
வீட்டில் 
பாதுகாப்பப 

உணரும் உரிபம 
உங்களுக்கு 

உள்ளது

www.qld.gov.au/domesticviolence

வீடு மற்றும் குடும்ப வன்முறறகள் 
ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்கத்தக்கறவ 
அல்ல. நீங்கள் யாே ்அல்லது நீங்கள் 
எங்கிருந்து வந்திருந்தாலும், வீடு 
மற்றும் குடும்ப வன்முறற யாறேயும் 
பாதிக்கலாம். இது ஒவ்்வாரு 
சமூகத்திலும் உள்ளது.

இதற்கு உதவி கிபடக்கிறது. நீங்கள் 
பாதுகாப்பாக உணரவில்பல என்றால் 
உதவி ககட்பது சரிகே. உங்களுக்கு 
ஆதரவு கதபைப்படும்கபாது, ததாடர்பு 
தகாள்ளவும்:

அைசர (கபாலீஸ் அல்லது ஆம்புலன்ஸ்) 
டிரிபிள் ஜீகரா (000)

யாரேனும் உடனடி ஆபத்தில் இருந்தால்.

தபண்களுக்கான 24 மணி கநர 
தெல்ப்பலன் (DV இபணப்பு): (DVConnect) 
1800 811 811
வீடடில் வன்முறறறய அனுபவிக்கும் 

்பண்களுக்கு இலவச மற்றும் ேகசிய 

ஆரலாசறன மற்றும் ஆதேவு அளிக்கப்படும்.

புலம்தபேர்ந்த தபண்களுக்கான ஆதரவு 
மற்றும் கசபைகளுக்கு 07 3846 3490 
அபைக்கலாம்
ஆங்கிலமல்லாத ்மாழி ரபசும் நாடுகறளச ்

ரசேந்்த ்பண்களுக்கு ஆரலாசறன மற்றும் 

அறிவுறே வழங்கப்படும்.

ஆண்களுக்கான தெல்ப்பலன்:  
(DV இபணப்பு) (DVConnect) 1800 600 636
உறவு மற்றும் குடும்ப பிேசசிறனகறளச ்

சந்திக்கும் ஆண்களுக்கு ேகசியமாக உதவி 

வழங்கப்படும்

பலஃப்பலன்
131 114
நீங்கள் தனிப்படட் வறகயில் ்நருக்கடிறய 

சந்திக்கிறீேக்ள் எனில், பகல் அல்லது இேவில் 

எந்த ரநேத்திலும் ஆதேவளிக்கப்படும்.

நீங்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறீரக்ள் 
அல்லது உங்கள் வீட்டில் 
அசசுறுத்தப்படுகிறீரக்ள் 

என்றால், அது உங்கள் தைறு 
அல்ல. நீங்கள் தைட்கப்படகைா, 

சங்கடப்படகைா கதபையில்பல.

வீடு மற்றும் குடும்ப ைன்முபறகளுக்கு 
கலாசச்ாரம் ஒருகபாதும் 

காரணமாக இருக்க முடிோது.

ஆகராக்கிேமான உறவு என்பது 
நம்பிக்பக, ஆதரவு மற்றும் 

பாதுகாப்பானது. ஒருைருபடே 
குடும்பத்தில் ோரும் ோராலும் 

பேப்படக்கூடாது.

உங்களுறடய ்மாழிக்கான 
்மாழி்பயேப்்பாளறே அணுக 
13 74 68 என்ற எண்ணில் 
அறழக்கவும்.



உங்கள் துபணைர,் குடும்ப உறுப்பினர் 
அல்லது உங்களுபடே பராமரிப்பாளர் 
பின்ைரும் ஏகதனும் ஒரு முபறயில் 
உங்கபள துன்புறுத்துகிறாரா அல்லது 
அசசுறுத்துகிறாரா?

உறவில் உள்ள ஒருவே,் தனது சக்திறயப் 
பயன்படுத்தி மற்்றாருவறே 
கடடுப்படுத்தரவா, துன்புறுத்தரவா 
பயமுறுத்தரவா ்சய்யும்ரபாது வீடடு 
மற்றும் குடும்ப வன்முறற நிகழ்கிறது. 
இது பல்ரவறு வடிவங்களில், பல்ரவறு 
உறவுகளுக்கு இறடரய, ்பாதுவாக 
குடும்பத்திற்குள் அல்லது வீடடிற்குள் 
நிகழலாம்.

இைற்றில் ஏகதனும் ஒன்று 
உங்களுக்கு கநர்ந்தால், 

இது வீடு மற்றும் குடும்ப 
ைன்முபற ஆகும்.

நிதி முபறககடு
> நீங்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்றத எடுத்துக் 

்காள்கிறாோ அல்லது (்சன்டேலிங்க் 
நன்றமகள்) உேிறமகளுடன் 
இறணக்கப்படடுள்ளாோ?

> உங்களுக்காக அல்லது உங்கள் குழந்றதகளின் 
ரதறவகளுக்கு ரபாதுமான பணத்றத 
வழங்கவில்றலயா?

> நீங்கள் வாங்குவறத கண்காணித்து 
கடடுப்படுத்துகிறாோ?

> உங்களுக்கு ரவறல கிறடப்பறதத் 
தடுக்கிறாோ?

உடல்ரதிோன முபறககடு
> தள்ளிவிடுதல், அடித்தல், உங்கள் ்தாண்றடயில் 

றக றவத்தல், உறதத்தல் அல்லது ்பாருடக்றள 
உங்களின் மீது தூக்கி வீசுதல் என ஏரதனும் 
்சய்கிறாோ?

> மருத்துவக் கவனிப்பு அல்லது ரபாதுமான 
உணவு மற்றும் தண்ணீறேப் ்பறுவறதத் 
தடுக்கிறாோ?

பாலிேல் துன்புறுத்தல்
> உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத 

பாலியல் ்சயல்களுக்கு உங்கறள 
கடட்ாயப்படுத்துகிறாோ (திருமண 
உறவுக்குள்ளாக இருந்தாலும்) ?

> பாலியல் உறவுக்கு உடப்டாவிடட்ால், உங்களுக்கு 
தீங்கு ்சய்வதாக அசசுறுத்துகிறாோ?

ைாே்தமாழி துன்புறுத்தல்
> சாபமிடும் அல்லது புண்படுத்தும் ்சாற்கறள 

உங்களிடம் பயன்படுத்துகிறாோ?
> ்பாதுவில் றவத்து, உங்கறள தாழ்த்தி 

ரபசுவது, விமேசிப்பது அல்லது அவமதிப்பறத 
்சய்கிறாோ?

உணரச்சி மற்றும் உளவிேல் துன்புறுத்தல்
> நீங்கள் பயனற்றவே,் ்வடக்ப்படுபவே,் 

உதவியற்றவே,் துன்பப்படுபவே ்அல்லது 
பயப்படுபவோக உணே றவக்கிறாோ?

> உங்களுக்கு, உங்கள் குழந்றதகள், குடும்ப 
உறுப்பினேக்ள் அல்லது ்சல்லப்பிோணிகளுக்கு 
உடல் ேீதியாக தீங்கு விறளவிப்பதாக 
அசசுறுத்துகிறாோ?

> உங்கள் பாஸ்ரபாேட்ற்ட பிடித்து றவத்துக் 
்காள்வதாக அல்லது அல்லது உங்கறள 
ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நாடு கடத்துவதாக 
அசசுறுத்துகிறாோ?

> உங்கறள விடடு விலகுவதாக அல்லது 
உங்களுறடய குழந்றதகறள உங்களிடமிருந்து 
விலக்கி அறழத்து ்சன்று விடுவதாக 
அசசுறுத்துகிறாோ?

> நீங்கள் அணிவது, பாேப்்பது அல்லது 
படிப்பறதயும் கடடுப்படுத்துகிறாோ?

கலாசச்ார மற்றும் ஆன்மீக துன்புறுத்தல்
> உங்கள் கலாசச்ாே அல்லது ஆன்மீக 

நம்பிக்றககள் அல்லது நறடமுறறகறள ரகலி 
்சய்கிறாோ?

> நீங்கள் விரும்பும் ்மாழிறயப் 
பயன்படுத்துவறதயும், கலாசச்ாே அல்லது மத 
நிகழ்வுகளுக்குச ்்சல்வறதயும் தடுக்கிறாோ?

> உங்கறளத் துன்புறுத்த அல்லது உங்களுக்கு 
விருப்பமில்லாத ்சயல்கறளக் கடட்ாயப்படுத்தி 
்சய்விக்க மத அல்லது கலாசச்ாே 
நம்பிக்றககறள ஒரு காேணமாகக் கூறுகிறாோ?

> வேதடச்றண ்காடுக்காத காேணத்தால் 
அசசுறுத்துகிறாோ?

சமூகத் துன்புறுத்தல்
> நீங்கள் எங்கு ்சல்கிறீேக்ள், யாறேச ்

சந்திக்கிறீேக்ள், அல்லது உங்கறள வீடடிற்குள் 
பூடடி றவத்தல் அல்லது உங்களுறடய 
குடும்பத்தினே ்அல்லது நண்பேக்றளச ்
சந்திப்பறதத் தடுத்தல் ரபான்றவற்றறச ்
்சய்கிறாோ?

> உங்கள் ரபான் அறழப்புகறளயும், சமூக 
ஊடகங்கறளயும் கண்காணிக்கிறாோ? (எ.கா. 
ரபஸ்புக், இன்ஸ்டாகிோம்)?

> நீங்கள் மற்றவேக்ளிடம் ரபசினால் ்பாறாறம 
்காள்கிறாோ? உங்களிடம் அதிகப்படச் உேிறம 
எடுத்துக் ்காள்கிறாோ?
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