
குடும்ப வன்முறை குடும்ப வன்முறை 
இல்லாமல இல்லாமல 
சுதநததிரமலாக சுதநததிரமலாக 
வலாழ உஙகளுக்கு வலாழ உஙகளுக்கு 
உலாதிறமயுள்ளது.உலாதிறமயுள்ளது.

safe steps [சேஃப் ஸ்டெப்ஸசேஃப் ஸ்டெப்ஸ] என்்பது என்்னஎன்்பது என்்ன?

safe steps குடும்ப வன்முறை ்பததில்ேயல றமயம என்்பது 

குடும்ப வன்முறையலால துன்்பம அனு்பவதிக்கதின்ை ்்பணகளுக்கும 

குழநறதகளுக்குமலா்ன வதிக்சடெலாலாதியலாவதின் மலாநதி்ம எஙகதிலுமலா்ன 

முதல ்பததில்ேயல சேறவயலாகும. குடும்ப வன்முறையதிலிருநது 

்வ்ளதிசயைதி, துஷ்பதிரசயலாகம இல்லாமல வலாழ ்்பணகளுக்கும 

குழநறதகளுக்கும நலாஙகள உதவுகதிசைலாம.

உஙகளுக்கு அல்து உஙகளுக்குத் உஙகளுக்கு அல்து உஙகளுக்குத் 
்தலாதிநத்தலாதிநத எவருக்சகனும உதவதி எவருக்சகனும உதவதி 
சதறவப்்படடெலாலசதறவப்்படடெலால…

அநதரஙகமலா்ன ஆதரவுக்கும தகவலுக்குமஅநதரஙகமலா்ன ஆதரவுக்கும தகவலுக்கும, safe 

steps 24/7 -ஐஐ 1800 015 188 எனும எண்தில எனும எண்தில 
அறழத்ததிடுஙகளஅறழத்ததிடுஙகள.

்மலாழதி்்பயரப்்பலா்ளர சேறவகள கதிறடெக்கதின்ை்ன.

safe steps, ஒரு LGBTIQA (்வவசவறு ்பலாலி்ன உைவு வறககள) 

-நட்பலா்ன மற்றும க்சேலாரலாீததியதிலமலாதியலாறதக்குலாதிய சேறவயலாகும. 

அற்னத்து இ்னப்்பதிலாதிவு, கு்ம, ்பலாலியல ேலாரபுகள, மதஙகள, வயது, 

உடெல ததிைன்கள ஆகதியவற்ைதின் ்்பணகள (ததிருநஙறககள மற்றும 

மலாற்றுப்்பலாலி்னப் ்்பண எ்ன அறடெயலா்ளம கலா்ப்்படடுள்ள 

த்னதிந்பரகள ஆகதிசயலார உட்படெ) மற்றும குழநறதகள 

அற்னவருக்கும உதவ நலாஙகள உறுததி்கலாணடுளச்ளலாம.

கூடுதல தகவலுக்கு,  கூடுதல தகவலுக்கு,  
கலாணுஙகளகலாணுஙகள: safesteps.org.au

குடும்ப வன்முறை ஒருச்பலாதும ேலாதியல்குடும்ப வன்முறை ஒருச்பலாதும ேலாதியல்
நீஙகள குடும்ப வன்முறையலால துன்்பம அனு்பவதித்தலால, 
நீஙகள ்பயநதவரலாக, குழப்்பமறடெநதவரலாக அல்து 
ததி்ைடிக்கப்்படடெவரலாக உ்ரக்கூடும - இது ேலாதலார் 
்பதிரததிச்ேயச்யலாகும.

ஓர உைவுமுறையதில துஷ்பதிரசயலாகம என்்பது, சூழநதிற்கள 
என்்னவலாயதிருநதலாலும, ஒருச்பலாதுமஒருச்பலாதும  ேலாதியல்ேலாதியல் என்்பறத 
நதிற்னவதில்கலாளவது முக்கதியமலாகும. துஷ்பதிரசயலாகம ்ேயகதிை 
ந்பர, மூரக்கத்த்னமலாக இருப்்பதற்கு ேலாக்குப்ச்பலாக்குகற்ளச 
்ேலால்க்கூடும அல்து அவவலாறு நடெநது்கலாளவதற்கு 
நீஙகச்ள கலார்ம எ்ன உஙகற்ளக் குறைகூைக்கூடும. ஆ்னலால,ஆ்னலால,  
வன்முறைவன்முறை  உஙகளஉஙகள  தவைல்தவைல். வன்முறைக்கலா்ன ்்பலாறுப்பு, 
துஷ்பதிரசயலாகம ்ேய்பவர வேசம எப்ச்பலாதுமுள்ளது.

• ்பததில்ேய்லாற்று்பததில்ேய்லாற்று   • தடுதடு   • மீ்ளப்்்பறுமீ்ளப்்்பறு



குடும்ப வன்முறை என்ைலால என்்னகுடும்ப வன்முறை என்ைலால என்்ன?

குடும்ப வன்முறை என்்பது குடும்ப உறுப்்பதி்னரகளுக்கு அல்து 
்நருக்கமலா்ன உைவதிலுள்ளவரகளுக்கு இறடெயதில நதிகழகதிை ஏசதனும 
மதிரடடுகதிைமதிரடடுகதிை  அல்து முறைசகடெலா்ன நடெத்றதயலாகுமஅல்து முறைசகடெலா்ன நடெத்றதயலாகும, இது அத்தறகய 
நடெத்றதறய அனு்பவதிக்கதிை ந்பருக்கு த்னதுத்னது  ்பலாதுகலாப்பு்பலாதுகலாப்பு  குைதித்தகுைதித்த அல்து 
சவறு ந்பலாதின் ்பலாதுகலாப்பு குைதித்த ்பயத்றத்பயத்றத வதிற்ளவதிக்கதிைது.

குடும்ப வன்முறையதில உள்ளடெஙகு்பறவ...

• உடெலலாீததியலா்ன மற்றும ்பலாலியல லாீததியலா்ன துஷ்பதிரசயலாகம
• உ்ரசேதி ேலாரநத மற்றும உ்ளவதியல ேலாரநத துஷ்பதிரசயலாகம
•  ்ப்த்றதக் ்கலாடுக்க மறுப்்பது ச்பலான்ை நதிததிேலாரநத துஷ்பதிரசயலாகம
• உஙக்ளலால ்ேயய முடிவறதயும முடியலாதறதயும கடடுப்்படுத்துவது
•  குடும்பத்ததி்னலாதிடெமதிருநதும நண்பரக்ளதிடெமதிருநதும உஙகற்ளத் 

த்னதிறமப்்படுத்துதல
• வீடடிலிருநது ்வ்ளதிசயை வதிடெலாமல உஙகற்ளத் தடுத்து நதிறுத்துதல
•  உஙகற்ளசயலா, குழநறதகள அல்து குடும்ப உறுப்்பதி்னரகள ச்பலான்ை 

மற்ைவரகற்ளசயலா மதிரடடுதல
• ்ேல்ப் ்பதிரலா்திகள அல்து த்னதிப்்படடெ உறடெறமகள 
 எ்ன உஙகளுக்குப் ்பதிலாதியமலா்னவற்ைதிற்குத் தீஙகு வதிற்ளவதித்தல

குடும்ப வன்முறை என்ைலால என்்ன என்்பது குைதித்த கூடுதல தகவலுக்கு, 
கலாணுஙகள:  safesteps.org.au

safe steps- ஆல எப்்படி உதவ முடியுமஆல எப்்படி உதவ முடியும
•   நீஙகள, 1800 015 188 எனும safe steps 24/7 ்பததில்ேயல ்தலாற்ச்பேதி 

எணற் அறழக்குமச்பலாது, ்தலாழதிலலாீததியலாய ்பயதிற்ேதி ்்பற்ை குடும்ப 
வன்முறை ஆதரவுப் ்ப்தியலா்ளலாதிடெம ச்பசுவீரகள. 

ஆதரவுப் ்ப்தியலா்ளரலால, ்பதின்வருவ்னவற்ைதிற்கு உஙகளுக்கு உதவ முடியுமஆதரவுப் ்ப்தியலா்ளரலால, ்பதின்வருவ்னவற்ைதிற்கு உஙகளுக்கு உதவ முடியும...

•  நீஙகள உைவதில நீடிக்க வதிருமபுகதிைீரக்ளலா அல்து வதி்க 
வதிருமபுகதிைீரக்ளலா எ்ன உஙகள ்பலாதுகலாப்ற்ப அததிகலாதிப்்பதற்கலா்ன 
வலாயப்புகற்ள ஆரலாயதல

•  உஙகற்ளயும உஙகள குழநறதகற்ளயும ்பலாதுகலாப்்பலாக றவத்ததிருப்்பதற்கு 
வடிவறமக்கப்்படடெ ஒரு த்னதிப்்படடெ ்பலாதுகலாப்புத் ததிடடெத்றத 
உருவலாக்குதல

•  உஙகளுக்கும, உஙகள குழநறதகளுக்கும, உஙகள ்ேல்ப் 
்பதிரலா்திகளுக்கும (அவவலாறு உஙக்ளதிடெம எறவயுமதிருநதலால) 
்பலாதுகலாப்்பலா்ன அவேரநதிற் இருப்்பதிடெ வேததிக்கலா்ன அணுகல

•  துஷ்பதிரசயலாகம ்ேய்பவர ்வ்ளதிசயறுமலாறு ேடடெத்தலால சகலாரப்்படடுள்ள 
நதிற்யதில, உஙகள ்ேலாநத வீடடில உஙகள குழநறதகளுடென் வேதித்தல

•  உஙகள ேடடெ உலாதிறமகற்ளயும தகுததிய்ளதிப்புகற்ளயும புலாதிநது்கலாளதல

•  கலாவ்ருடென் ்தலாடெரபு்கலாள்ள றவப்்பது அல்து தற்யீடடு 
ஆற்க்கு வதிண்ப்்பதிப்்பது

•  உஙகள ்பகுததியதிலுள்ள உளளூர ஆதரவு முகறமகளுடென் 
்தலாடெரபு்கலாள்ள றவப்்பது

உஙகளுக்குத் ்தலாதிநத எவசரனும, உஙகளுக்குத் ்தலாதிநத எவசரனும, 
குடும்ப வன்முறையலால குடும்ப வன்முறையலால 
அல்து துஷ்பதிரசயலாகத்தலால அல்து துஷ்பதிரசயலாகத்தலால 
துன்்பம அனு்பவதிப்்பதலாகக் துன்்பம அனு்பவதிப்்பதலாகக் 
கவற்ப்்படுகதிைீரக்ளலாகவற்ப்்படுகதிைீரக்ளலா?

நண்பர, குடும்ப உறுப்்பதி்னர, ேக்ப்தியலா்ளர, அணறடெ வீடடெலார அல்து 

உஙகளுக்குத் ்தலாதிநத சவறு எவசரனும குடும்ப வன்முறையலால துன்்பம 

அனு்பவதிப்்பதலாக நீஙகள கவற்ப்்படடெலால, தயவு்ேயது safe steps 24/7  

--ஐஐ 1800 015 188 எனுமஎனும  ்தலாற்ச்பேதி்தலாற்ச்பேதி  எண்திலஎண்தில  அறழத்ததிடுஙகளஅறழத்ததிடுஙகள..

ஒரு safe steps நதிபு்த்துவமவலாயநத குடும்ப வன்முறை ஆதரவுப் 

்ப்தியலா்ளர, அநந்பறர அணுகுவதற்கலா்ன, அவரகளுக்கு உதவுவதற்கலா்ன 

மற்றும safe steps உட்படெ கதிறடெக்கதின்ை ஆதரவுச சேறவகள ்பற்ைதி 
அவரகளுக்குத் ்தலாதியப்்படுத்துவதற்கலா்ன ேதிைநத வழதிகள குைதித்து 

உஙகளுடென் ச்பே்லாம.

கூடுதல தகவலுக்கு, நீஙகள இறதயும கலா்்லாம:  

safesteps.org.au/information-for-family-friends.

தற்யதிடுவது, ஆதரவ்ளதிப்்பது, தற்யதிடுவது, ஆதரவ்ளதிப்்பது, 
்பலாதிநது ச்பசுவது ஆகதியவற்ைதிற்கலா்ன ்பலாதிநது ச்பசுவது ஆகதியவற்ைதிற்கலா்ன 
உஙகள 24/7 மலாநதி்ம எஙகதிலுமலா்ன உஙகள 24/7 மலாநதி்ம எஙகதிலுமலா்ன 
குடும்ப வன்முறை ்பததில்ேயல குடும்ப வன்முறை ்பததில்ேயல 
றமயம.றமயம.


