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නූතන වහල් සේ�ේවය යනු බලහත්කාාරය, තර්ඡනය සේහෝ රැවටීම උපසේයෝගී කාරගනිමින් පුද්ගලයන් 
සූරාකාෑම හා ඔවුන්සේ� නිදහ� පැහැර ගැනීමයි.  සේ�වා ඔ��සේෙ�ලියාව තුළ බරපතල අපරාධ වන 
අතර එයට පුද්ගල ජාාවාරම, වහල් සේ�ේවය, දා�බව, බසේලන් විවාහ කාරවීම, බසේලන් සේ�ේවසේ� 
සේයදවීම, ණය බැඳු�කාර, ඉතාම බැරැරු� ආකාාරවල ළමා වහල් සේ�ේවය හා වංචාාසේවන් කා�කාරු 
සේ�ේවය �ඳහා බඳවා  ගැනීම ආදිය ඇතුළත් සේේ. 

ඔබ සේහෝ දන්නා සේකාසේනක් සූරා කාෑමට ලක්වන්සේන් න�, ඔබ සේහෝ දන්නා සේකාසේනක් සූරා කාෑමට ලක්වන්සේන් න�, 
උදේ තිසේ�.උදේ තිසේ�.

සේතොරතුරු දැන ගැනීමට සේහෝ රහසිගතව උපසේද�� ලබා ගැනීමට ඔ��සේෙ�ලියා රතු කුරු� �ංගමය 
අමතන්න. දුරකාථන  දුරකාථන 03 9345 180003 9345 1800 සේහෝ ඊසේ�ල්සේහෝ ඊසේ�ල් national_stpp@redcross.org.aunational_stpp@redcross.org.au



ඔබ සේහෝ දන්නා සේකාසේනක්සේගන්:ඔබ සේහෝ දන්නා සේකාසේනක්සේගන්:
•   බසේලන් වැඩ ගැනීම

•   ඉතාම සේකාටි විසේේකායක් සේදමින් දිගු පැය ගණනක් 
වැඩ ගැනීම

•   නිසියාකාාරව වැටුප් සේනොසේගවීම.

•   ගමන් වියද�, නවාතැන්, නිල ඇදු�, ප්රවාහනය 
සේහෝ රැකියා ලියකියවිලි �ඳහා බඳවා 
ගන්සේනකුට සේහෝ සේ�ේවා සේයෝජාකායකුට විශාාල 
ණයක් සේගවමින් සිටීම

•   සේ�ේවා ��ථානසේයන් අ��වී යා සේනොහැකි වීම සේහෝ 
තත්ත්වයන් සේවන�� වි�දා ගත හැකි සේනොවීම

•   සේ�ේවා ��ථානසේ� දී පිටුවහල් කාරන බව සේහෝ 
පවුසේල් අයට හානි සිදු කාරන බව කියමින් 
සේපොලඹවා ගැනීම සේහෝ තර්ඡනය කිරීම සිදුවීම

•   ඔසේ� ගමන් බලපත සේහෝ සේ�සු අනනය සේල්ඛන 
ලබා ගත සේනොහැකි වීම

•   නිසේව�කා වැඩ කාරන අසේයකුට පුද්ගලිකා හා 
�මාජායීය අව��ථා �ඳහා  කාලාතුරකින් පමණක් 
පිටතට යාමට ඉඩ දීම

•   අපහා�, අවමාන, හිංං�න, සේහෝ ප්රචාණ්ඩත්වයට 
භාාජානය කිරීම සිදු වන්සේන් න� 

උදේ තිසේ�උදේ තිසේ�
රතු කුරු� �ංගමය මගින් උපසේද්ශා හා උපකාාර ලබා 
සේදන අතර උදේ �ඳහා ඔබව සේවනත් සේ�ේවාවන් 
සේවත ද සේයොමු කාළ හැකිය. භාාෂණ පරිවර්තකා සේ�ේවා 
තිසේ�. 03 9345 1800 ඔ��සේ�ේ අමතන්න නැත්න� 03 9345 1800 ඔ��සේ�ේ අමතන්න නැත්න� 
national_stpp@redcross.org.au  හරහා ඊසේ�ල් national_stpp@redcross.org.au  හරහා ඊසේ�ල් 
කාරන්න.කාරන්න.

පුද්ගලයන්ට පිළිලැබීමට හා සිය ජීවිත නැවත 
සේගොඩනගා ගැනීමට උපකාාර කාරන වැඩ�හටනක්උපකාාර කාරන වැඩ�හටනක් 
සේේ. සේමම වැඩහටහන මගින් පුද්ගලයන්ට ජීවත් වීමට 
ආරක්ෂිත ��ථානයක් සේ�ොයා ගැනීමට,  
වෛව� රැකාවරණ, උපසේද්ශාන, වෛනතිකා සේ�ේවා 
හා �ංක්රමණ උපසේද�� ලබා ගැනීමට, මූලය ආධාර, 
අ�ොපනය හා පුහුණුව සේහෝ රැකියාවක් සේ�ොයා 
ගැනීමට හා �මාජා ��බන්ධතා �ඳහා උපකාාර කාරයි. 
සේ� වැඩ�ටහන ගැන වැඩිදුර වි��තර රතු කුරු� 
�ංගමය සේවතින් ලබා ගත හැකිය.* 

හදිසි අව��ථාවකා දී සේහෝ කිසිවකු සේ� ආරක්ෂාවට 
තර්ජානයක් ඇත්න� 000000 ඔ��සේ�ේ සේපොලිසිය 
අමතන්න. නූතන වහල්භාාවය විය හැකි අව��ථාවක් 
ගැන වාර්තා කිරීමට 131 237131 237 ඔ��සේ�ේ ඔ��සේෙ�ලියා 
සේ�ඩරල් සේපොලිසිය අමතන්න. 

ඔසේ� අයිතිවාසිකා� දැන සිටින්නඔසේ� අයිතිවාසිකා� දැන සිටින්න
ඔ��සේෙ�ලිසේයාේ සියලු සේ�ේවකායන්ට මූලීකා අයිතීන් 
ඇති අතර ඔවුන් නීතිය මගින්  ආරක්ෂා සේකාොට ඇත. 
සේමම නීති මගින්, විසේද්ශායන් සිට පැමිණ සිටින 
සේ�ේවකායන් ද ඔවුන් සේමහිං සිටින කාාලය සේහෝ වී�ා 
කාාණ්ඩය සේනො�ළකාමින් ආවරණය කාරනු ලබයි.

සේ�ේවා ��ථානසේ� ඔසේ� අයිතිවාසිකා� දැනගැනීමට  
www.fairwork.gov.auwww.fairwork.gov.au සේවත යන්න. නැත්න� 
13 13 9413 13 94 ඔ��සේ�ේ ඔ�බුඩ්��මන් අමතන්න. භාාෂණ 
පරිවර්තකායකු අවශාය න� 13 14 50  13 14 50 ඔ��සේ�ේ 
පරිවර්තන හා භාාෂණ පරිවර්තන සේ�ේවාව අමතන්න. 

සේ�ේවා ��ථානසේ� දී 
ඔබට �ාධාරණව 
�ැලකිය යුතුය

*ජාොවාර�වලට ලක්වූවන් ��බන්ධ වැඩ�ටහනට �හසේයෝගය දැක්වීම  
�ඳහා �මාජා සේ�ේවා සේදපාර්තසේ�න්තුව මගින් ඔ��සේෙ�ලියා රතු කුරු� 
�ංගමයට අරමුදල් �පයයි.

This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.


