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साउथ अषे्टललयाको 

डोमलेटिक भाअलने्स 
डडस्क्ोजर लकिम (घरलेु
हिंसा खलुासा योजना)

नाता सम्बन्ध (Relationship) मा हुन ु
पनने सरुक्ा बारे चासो वा चचन्तित भएका 
माचनसहरुको लाचि सहयोि
www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds

किंाँ किंाँबाट मलै ेसिंयोग ललन सकु् ? 
डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम प्ारन्भिक हस्तक्ेप तथा 
रोकथाम पहलको लाचि हो । यो आपतकाचलन डिइन ेसवेा हैन ।
यडि तपाई आपतकाचलन, ज्ान जान सके् न्थिचतमा हुनहुुन्छ भन,े 
तिन शनु्य (000) मा फोन िनुनुहोस ्।
अन्य प्हरी सहायता र उपन्थिचतको लाचि, 131 444 मा फोन 
िनुनुहोस ्।
घरेल ुहहसा सम्बन्न्धत सल्ाह र जानकारी वा अन्य सरुक्ा चासो वा 
चचतिाको लाचि चनम्न अनसुार सम्पकनु  िनुनुहोस ्:  
वुमने्स इन्फमनेशन सर्भस  
(Women’s Information Service):  08 8303 0590 
 1800 188 158 
1800रेस्के्ट हेल्पलाइन  
(1800RESPECT National 24/7 Helpline):  1800 737 732 
डोमने्टिक भाअलने्स क्ाइचसस लाइन  
(Domestic Violence Crisis Line):  1800 800 098
मने्स डरफरल सर्भस (Men’s Referral Service):  1300 766 491 
चाइल्ड अब्ुज डरपोरनु लाइन  
(Child Abuse Report Line):  131 478 
लाइफलाइन (२४ घणे् सकंरकाचलन लाइन)  
Lifeline (24-hour crisis line):  131 114 
डरलशेनचशप्स अषे्टचलया  
(Relationships Australia):  1300 364 277 
चकडस हेल्प लाइन (Kids Help Line):  1800 551 800

डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम बारे थप जानकारी,  
वा चनवेिन डिनको लाचि यो वेबसाइर   
www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds हेनुनुहोला

डोमने्टिक भायलने्स डडस्क्ोजर न्किम साउथ अषे्टचलया पचुलस,  
अचफस फर वुमने्स (Office for Women) र वुमने्स सने्टि सर्भसजे 
साउथ अषे्टचलयाको (Women’s Safety Services SA) टेिर भरी 
िडरएको पहल हो ।  
यो २ अक्टोबर २०१८ िेन्ि १२ मडहनाको लाचि पडरक्ण िडरन्छ ।

तनवदेन कसल ेडदन सक्न ्?  
तपाईको नाता सम्बन्धमा यडि तपाईल ेअसरुचक्त महशसु 
िडररहन ुभएको छ भन,े वा यडि तपाईल ेचचन् ुभएको कुन ै
व्यचतिको सरुक्ा बारे तपाई चचन्तित हुनहुुन्छ भन ेतपाईल ेचनवेिन 
डिन सकु्हुन्छ ।   
चनवेिनमा पक्ा िननु चनम्न कुराहरु तपाईलाई सोचिन्छ : 

• जोन्िममा रहेका व्यचति साउथ अषे्टचलयमा बसोबास िछनुन ्र 
उमरे 17 वरनु वा त्यसभन्ा माचथको छ 

• जोन्िममा रहेका व्यचति अचत घचनष्ठ सम्बन्धमा छ, वा 
चवितमा सम्बन्ध रहेको र अझ ैदुईचबच सम्पकनु मा रहेका छन ्। 
यसमा यौन सम्बन्ध भएको वा नभएको हुनसक्छ र उस्त ैचलङ्ग 
(Same Sex) वा फरक चलङ्ग (Different Sex) भएका चबच 
हुनसक्छ

• पारनुनरल ेप्िशनुन िरेको केही व्यवहारहरुको आिारमा 
सरुक्ाको चासो चलएका वा चचन्तित छन ्वा चतनीहरुको बारे 
जानकारी पत्ा लिाइएको छ ।

चचतिा र चासोहरु भौचतक, मौन्िक वा चनयन्त्रित व्यवहारहरु, 
भावानात्मक वा मनोबैज्ाचनक तरीकाको चतयुानुइ वा आर्थक  
वा सामाचजक दुव्यनुवहार वा एक् ैपानुनु जस्ता हुन सक्छन ्।



डोमलेटिक भाअलने्स डडस्क्ोजर लकिम  
(घरले ुहिंसा खलुासा योजना) भनकेो के िंो?
तपाईको नाता सम्बन्ध (Relationship) मा यडि तपाईल े
असरुचक्त महशसु िनुनु भएको छ र तपाईको पारनुनर (श्ीमान/
श्ीमती) वा भतुपवूनु पारनुनरमा पडहलिेेन्ि न ैहहसाित स्वभाव 
रहेको हुनसक्छ भन्मेा तपाईको चासो छ वा चचन्तित 
हुनहुुन्छ भन,े डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम माफनु त 
प्हरीबार त्यस बारे केही जानकारी पाउनको लाचि अनरुोि 
िननु सकु्हुन्छ ।

तपाईल ेचचन् ुभएको कोही व्यचति जो आफनो सहयोिी 
हुनहुुन्छ र त्यो सम्बन्ध असरुचक्त भएको जस्तो िेन्िन्छ र 
त्यस व्यचतिको कल्ाणको बारेमा यडि तपाईलाई चासो छ वा 
चचन्तित हुनहुुन्छ भन,े  डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम 
माफनु त त्यस व्यचतिलाई जानकारी पठाउन तपाईल ेअनरुोि 
िननु सकु्हुन्छ ।

प्हरी अचभलिेमा रहेको पारनुनरको चवितका कृयाकलाप 
जानकारी डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम माफनु त 
जोन्िममा रहेका व्यचतिलाई उपलब्ध िराइन्छ ताचक 
उनीहरुल ेउनीहरुको सरुक्ा र सम्बन्धको भचवष्य बारे ससुचुचत 
चनणनुयहरु िननु सक्छन ्।

तनवदेनलाई कसरी आकलन गडरन्छ? 

प्हरील ेचनवेिनको आकलन (Assess) िछनुन,् चासो राख्न 
लिाउन ेवा चचतिा उत्पन् िराउन ेव्यचतिको बारे जानकारी जाँच 
िछनुन ्र जोन्िममा रहेका व्यचतिलाई कुन जानकारी डिलाउन 
सचकन्छ भनी चनणनुय िछनुन ्।
त्यसपचछ जोन्िममा रहेका व्यचति, प्हरी र चवशरेज् घरेल ुतथा 
पाडरवाडरक हहसा कायनुकतानु चवच वैठक आयोजना िडरन्छ । 
यो प्कृया सािरणतया 14 कायनुरत डिनहरु चभरिै परूा िडरन्छ । 

जानकारी कसरी डदइन्छ ? 

जोन्िममा रहेका व्यचतिलाई प्हरी र चवशरेज् घरेल ुतथा 
पाडरवाडरक हहसा कायनुकतानुल ेमौन्िकरुपमा जानकारी डिन 
सरुचक्त थिानमा भटेनछेन ्। जोन्िममा रहेका व्यचतिल ेआफनो 
सहयोिी व्यचतिलाई वैठकमा साथ ैलजैान सक्छन ्।
चवशरेज् कायनुकतानुल ेजोन्िममा रहेका व्यचति र चतनीहरुका 
बालबाचलकाहरुको लाचि मद्धत िननु, सवेाहरुमा पहँुच िराउन र 
चनरतिर सरुक्ाको योजना बनाउन सहयोि ििनुछ ।

जानकारी कसलाई डदइन्छ ? 

जोन्िममा रहेका व्यचति (र चतनीहरुको सहयोचि व्यचति) लाई 
मारि वैठक चचलरहेको बेलामा जानकारी डिइन्छ ।

कसकैो बारे जसल ेचनवेिन डिएका हुन्छन ्त्यस व्यचतिलाई 
चनवेिन प्कृयामा भएको प्िचत वारे थाहा डिइन्छ, तर 
चतनीहरुलाई कुन ैपचन जानकारीको चसि ैिलुासा िहरिैन ।

चासो राख्न लिाउन ेवा चचतिा उत्पन् िराउन ेव्यचतिलाई चनवेिन 
बारे कुन ैजानकारी डिइन् वा िलुासा िराईंिैन ।

   

खलुासा (Disclosed)  भनकेो के िंो ? 
साउथ अषे्टचलया प्हरीसङ्ग रहेको जानकारी चनम्न लिायत 
अवथिामा िलुासा िननु सचकन्छ: 
• साउथ अषे्टचलयामा सम्बन्न्धत अपरािहरु िरेको िोरी 

ठहयानुएमा
• अपरािहरुको लाचि सम्बन्न्धत डरपोरनुहरु र अचभयोिहरु 

भएमा 
• अडहलकेो र चवितिेन्िको इन्टरभते्शन (हस्तक्ेप िनने) 

आिेशहरु भएमा 
• जोन्िममा रहेका व्यचतिको सरुक्ामा लाि ूहुन सके् अन्य 

जानकारीहरु भएमा 
इन्टरटेिर (अन्य टेिरहरुका) प्हरीसङ्ग रहेका जानकारी जनु 
उपलब्ध भएसम्म िलुासा िननु सचकन्छ :
• अन्य टेिरहरुमा िरेका सम्वन्न्धत अपरािहरुको लाचि 

िोरीहरु ठहयानुएमा
• अडहलकेो र चवितिेन्िको घरेल ुहहसा आिेशहरु भएमा

मलै ेकसरी तनवदेन डदन सकु् ? 
www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds मा उपलब्ध 
हुन ेअनलाइन फाराम प्योि िरेर साउथ अषे्टचलयन प्हरीमा 
डोमने्टिक भाअलने्स डडस्क्ोजर न्किम चनवेिन डिन सचकन्छ । 
फाराम भननुको लाचि यडि तपाईलाई सहायता आवश्यक 
भएमा, थिानीय प्हरी चौकीबार सहयोि चलनहुोस ्।


