
உதவி எங்கே 
பெறலாம்
அவசரநிலல உதவி (கொலீஸ் 
அல்லது ஆம்புலன்ஸ்), 
டிரிபிள் ஜீகரா (000) – ே்கு அலைே்ேலாம்
யாராவது ஆபத்தில் இருந்தால் உடனடியாக.

பெண்ேளுே்ோன, 24 மணி கநர 
உதவி அலைெ்பு எண் (DV இலணெ்பு) 

(DVConnect) 1800 811 811
வீடட்ில் வன்முறைறய அனுபவிக்கும் 
பபண்களுக்கு இலவச மை்றும் ரகசிய 
ஆலலாசறன மை்றும் ஆதரவு அளிக்கப்படும்.

புலம்பெயர்ந்த பெண்ேளுே்ோன 
ஆதரவு மற்றும் கசலவேளுே்கு 
07 3846 3490
என்ை எண்ணில் அறைக்கலாம். ஆங்கிலமல்லாத 
பமாழி லபசும் நாடுகறளச ்லசரந்்த 
பபண்களுக்கு வீடட்ு மை்றும் குடும்ப வன்முறை, 
பாலியல் வன்முறை பை்றி ஆலலாசறன மை்றும் 
அறிவுறர வைங்கப்படும்.

ஆண்ேளுே்ோன உதவிேளுே்கு  
(DV இலணெ்பு) (DVConnect)
1800 600 636 என்ற எண்ணில் அலைே்ேவும்
உைவு மை்றும் குடும்ப பிரசச்ிறனகறளச ்
சந்திக்கும் ஆண்களுக்கு ரகசியமாக உதவி 
வைங்கப்படும்.

குடும்ெம் மற்றும் குைந்லதேளுே்ோன 
உதவிே்கு
13 32 64 என்ற எண்ணில் அலைே்ேவும்
ஆதரவு லதறவப்படும் குைந்றதகறளக் 
பகாண்ட குடும்பங்களுக்கு இலவச மை்றும் 
ரகசிய ஆலலாசறனகள் வைங்கப்படும்.

உங்களுறடய பமாழிக்கான 
பமாழிபபயரப்்பாளறர அணுக  
13 74 68 என்ை எண்ணில் அறைக்கவும்.

> தங்கள் துறணவர ்அல்லது அவரக்ளுக்கு 

பநருக்கமான நபருக்கு பயப்படுவது

> அவரக்ளது குடும்பத்தினர ்அல்லது 

நண்பரக்றளப் பாரப்்பறத 

நிறுத்தியிருப்பது அல்லது துறணவர ்

அருகில் இருக்கும் லபாது லபான் லபசுவறத 

நிறுத்தி விடுவது

> புைக்கணிக்கப்படுவது லபால லதான்றுவது 

அல்லது அவரக்ளின் பணம் அல்லது 

உடறமகறள அணுக முடியாமல் இருப்பது

> அவரக்ளுறடய துறணவரின் பபாைாறம 

குணம், லமாசமான லகாபம் மை்றும் அதீத 

உரிறமக் பகாள்வறதப் பை்றி லபசுவது

> அவரக்ளின் துறணவர,் அவறர 

பாலியல் பசயல்கறளச ்பசய்ய 

கடட்ாயப்படுத்துவதாகக் கூறுவது 

> கவறல, மனசல்சாரவ்ு அல்லது 

நம்பிக்றகறய இைந்தது லபால 

லதான்றுவது

> ரத்தக் காயங்கள், உறடந்த எலும்புகள், 

சுளுக்கு அல்லது பவடட்ுகள் லபான்ை 

உடல் காயங்கறள பபை்றிருப்பது மை்றும் 

அவை்றுக்கு அவசியமின்றி விளக்கங்கள் 

கூறுவது

> தங்கள் குைந்றதகறள துறணவருடன் 

விடத் தயங்குவது.

வீடு மற்றும் குடும்ெ 
வன்முலறே்கு 
உள்ளாவதன் 
அறிகுறிேள் என்ன?
வீடு மை்றும் குடும்ப வன்முறைகளுக்கு 

உள்ளானவரக்றளக் கண்டறியும் அறிகுறிகள் 

உள்ளன. அறவ பின்வருமாறு இருக்கலாம்:

www.qld.gov.au/domesticviolence

ொதுோெ்லெ 

அலனவருே்கும் 

உள்ளது

வீட்டில் 
உணரும் உரிலம 

வீடு மற்றும் குடும்ெ 
வன்முலறேளுே்கு 

உள்ளாகுெவரே்லளே் 
ேண்டறியும்  அறிகுறிேலளயும், 

அவர்ேளுே்கு எவ்வாறு 
ஆதரவளிெ்ெது என்ெலதயும் 

அறிய உதவும் தேவல்.

Tamil



உைவில் உள்ள ஒருவர,் தனது சக்திறயப் 

பயன்படுத்தி மை்பைாருவறரக் 

கடட்ுப்படுத்தலவா, துன்புறுத்தலவா 

அசச்ுறுத்தும் லபாலதா வீடட்ு மை்றும் 

குடும்ப வன்முறை நிகை்கிைது. இது 

பல்லவறு வடிவங்களில், பல்லவறு 

உைவுகளுக்கு இறடலய, பபாதுவாக 

குடும்பத்திை்குள் (கூடட்ுக் குடும்ப 

அங்கத்தினரக்ள் மை்றும் துறணவரின் 

குடும்பத்தினர ்உடப்ட) ஏை்படலாம்.

வீடு மை்றும் குடும்ப வன்முறை 

ஏை்றுக்பகாள்ள முடியாதது மை்றும் 

ஆஸ்திலரலியாவில் இது ஒரு குை்ைமாகக் 

கருதப்படுகிைது. லமலும், வீடட்ு மை்றும் 

குடும்ப வன்முறைகளுக்கு கலாசச்ாரம் 

ஒரு காரணமாக இருக்க முடியாது.

நீங்ேள் உங்ேளுலடய 
சமூேத்தில் என்ன 
பசய்ய முடியும்?

ஒருவலர ஆதரிே்ே 
நீங்ேள் என்ன பசய்ய 
முடியும்?
உங்களுக்குத் பதரிந்த ஒருவர ்வீடட்ு மை்றும் குடும்ப 
வன்முறைகளுக்கு உள்ளாகும் அறிகுறிகறளக் 
காடட்ினால் நடவடிக்றக எடுங்கள் - நீங்கள் மடட்ுலம 
இறத பசய்யக் கூடியவரக்ளாக இருக்கலாம். எனலவ, 
உங்கள் உதவி ஒரு மாை்ைத்திை்குக் காரணமாகலாம்.

நீங்ேள் என்ன பசய்ய கவண்டும்:
> அவரக்ள் பசால்வறதக் ேவனியுங்ேள், அவரக்ள் 

உங்களுக்குச ்பசால்வறத நம்புங்கள் - அவரக்றளக் 
குறை கூை லவண்டாம்.

> பாதுகாப்பான மை்றும் தனிறமயான இடத்தில் 
றவத்து, அவரக்ளிடம் துன்புறுத்தப்படும் 
நிறலறமறயப் பை்றி கேளுங்ேள்.

> அவரக்ளுக்கு நடக்கும் துன்புறுத்தல் எவ்வாறு 
அவரக்றளயும், அவரக்ளின் குைந்றதகறளயும் 
பாதிக்கலாம் என்பறதப் புரிந்துபகாள்ள 
உதவுங்ேள்.

> அவரக்ளின் பாதுகாப்றப எவ்வாறு அதிகரிப்பது 
என்பது பை்றி கெசுங்ேள்.

> குைந்றதகறளப் பாரத்்துக் பகாள்வது அல்லது 
சறமப்பது லபான்ை நறடமுறைச ்பசயல்களுக்கு 
உதவுங்ேள்.

> அவரக்ளின் முடிவுகளில் உங்களுக்கு உடன்பாடு 
இல்றல என்ைாலும், முடிவுகறள எடுப்பதை்கான 
அவரக்ளின் உரிறமக்கு மதிெ்ெளியுங்ேள்.

> உங்களுக்கும் பாதிக்கப்படட்வரக்ளுக்கும் எவ்வித 
தீங்கும் இன்றி, எவ்வாறு உதவுவது என்பது குறித்த 
ஆலலாசறனக்கு உங்கள் வீடட்ு மை்றும் குடும்ப 
வன்முறை லசறவறயத் பதாடர்பு போள்ளுங்ேள்.

> உங்ேலள நீங்ேகள கேட்டுே்போள்ளுங்ேள்: 
‘நான் பசய்வது துன்புறுத்தப்படுபவருக்கு  
பாதுகாப்பானதா? ’

நீங்ேள் என்ன பசய்யே்கூடாது:
> உடல்ரீதியான வன்முறை நறடபபறும் 

சூை்நிறலயில் தலலயிடுவது - நீங்கள் டிரிபிள் ஜீலரா 
(000) இல் காவல்துறையினறர அறைக்க லவண்டும்.

> பாதிக்கப்படட்வரின் இருப்பிடம் அல்லது தப்பிக்க 
லமை்பகாள்ளும் திடட்ங்கறள பவளிெ்ெடுத்துவது. 
குறிப்பாக துன்புறுத்தும் நபர,் அவரக்ளது 
நண்பரக்ள் அல்லது குடும்பத்தினருக்கு.

> ஆபத்திை்கான அறிகுறிகள் இருந்தால் துன்புறுத்தும் 
நபருக்கு கநரடியாே சவால் விடுவது.

> ஆபத்து அறிகுறிகறள அறடயாளம் காண, வீடட்ு 
மை்றும் குடும்ப வன்முறைகளின் பவவ்லவறு 
வடிவங்கறளப் பை்றி லமலும் அறிே.

> வீடு மை்றும் குடும்ப வன்முறைகறளப் பை்றிப் 
கெசி, அறத பவளிக் பகாண்டு வாருங்கள்.

> ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் இறடயில் 
மரியாறத காடட்ும் மனப்பான்றமறய 
ஊே்குவியுங்ேள்.

> உங்கள் சமூகம், மத அல்லது விறளயாடட்ுக் 
கிளப்பில் பாலின சமத்துவத்றத ஊே்குவியுங்ேள்.

> நண்பரக்ள் அல்லது குடும்பத்தினர,் வன்முறைறய 
பவளிப்படுத்தினால் அல்லது பாதிக்கப்படட்வறரக் 
குறை கூறினால், பபாருத்தமான நடத்றதறய 
மாடலாேே் போண்டு, அறத பின்பை்றும் 
சாவல்கறள முன்றவயுங்கள்.

வீடு மற்றும் குடும்ெ 
வன்முலற என்றால் 
என்ன?

வீடு மற்றும் குடும்ெ 

வன்முலறேள் 

குைந்லதேலளே் 

ோயெ்ெடுத்தலாம்.

வீடு மற்றும் குடும்ெ 
வன்முலறேள் 

மரணம் மற்றும் 
ேடுலமயான ோயம் 

உள்ளிட்ட ேடுலமயான 
விலளவுேலள 

ஏற்ெடுத்தலாம்.

உங்ேளுே்குத் 
பதரிந்த ஒருவர் 

துன்புறுத்தெ்ெடுகிறார் 
என்று நீங்ேள் 

நிலனத்தால் நிபுணரின் 
ஆகலாசலனலயெ் 
பெறுவது மிேவும் 
முே்கியம் ஆகும்.
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