नु आव�यक छ वा छैन भ�न
जानकारी �लन पद�छ।  
य�द अदालतले तपा�लाई उप��त �न आव�यक छ वा छैन भ�े स�लाह �दन स�म छैन, र तपा� उप��त �न चाहानु��
भने, तपा�ले सुनुवाईको �म�त भ�दा अ�घ कानुनी स�लाह �लनुपन�छ।

नद�न क�यू�नट� �लगल से�टरले को�भड—१९ को बेला अ�भभावक �यव�ा बारेमा एक त�यपृ� तयार पारेको छ जुन
यहा उपल� छ - here ।

म सँग एक अ�त�रम ह�त�ेप आदेश छ । के म अदालत जानु पद�छ ?

के मैले को�वड-१९ को बखत अ� अ�भभावकलाई हा�ा ब�ाह� हेन�का ला�ग अनुम�त �दनुपद�छ ?
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