Nepali

रे डक्रस पाररवाररक तथा घरे लु ह स
िं ा ववविय
स ायता काययक्रम

अष्ट्रे लियािी रे डक्रसको पाररवाररक तथा घरे िु हहिंसा ववत्तीय सहायता काययक्रमिे पाररवाररक र
घरे िु हहिंसा भोगिरहे का वा वववत्तय सहयताको आवश्यकता भएका अस्थाई प्रवेशाज्ञाहरुमा, वा

अनिश्श्ित प्रवेशाज्ञा श्स्थनतमा रहे का योग्य व्यश्ततहरुिाई वववत्तय सहयोि हििे तथा एक कमयिारीिे
तपाईंिाई तपाईंका मालमिाहरुमा माियिशयि िराउि सतछ ।
निम्ि मापदण्ड रु पूरा गिुय ु न्छ भिे तपाईं योग्य ु ि सक्िु ु न्छः

•

तपाईं अष्ट्रे लियािी िािररक वा स्थायी बालसन्िा हुिुहुन्ि, र

•

तपाईं पाररवाररक तथा घरे िु हहिंसा भोगिरहिु भएको छ वा हहिंसाको जोखिममा हुिुहुन्छ, र

•

तपाईंिे वववत्तय कहििाई भोगिरहिु भएको छ

मैले कसरी स ायता पाउि सक्छु ?
तपाईंिे अििाईि www.redcross.org.au/familyviolencerelief. मा िएर सहायताको िागि आवेिि हिि
सतिुहुन्छ

यहि तपाईंिाई आवेिि भिय सहयोि िाहहएमा रे डक्रसिाई १८०० RED CROSS (१८०० ७३३ २७६) सोमबार
िे खि सुक्रबार व्यवसानयक समय लभत्र सम्पकय ििुह
य ोस,् वा NAT_FDV_PILOT@redcross.org.au मा ईमेि
ििुह
य ोस ् ।

तपाईंिे रे डक्रससँि सम्पकय ििुभ
य एको कुरा िोप्य रहिे छ । तपाईंिे आवेिि मार्यत हामीिाई हििुभएको जािकारी
हामीिे हरबित सुरक्षित राख्छौं ।

यहि तपाईंिाई िोभाषेको आवश्यकता छ भिे, तपाईंिे अिुवाि र िोभाषे सेवािाई १३१ ४५० मा सम्पकय ििय

सतिह
ु ु न्छ र उनिहरुिाई आफ्िो रोजाईको भाषा बताएर १८०० ७३३ २७६ मा सम्पकय िराइहिि भन्ि सतिह
ु ु न्छ ।
ग्रा क कसरी ससफाररस गिे
यहि कुिै व्यश्ततिाई पाररवाररक तथा घरे िु हहिंसा सम्वश्न्ि ववषेश सिंस्था वा अन्य सेवाहरुिे सहायता िरररहे का छि ्
भिे ग्राहकिाई लसर्ाररस ििे सबैभन्िा नछटो र सरु क्षित बाटो वेबसाइटमा जािु, लसर्ाररस र्ारम भिुय र ग्राहकिाई
स्व-िताय ििय सहायता ििुय हो ।
थप स ायता रु उपलब्ध छि ्

निम्ि नििःशल्
ू क सेवाहरु मार्यत थप सहायताहरु उपिब्ि छि ्
१८०० ७३७ ७३२
१३ ११ १४

१८०० RESPECT – राश्ष्ट्रय यौि

आक्रमण तथा घरे िु हहिंसा सहायता िाईि

िाईर्िाईि सिंकट सहायता तथा आत्महत्या रोकथाम
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बािबालिका सहायता िाईि

थप जानकारीको लागि www.redcross.org.au/familyviolencerelief मा जानुहोस्

