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आफना 
अधिकारहरू थाहा 
पाउनुहोस्

सहायता प्ाप्त 
गनुनुहोस्

आफूले भरोसा गनने 
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गनुनुहोस्

सहायता प्ाप्त 
गनुनुहोस्

तपाईलंाई सहायता प्दान गननु सकने धिधभनन सेिाहरू छन।् 
यी सेिाहरूबाट अनतरानुधट्रिय धिद्ाथथी र पयनुटकलगायत 
जोसकैुले पधन मद्दत र सहायता प्ाप्त गननु सकछन।् 

मेधिकल सहायता
तपाईमंाथि यौन दरुय्यवहार भएको छ भने तपाई ंजनुसकैु सरकारी 
असपतालको आकथसमक थवभागबाट थनःशलुक मथेिकल सेवा प्ाप्त 
गन्य सकनहुुनछ। NSW Health को यौन दरुय्यवहारसमबन्ी 
थवशषेज्ञ सेवाहरू 24 घनटा नै थनःशलुक उपलब् छन ्(यसका 
लाथग तपाईसंँग मथेिकेयर काि्य नभए पथन हुनछ)।

यी सेवाहरूले यौन दरुय्यवहारको थशकार भएका जोसकैुलाई  
जानकारी, परामश्य, मथेिकल उपचार र परीक्षण सेवा थनःशलुक 
प्दान गछ्यन।् ती सेवाहरूले यौनजनय सरुवा रोग तिा 
गभ्यथनरो्समबन्ी परीक्षणहरू गनने सेवा प्दान गन्य सकछन।्

मथेिकल प्माणले के भएको थियो भनी प्माथणत गन्यमा मद्दत गन्य 
सकछ। यौन दरुय्यवहारसमबन्ी परीक्षणहरू सरुुका 24 घनटाथभत्र 
गनु्य उत्तम हुनछ। यो कुरा लथमबएका खणिमा पथन यौन दरुय्यवहार 
भएको सात थदनसमम गररएको परीक्षणले अदालतमा प्योग गन्य 
सथकने उपयोगी प्माण प्दान गन्य सकछ।  

तपाईकंो सबैभनदा नधजकैका सेिाहहरू 
Camperdown ध्थत Royal Prince Alfred 
Hospital मा आिार भएको Sydney Sexual 
Assault Service  
9515 9040 (काया्यलय समयमा)
9515 6111 (काया्यलय समयबाहके र सप्ताहानतहरूमा)

यौन दुरयनुिहार एक अपराि हो।

कसैले तपाईलंाई असधजलो महससु हुने कुनै पधन धरियाकलाप 
गराउनका लाधग बल प्योग गनुनु िा िमकयाउनु कधहलयै पधन 
उधित हुन सकदैन।

तपाईलें िा तपाईलें धिनने अरू कसैमाधथ यौन दुरयनुिहारको 
सामना गनुनुभएको भए, तपाई ंधनमन माधयमहरूबाट मद्दत प्ाप्त गननु 
सकनुहुनछ:

NSW प्हरी: 000 (तीनिटा शूनय) मा फोन गनुनुहोस्

NSW रेप रिाइधसस सेिा: 1800 424 017 मा फोन गनुनुहोस ्
(धनःशुलक, 24 घनटा, हप्ताको 7 धदन)

धनःशुलक दोभासे सेिा: अनुिाद तथा दोभाषे सेिा (TIS) लाई 
131 450 मा फोन गनुनुहोस।् उक्त सेिाका दोभासेले तपाईलें 
अनुरोि गनने सहायतासमबनिी कुनै पधन सेिामा धनःशुलक समपकनु  
गनने छन।्

कानुनी सहायता
थनःशलुक काननुी सेवाहरूले तपाईलंाई तपाईकंा थवकलपहरूबारे 
गोपय रूपमा सललाह थदन सकछन।् यसता सललाहहरूमा तपाईकंो 
बसोबासको रयवसिा, थशक्षा र काय्यसिलसमबन्ी सललाहका 
सािै प्हरीमा उजरुी गनने सममका सललाहहरू पद्यछन।्  

तल उथललथखत सेवाहरू थनःशलुक र थवशषेज्ञ काननुी सेवा 
प्दायकहरू हुन।्

मधहलाहरूका लाधग कानुनी सेिा NSW
1800 801 501  |  wlsnsw.org.au

रेिफननु कानुनी केनद्र 
NSW अनतरानुधट्रिय धिद्ाथथी कानुनी सेिा 
9698 7277  |  rlc.org.au

इननर धसटी कानुनी सेिा 
लेध्बयन, गे, रिानसजेनिर, बाइसेकसअुल, इनटरसेकस र 
धकियरसमबनिी धिशेषज्ञ सेिा 
1800 244 481  |  iclc.org.au

पीधितका लाधग सेिाबाट धदइने सहायतामाधथको पहुिँ

तपाई ंकुनै आपराथ्क घटनाको पीथित हुनहुुनछ भने तपाई ंजारी 
परामश्य तिा आथि्यक सहयोगलगायत NSW Victims 
Services बाट थदइने थवथभनन थनःशलुक सेवाहरू प्ाप्त गन्यका 
लाथग योगय हुन सकनहुुनछ।
पीधितको पहुिँ लाइन  
1800 633 063  थनःशलुक
(हरेक थदन 24 घनटा, हप्ताको 7 थदन)

प्हरीकहाँ उजुरी गनुनुहोस्
यौन दरुय्यवहार एक अपरा् हो। कुनै अपरा्को थशकार हुनलेु 
तपाईकंो प्वेशाज्ञा वा रोजगारीको थसिथतमा कुनै प्भाव पानने छैन।

असटे्थलयाली प्हरीले तपाईकंो उजरुीउपर छानथबन गरी तपाईकंो र 
अनय मानछेहरूको सरुक्षा सथुनथचित गनने छ। तपाई ंथनमन माधयमद्ारा 
प्हरीमा उजरुी गन्य सकनहुुनछ:

• तीनवटा शनूय (000) मा फोन गरेर

• कुनै प्हरी चौकीमा गएर

• क्ाइम सटपस्यको नमबर 1800 333 000 मा कल गरी 
बेनामी रूपमा घटनाको उजरुी गरेर

सहायता सेवाहरूले पथन तपाईलंाई प्हरीमा उजरुी गन्य मद्दत गन्य 
सकछन।् 

यो अधभयान धनमन सं् थाद्ारा सगौरि समधथनुत छ

Nepali



आफूले भरोसा गनने 
कसैसगँ कुराकानी 
गनुनुहोस्

कुनै थवश्ाथसलो सािी, पररवारको सदसय वा परामश्य 
सेवासँग कुराकानी गनु्यले तपाईलंाई अब के गनने भनी 
थनण्यय थलनमा मद्दत गन्य सकछ। तपाईलें यौन 
दरुय्यवहारका बारेमा उजरुी नगनने थनण्यय नै थलनभुएका 
खणिमा पथन तपाईलें थवथभनन ठाउँहरूबाट गोपय अथन 
थनःशलुक मद्दत तिा सहायता थलन सकनहुुनछ।

NSW रेप रिाइधसस सेिा 
यसले यौन दरुय्यवहारको सामना गरेका वा तयसको 
जोथखममा रहकेा NSW थसित मथहला तिा परुुष र 
उक्त अपरा्मा संलगन नरहकेा थतनका पररवारजन वा 
सािीहरूलाई टेथलफोन र अनलाइनबाट सङ्कटसमबन्ी 
परामश्य सेवा प्दान गछ्य। 
1800 424 017  
(हरेक थदन 24 घनटा, हप्ताको 7 थदन)  
nswrapecrisis.com.au

लेध्बयन, गे, रिानसजेनिर, बाइसेकसअुल, 
इनटरसेकस र धकियर (LGBTIQ) धिशेष: 
QLife 
यसले सबै उमरेका मानछेहरूलाई टेथलफोन वा वेबमाफ्य त 
सहायता प्दान गछ्य।
1800 184 527 
मधयानह 3 बजेदथेख मधयरातसमम, हप्ताको 7 थदन

आफना 
अधिकारहरू थाहा 
पाउनुहोस्

तपाईलें यौन दुरयनुिहार िा आरिमणको सामना गनुनुभएको छ भने 
मद्दत र सहायता उपलबि छ।

यौनजनय सहमधत भनेको के हो?

सहमथत भनेको तपाईलें कुनै दबाब वा 
जालझलेथवना वा लाग ुपदाि्य वा मादक पदाि्यको 
प्भावमा नपरी थदनभुएको अनमुथत हो।

राजीखुसीले धदइने

यौन समबन्का हकमा, तपाईलें आफूले चाहकेा 
कुरामा मात्र सहमथत जनाउन ुपछ्य, अरूले 
आफूबाट गररने अपेक्षा राखछन ्जसतो लागेका 
कुराहरूमा होइन।

उतसाहपूणनु

धिशेष

कुनै एउटा कुरामा सहमथत थदन ु(जसतै शयनकक्षमा 
जान)ु को अि्य तपाईलें अकको कुरा (जसतै 
यौनसमपक्य  गनु्य) का लाथग पथन सहमथत थदनभुएको 
भनने हुदँनै। कसैले कनिम लगाउँछु भनेर पथछ 
नलगाएको खणिमा तयसलाई पथन सहमथत 
माथनँदनै। 

यौन दुरयनुिहार भनेको के हो?
यौन दरुय्यवहार भननाले यौनजनय प्कृथतका थवथभनन 
अपरा्हरूलाई जनाउँछ, यसअनतग्यत थनमन अपरा्हरू पद्यछन:्

• बलातकार, यो भनेको तपाईलंाई जबज्यसती यौन समपक्य  (योनी, 
गदुद्ार वा मखु मिैनु) गन्य बाधय पानु्य हो 

• तपाईकंो कपिाको थभत्र वा बाथहरबाट गररने कुनै पथन 
थकथसमको अिाध्छत छुिाइ

• यौन समपक्य  गनु्यअथघ वा गरररहकेा बेला तपाईकंो अनमुथतथवना 
लगाइरहकेो कनिम फुकालनु

• यौनजनय प्पीिन, यो भनेको कसैले तपाईलंाई आफूलाई मन 
नलागेको कुरा गन्य दबाब थदन ुवा झकुयाउन ुहो

• पछयाउनु, यो भनेको कसैले तपाईलंाई पछयाउन ुवा थनगरानी 
गनु्य हो

• तपाई ंअनतरङ वा नगन अवसिामा भएका बेला तपाईकंो 
अनुमधतधिना तपाईलंाई हेनुनु

• अभद्र प्दशनुन (रयिहार), यो भनेको कसैले तपाईलंाई आफनो 
शरीरका गोपय भागहरू दखेाउन ुहो  

• पोननोग्ाफी हेननु िा तयसमा सहभागी हुन बाधय पानुनु, 
यसअनतग्यत कसैले तपाईकंो अनमुथतथवना तपाईकंो तथसबर 
थखचन,ु तपाईलंाई कुनै थभथियोमा दथेखन बाधय पानु्य वा 
तपाईलंाई कुनै पोनकोग्ाथफक चलथचत्र हने्य लगाउनलुगायतका 
थक्याकलापहरू पद्यछन्

• यौनजनय सनदेशको आदान प्दान, यो भनेको तपाईकंो 
अनमुथतथवना तपाईकंा नगन तथसबरहरू आदान प्दान गनु्य वा 
तपाईलंाई अवाथ्छत रूपमा नगन तथसबरहरू पठाउन ुहो।

तपाईसंगँ आफू कोसगँ नधजधकने (समपकनु  राखने) भनने कुराको 
धनणनुय गनने अधिकार हुनछ। यौन तथा नधजधकने कायनुअनतगनुत 
यौनजनय रूपमा छुने, यौन समपकनु  गनने, यौनजनय तध्बर तथा 
सनदेश आदान प्दान गनने ज्ता कुराहरू पदनुछन।् तपाईलें 
सहमधत धदनुभएको अि्थामाबाहेक तपाईलंाई यीमधये कुनै 
पधन धरियाकलापमा जबजनु्ती सहभागी हुन बाधय पानुनु एक 
अपराि हो।

अ्रेिधलयामा, तपाईकंो अनुमधतधिना कुनै पधन रयधक्तले 
तपाईलंाई छुन, िमकयाउन, तपाईसंगँ िा तपाईकंा 
अिाध्छत यौनजनय तध्बरहरू आदान प्दान गननु िा 
तपाईसंगँ िा तपाईबंारे यौनजनय धटपपणीहरू गननु पाउँदैन। 
यौन दुरयनुिहारलाई जघनय अपराि माधननछ र अपरािीहरूले 
14 िषनुसममको जेल सजाय पाउन सकछन।् अपराि भएको 
कुराको जाहेरी धदनुले िा अपरािको धशकार हुनुले तपाईकंो 
प्िेशाज्ञा िा रोजगारीको ध्थधतमा कुनै प्भाि पानने छैन।

यौन समपक्य को अवथ्मा तपाई ंजनुसकैु बेला 
आफनो थवचार पररवत्यन गन्य सकनहुुनछ चाह े
तपाईलें यसअथघ गनु्यभएको होस ्वा तपाईहंरू दवुै 
ओछयानमा नगन अवसिामा हुनहुोस।्

धफतानु धलन सधकने

कुनै एक समयमा सहमथत थदनकुो अि्य तपाईलें 
कुनै अकको समयमा तयही कामका लाथग सहमथत 
थदनभुएको हो भनने हुदँनै।

समयसीमा भएको

्रैे मानछेहरू एकदम ैिराएका बेला प्तयतु्तर थदन 
सकदनैन।् तपाईलें केही भननभुएन भनदमैा तपाईलें 
सहमथत थदनभुएको हो भनने माथनँदनै।

मौन ब्नु भनेको सहमधत धदनु होइन


