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ඉතා වැදග3 කාIයභාරය" ඉ� කරA.

ස්� RBෂ සමානා3මතාවය සහ ෙසෟඛp ස>ප9න, ෙගෟරවFය 
සබඳතා kව�නය bcෙම9 කා9තාව9ට සහ අෙන�3 පNෙQ 
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පNQ Yංසනය යs පNෙQ සාමාgකෙය� 
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!වාහක, අ�පා�, ෙප> සබඳතා ෙහ% තව�රට3 
එකට ෙනා��න හNQකBව9 අතර 

• සමrං~ක සබඳතා ඇA R+ගල@9 
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• ෙදමාCය9/ කබලා ග9ෙන� ෙවත 
දBවා ෙහ% නව ෙයාN9 !ය 
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• සෙහ%දර සෙහ%ද&ය9 
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•  කබලා ගැFෙ> සබඳතා
 

    
 
 

!"ය අපෙය'ජනය 
ඔෙ# ආ%&ක ත)වයට හා /0ක 

අවශ3තාව4ට ත%ජනය කර84, බැං< 
=>? වලට AෙBශ Cම තහන? කර84, 
<ඩා ‘FමනාවG’ පමණG ලබා Fෙම4 

ඔබව පාලනය JKම සහ හැMරCම.. 

           ත7ජනාSමක හැ1Pම 
oය ගැ:4ෙP හැCOම ෙවනL 

bBගලෙයp Xළ oය හා qකaකම 
ඇ. NOමට අදහස් කරs. 

bBගලෙයpට "මම Nයන ආකාරයට 
Qයා ෙනාකර:ෙ: නP ඔබට 
කණගාvs" යwෙව: වාxකව 
තjජනය NOම ෙම:ම ආWධ 

ෙප:4ම ෙහG ෙවනL bBගලෙයp 
oය ගැ:4ම සඳහා අනXaදායක 

ෙලස fය පැද4ම වැ? වාxක 
ෙනාවන තjජනය NOP ද ෙමයට 

ඇXළL ය.. 

 
බලහ)කාරෙය4 හැMKම 

 
O4Pතයා පාලනය JKම 

සඳහා Rදකලා Cම, ත%ජනය 
JKම, දැT UV Wයා)මක 

JKම සහ O4Pතයාට 
තම4ෙXම සංජානනය සැක 

JKමට සැලැස්Cම වැZ 
උපාය\] හා ^ය උපදවන 

හැMK?.

 
               ස<බ7 අපෙය%ජනය  
      යෙමpෙy _රකථනය, සමාජ මාධ| ෙහG  
      ෙවනL උපාංග භාAතය පාලනය NOම  
      සහ පO3ෂා NOම සහ }~එස්  
       හරහා Zcබැ�ම.

 
 
 
 
 

සමාජ අපෙය%ජනය 
ප/ෙ> අය සහ 
VWර0, සම-

ෙස්වක<0 සහ 
Iජාව සමඟ අ0ත7 

Zයාකා&Sවය 
වැළැ"[ම, \මා 

OPම ෙහ% 
අ]"ෂණය OPම.

වැ`)a 
)ංසනය 

/0ක අවශ3තා ෙනාසලකා හැKම, 
Z4දාව, _ංසනයට ^ය ඇV JKම, 

Rෙදකලා Cම, අ_8 Cම, aදb පාලනය 
JKම සහ ab උcමය සඳහා dඩනය 

ෙයFම.

ආගVක )ංසනය 

ආග^ක )ංසා NOම ෙහG 
ආග^ක ෙහG අධ|ාL^ක 
Aශ්වාසය: හා භාAතය: 
වැළැ34ම, ආග^ක 
)ංසනය ප'( )ංසනයට 
සමාව Vමට ෙහG ෙසෟඛ| 
�කවරණය වැළැ34ම 
සඳහා භාAතා NOම.

 
 

දcෙව<ට ඇeමට ෙහf සාGg Fමට ෙහf 
ෙවන) ආකාරයJ4 ෙ? ආකාරෙය4 
සඳහ4 කරන හැMK? වල බලපෑමට 

Zරාවරණය Cමට ඉඩ සලසන 
jkගලෙය<ෙX හැMK? ද පmb _ංසනයට 

ඇnළ) ෙB. 

 
 
 
 

 
 
 

ශාP&ක )ංසනය 

පහර Vම, ත(Z NOම, සහ ඔෙF 
Caරට හා? කරන ෙවනL ඕනෑම 

Qයාව3 පාලනය NOමට, oය 4මට 
ෙහG හා? NOමට බලය ෙයVම. 

 
 
 

Eංeක අපෙය%ජනය 
ඔබට අසභ| නP වR: කතා 
NOම, ඔෙF ශOර ෙකාටස් 
AෙJචනය NOම ෙහG 

Rං�ක �ෂණය, 
බලහLකාරෙය: ෙහG 
බලහLකාරෙය: Rං�ක 
Qයා NOම, �ෂණය ඇX�ව. 

 
 

fSතෙFg ෙහ% මාන1ක 
අපෙය%ජනය 

Zතරම ෙදාස ්පැවKම, p)තෙBq 
#ලැGෙ?b JKම සහ MයPO 

නසාගැUෙ? ත%ජනය4, ආ)ම 
ෙගෟරවය හා ආ)ම ෙගෟරවය 

sන JKම සඳහා අ4 අය සමඟ 
ඔබව සංස4දනය JKම, ආuධ 
ළඟ තබා ගැUෙම4, භයානක 

ෙලස xය පැදCෙම4, 
ෙකfපාOෂ්ට ෙපzෙම4 ^ය 

ජZත JKම. 

 
 
 

වාfක )ංසනය 

නP කැඳ4ම, තjජනය NOම, තැ�ම, 
කෑ ගැ�ම, සම�ච( NOම. 
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 ඕස්ෙ%&යාෙ) ප+, -ංසනය  12ඵලය       
 

 ෙක$ කා&න බලපෑ, 
 
• ශා#$ක &වාල 
• )වණය / ෙප.ම නැ2 3ම 
• ග5සා 3ම ෙහ8 ක9: ද< =>2ය, කලල?පෙ@    

අසාමානBතා, මළ ද< උපF ෙහ8 අG උපF බර 
• Jවාස ෙනාමැ2කම 
• K.මැ<ම 

 
     -.ඝ කා&න බලපෑ, 

• Wද9ගත ෙvදනාව සහ ෙවන3 
ෛවදp ෙර%ග ල�ණ සහ අසFප 

• �Iවල ආ3ම අ£මානය, !ශ්වාසය 
ෙනාමැAකම සහ Gරණ ගැFමට 
ෙනාහැb Zම 

• ¤Qය යැ�ම 

• ෙ�ම¥ය, ඵලදා� ෙදමාCෙය� 
Zෙ> Uzත හැbයාව 

• පNල, z^ර9 සහ kජා ජාල වr9 
!ස9� Z ඇත 

• කාංසාව, මාන�ක අව�ඩනය, 
ආහාර ගැFම, W9ද හා §Aකා 
ආබාධ, �යT! නසාගැFෙ> හැ�c>, 
පශ්චා3 ක>පන සහගත ආතA ආබාධ 

• ම3 ¨වp හා ම3පැ9 අW� භා!තය

 

 

 

ඕස්ෙ%&යාව *රාම, සෑම ./01 ෙදකකට 
වර5ම ප78 9ංසනය <=බඳ @ABය5 
සCබDධෙයD ෙපා&@යට කැඳවG ලැෙI. 

 

ප78 9ංසනය ෙහ්1ෙවD සෑම පැය 1නකට 
වර5 කාDතාව5 ෙරLහ8 ගත ෙකෙN. V 

 

වයස අ7PQ 15 0 44 0 අතර වයෙස් පRවන 
කාDතාවD සඳහා අසSප, ආබාBතභාවය සහ 
මරණය වැළැ5Xම සඳහා YZඛතම සහායක 
Yච]ඩ0වය සහ කාDතාවD සඳහා /වාස 
ෙනාමැ_ XෙC `ශාලතම bයQP ෙc. 

 
 
 
 
ද1ව3ට බලපෑ, 
 
ළම@9ට ෙබාෙහ% !ට පNQ Yංසනය ඇUමට ෙහ% දැ�මට හැb වන අතර ෙමය 
ඔN9ට ස_©ªත බලපෑම" ඇA කර@. 
ෙමයට ඇ^ළ3 !ය හැ"ෙ": 
 
• ෙමාළෙw ස්නා\ මාIග ෙකෙරY බලපෑ> bcම, සංජානන ව�නයට හා ආතA 
kAචාර ප+ධA වලට බලපා@ 
• අ� ආ3ම අ£මානය සහ පාසෙQ �ෂ්කරතා ඔN9ෙO T� කා�න  bයා හා 
¤ලp iරjතතාවයට බලපා@ 
• කාංසාව, මාන�ක අව�ඩනය, ක>පනෙw ෙර%ග ල�ණ, ආහාර ගැFෙ> 
අ«zකතා සහ සමහB �ය T! නසා ගැFෙ> උ3සාහය9 ඇ^} මාන�ක 
ෙසෟඛp ගැට� 
• ආ«මණය, සමාජ !ෙර%� හැ�c> සහ ම3 ¨වp අW� ෙලස භා!තා bcෙ> 
ස>භා!තාව වැP Zම 
• නව ෙයාN9 !ෙw ගැmගැF>
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       ෙමවල& ක(ටලය 
          ෙමම ෙමවල, ක6ටලය භා9තා කර3ෙ3 ෙකෙස්ද? 
 

ෙමවලC කdටලය ෙකාටස් ෙදකකට ෙබදා ඇත. Yජාෙc යෙමg ප78 
9ංසනය අ0`hන `ට හiනා ගැSමට, Y_චාර දැ5Xමට සහ ෙයාZ 
jkමට ඒ ෙකාටස ඔබට උපෙදස් ලබා ෙA. ප78 9ංසනය වැළැ5Xම 
සඳහා o ෙකාටස ඔබට උපෙදස් ලබා ෙA. සෑම ෙතාර1ර5ම 
ෙමවලමකට සCබDධ කර ඇත. ඔ01ෙc සඳහD pයාකාරකම ෙහL 
ෙයLජනා pයා0මක jkමට ෙමවලම ඔබට සහාය ෙc. 
ෙමවලC ෙමවලC කdටලෙq <rපස ෙහL bcv.org.au 9 
`5ෙටLbයා ෙබෟAධ ක7D@ලෙq ෙවI අඩ`ෙq ඇත. 
 
සෑම පDසල5ම සහ Yජාව5ම ප78 9ංසනය වැළැ5XෙC සහ ඒවාට 
Y_චාර දැ5XෙC ගමෙD ``ධ අවtD වල @uG ඇත. Rරvත 
YජාවD /Nමානය jkමට සහ `ශාල ෙහL gඩා කාDතාවDට එෙර9 
9ංසනය නැවැ0Xමට උද7 jkමට සැම `ටම අවස්ථා _ෙI. 
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A ෙකාටස: ප'( )ංසනය                 
ෙවත /0චාර දැ56ම 
ප'( ෛව9භාවය 

 
 
 

පNQ Yංසනය බ�ලව පවAන ෙහ@9, ය> අවස්ථාවක � පNQ 
Yංසනය අ3![න ෙහ% භා!තා කරන ෙකෙන� සමඟ අප සැම 
ෙදනාම ස>බ9ධ Zමට ඉඩ ඇත. ෙබාෙහ% ෙබෟ+ධ නායක@9, kජා 
සාමාgක@9 සහ ස්ෙv©ඡා ෙස්වකය9 R�a වෘ3Aකය9 ෙනාවන 
අතර හ®නා ගැFම, kAචාර දැ"Zම සහ ෙයා_ bcම සඳහා අපට 
තවම3 වැදග3 කාIයභාරය" ඉ� කළ \^ව ඇත. 

 

ඇදYrව9ත kජාවක ෙකාටස" වන සමාජෙw !ශාල 
ෙකාටස" සඳහා, ඔN9ෙO ඇදYQල, ඇදYrව9ත නායක@9 
සහ kජාව, !ෙශ්ෂෙය9 2!තෙw �ෂ්කර අවස්ථා වල� ඔN9ට 
සහනය" සහ වාI~ක සහෙය%ගය" ලබා ෙ+.  කවරණය, 
සැනUම සහ මඟ ෙප9Zම සඳහා zWi9 ෙමම අවදාන> සYත 
අවස්ථාව9Y� තම ඇදYQල ෙදස බලA. ඊට අමතරව, 
ඇදYrව9ත නායක@9 අ�කා&ෙw, මඟ ෙප9Zෙ> හා 
අ£ෙ�රණෙw kභවය" ෙලස සැලෙ".

පNෙQ සාමාgක@9 ෙදෙදනාම අධpා3zක මඟ ෙප9Zම සහ 
සහෙය%ගය ලබා ගැFමට ඇA ඉඩකඩ ෙහ්^ෙව9 kචfඩ3වය 
සහ අපෙය%ජනය9 �� වන අවස්ථාව9Y� W� kAචාර දැ"Zමට 
ආගzක kජාව9Y නායක@9ට i!ෙශ්¯ අවස්ථාව" ලැ° ඇත. 

 

ෙමවැW අවස්ථාව9Y� kමාණව3 ෙලස හ®නා ගැFමට සහ 
kAචාර දැ"Zමට, ඇදYQෙQ ඉගැ9Z> CDබඳ වැරT 
අIථකථනය" පැහැTr bcමට සහ අවශp d !ට !!ධ ආධාරක 
වලට ෙගා�B dව9 ෙයා_ bcමට ආගzක kජාව9Y නායක@9 
±දාන> Zම ඉතා වැදග3 ය. 

 

A ෙකාටෙස් පහත දැ"ෙවන උපෙදස්: පNQ Yංසනයට kAචාර 
දැ"Zම පNQ Yංසනයට ඵලදා�ව kAචාර දැ"Zමට ඔබට 
උපකාc ෙv.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඇද#$ව&ත (ජාව& හ,- නවාතැ& ෙහ1 
උපෙ4ශනය ඇ78ව වෘ:;යමය ෙස්වාව& 
සැප?මට බලාෙපාෙරා:7 ෙනාෙD. සංඥා 
හGනාෙගන, සව& Iෙම& හා Jශ්වාස KLෙම& 
(Mචාර දOවන අතර QRQ ආධාරක ෙවත ෙයාV 
ව&න. 
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          !"ෙට%&යා )ා*ත රජෙ. වග1ම 34බඳ ෙව7 ඇ9&* සකස් කරන ල? 

 

!9Tත@9 සහ පNQ Yංසනය �� කරන අය යන ෙදෙදනාම 2ව3 
ව9ෙ9 kජාව ^ළ ය. ඔN9 ²ඩා සමාජ ෙවත යA,  bයාව9 
කරA, ෛවදpවB9 ෙවත යA, ආගzක ස්ථානවලට යA. Wවෙස්� 
��වන Yංසනය ෙහ% Yංසනය ගැන ඔN9 !ෙශ්ෂඥ ෙස්වාව9ෙග9 
වෘ3Gය සහාය ලබා ෙනාගත හැb න_3 ඔN9 ෙබාෙහ% !ට 
ඔN9ෙO z^ර9, පNෙQ අය, සගය9, ඇදYrව9ත නායක@9 
සහ අසQවාU9 සමඟ කතා bcමට ඉඩ ඇත. ෙමම සැකi> ^ළ 
��න R+ගල@9ට සහ kජාව9ට kචfඩ3වය b� !ෙටක3 
CDගත ෙනාහැb යන ප�!ඩය තහNB bcෙම9 සහ !9Tත@9ට 
සහ අපරාධකBව9ට උපකාර ලබා ගත හැb !ෙශ්ෂඥ සහාය ෙස්වා 
CDබඳ ෙතාර^B �වමාB කර ගැFෙම9 වැදග3 කාIයභාරය" ඉ� 
කළ හැbය.

E T Y & W
 E L L 
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ප5D /ංසනයට 
EFචාර දැ(Jම සඳහා 
උපෙදස්

උපෙදස්:  
ප78 9ංසනය <=බඳ Y_ප0_ය5 සහ ෙහ=දරc jkC 
කළමනාකරණය jkෙC pයා පuපාuය අGගමනය කරDන 
 
ප78 9ංසනෙයD zඩාවට ප0 ජනතාවට Y_චාර දැ5Xමට 
ඇද9&වDත නායක{D සහ Yජා සාමා|ක{D R`ෙශ්} 
ස්ථානයක @~. ෙබෟAධ Yජාව ෙමම ගැට�ෙc බරපතලකම 
<=ගැSමට0, තමDෙ�ම Yජාව 1ළ @Q වන ප78 9ංසන 
@AtDට Y_චාර දැ5Xමට �දානC Xමට0 ප78 Yච]ඩ 
Y_ප0_ය5 වැදග0 �මයj. 
 
`5ෙටLbයා ෙබෟAධ සභාව `@D ෙබෟAධ @Aධස්ථාන හදා 
ගැSමට �bම0 කරන ප78 9ංසන Y_ප0_ය5 සහ pයා 
පuපාuය5 සකස් කර ඇත.

 

 

උපෙදස්:  
 
ප78 9ංසනය ෙහ=දරcවකට Y_චාර දැ5XෙC� ‘ෙනාකළ �1 ෙA 
සහ ෙනාකළ �1 ෙA’ <=බඳ ලැ{ස්1ව5 ලබා ෙදDන 
 
ප78 9ංසනය ෙහ=දරc jkම ඇ�ම Qෂ්කර හා zඩාවට ප0 `ය 
හැjය. gම5 කළ �1 දැ{ ඔබ ෙනාදDනවා `ය හැj අතර වැර� 
ෙA පැව�ෙමD ඔබ ත0වය වඩා0 නරක අතට හැෙරG ඇතැ{ ඔබ 
@තDනට *�වන. ප78 9ංසනය ෙහ=දරc jkමකට ඵලදා� ෙලස 
Y_චාර දැ5Xමට ඔබ වෘ0_කෙයg `ය �1 නැ_ බව මතක තබා 
ගැSම වැදග0ය. 
 
ප78 9ංසනය ෙහ=දරc jkC වලට Y_චාර දැ5XෙC� කළ �1 හා 
ෙනාකළ �1 ෙA ලැ{ස්1ෙවD ෙකෙනg තමDට ප78 9ංසනය 
අ0`hන බව පැව� `ට ඔබ කළ �1 හා ෙනාකළ �1 ෙA ෙමDම 
යෙමg කළෙහා0 ෙනාකළ �1 ෙA <=බඳ ලැ{ස්1ව5 සපය{. 
ඔ7D ඔබට jයDෙD ඔ7D Yච]ඩ0වය ෙහL අපෙයLජනයD 
භා`තා කරන බව{. 

 
 
 

 
ප78 9ංසන Y_ප0_ ෙහ=දරc කළමනාකරණය p17  
ප78 9ංසනය pයාව&ය ෙහ=දරc කළමනාකරණය p20 
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උපෙදස්:  
ප78 9ංසනය ෙහ=දරc jkC වලට Y_චාර ද5වDෙD 
ෙකෙස්ද' යන Yස්ථාර සටහන ලබා ෙදDන 
 
ෙපාr�යට කතා කළ \3ෙ3 කවදාද සහ ළම@9 
ස>බ9ධ න> සලකා බැrය \^ ෙ+ ඇ^}ව පNQ 
Yංසනය ෙහDදරv bcමක� ඔබට සහ ඔෙm kජාෙv 
සාමාgක@9ට වඩා3 !ශ්වාසෙය9 \^ව කට\^ bcමට 
Cයවෙර9 Cයවර kවාහ සටහන උපකාc ෙv.

උපෙදස්:  
ප"# $ංසනෙය* බලපෑමට ල0 1 ප*ස# සාමා3ක5* 
සඳහා ආධාරක ෙස්වා අංක ස$ත භාෂා සAපB CෙD 
 
සාමාgක@9ට පNQ Yංසනය හ®නා ගැFමට සහ i�i 
ෙස්වාව9ෙග9 උදv ලබා ගැFමට ෙතාර^B සැප�මට ස>ප3 
අත ළඟ A°ම උපකාc ෙv. !"ෙට%&යා ෙබෟ+ධ සභාව !�9 
!හාරස්ථානෙw ෙහ% සං!ධානයක kද³නය කළ හැb පNQ Yංසා 
උපකාරක කා´ප3 සහ ෙප%ස්ටI සකස් කර ඇත. 

 
 
 
 
 

උපෙදස්:  
අ�_D වැඩම කරන �5�D වහDෙස්ලා සඳහා අවම Y._ ලබා 
ෙදDන 
 
ෙලාව Rරා පNQ Yංසනය ස>බ9ධව !!ධ FA සහ සංස්කෘAක 
මත Aෙm. මෑතක� ඕස්ෙurයාවට පැz� ෙබෟ+ධ £"µ9 
වහ9ෙස්ලාට සහ £"¶¥9ට !"ෙට%&යා kා9තෙw පNQ Yංසා 
FAය ගැන දැන ගැFමට සහ kජාව ^ළ ඇA පNQ Yංසනයට 
kAචාර දැ"Zමට ද� Zම සඳහා ෙමම අවම kzA ෙවත ෙයා_ !ය 
හැbය.

උපෙදස්:  
 
නC කරන ලද බා9ර ෙස්වකෙයg ප0 කරDන 
 
ෙ+වමාDගාව ^ළ න> කරන ලද ස්ථානය", kජාෙv සාමාgක@9 පNQ 
Yංසනය අ3![9ෙ9 න> ෙහ% භා!තා කර9ෙ9 න> kාෙ+·ය පNQ 
Yංසනය ෙස්වා ෙවත ෙයා_ bcම සඳහා 'ය9න' R+ගලෙය" ඔN9ට ලබා 
�මට උපකාc ෙv.

 

 

අ�_D වැඩම කරන �5�D වහDෙස්ලා සඳහා අවම Y._ p28 

 
ප78 9ංසනය ෙහ=දරc �රවාහ සටහනට �ර_චාර ද5වන 
ආකාරය p27 

ෙමම ෙවI අඩ`ය 1=D ප78 9ංසනයට උපකාරක 
කා�ප0 සහ ෙපLස්ටN ඇණ7C කළ හැjය 
www.bcv.org.au 
 

 
ප78 9ංසනය ෙහ=දරcවකට Y_චාර දැ5XෙC� කළ �1 හා 
ෙනාකළ �1 ෙA p22 

9 



 

 B ෙකාටස: 
ප'( )ංසනය සහ  
කා.තාව.ට එෙර)  
)ංසනය වැළැ56ම  
පNQ Yංසනය වළ"වා ගත හැbය. පNQ Yංසනය ඇAZම 
වැළැ"Zම සඳහා, අC එයට ෙහ්^ව ෙ3B> ගත \^@. ම3පැ9 
භා!තය, මාන�ක ෙසෟඛp සහ  bයා !\"Aය වැW සාධක 
kචfඩ3වෙw වාර ගණන හා G¸තාවය වැP කළ හැb අවදාන> 
සාධක වන අතර, ජාAක හා ජාතp9තර සා"¹ අපට පවස9ෙ9 
පNQ Yංසනයට ෙහ්^ව ස්� RBෂ අසමානතාවය බව@. පNQ 
Yංසනය අවම bcම සහ අවසානෙw� වැළැ"Zම සඳහා, අC ස්� 
RBෂ සමානා3මතාවය වැP කළ \^@. 

 
ස්# $%ෂ අසමානතාවය ය. /ම0ද? 
 
ස්� RBෂ සමාජ අසමානතාවය යs RBෂ@9 හා ස්�9 අතර 
බලය, ස>ප3 සහ අවස්ථා අසමාන ෙලස ෙබදා හැcම@. සමාජය 
^ළ ස්� RBෂ සමාජභාවෙw අසමානතාවය !!ධාකාරෙය9 
ෙප9s> කර@: 
• කා9තාව9ට හා ගැහැa ළම@9ට rං~ක හා වාªක Y&හැර 
bcම වැW ‘එTෙනදා rං~ක3වය’ 
• ජනමාධp ^D9 කා9තාව9 සහ ගැහැa ළම@9 පහ3 
ෙකාට පහ3 ෙකාට rං~ක ෙලස Wºපනය bcම 
• Gරණ ගැFෙ>� C&z9ට වැP පාලනය" ලබා ෙදz9 
නායක3ව »zකාව9Y කා9තාව9 අ�ය 
• ස්� RBෂ වැ�¼ පරතරය, C&z9ට සමාන ෙහ% සමාන වැඩ 
සඳහා කා9තාව9ට වඩා වැP _දල" ෙගZම ෙහ්^ෙව9 
• කා9තා ²ඩාවට C&z9ට සාෙ¼"ෂව අ� අs½හය, තpාග 
_දQ සහ මාධp ආවරණය ආකIෂණය ෙv 
• කා9තාව9ට එෙරY Yංසන අsපාතය 
 
තW R+ගල සබඳතා වල� ස්� RBෂ සමාජ අසමානතාවය 
ෙප9s> කර9ෙ9 RBෂෙය�ට තම සහකB සහ දBව9 
ෙකෙරY බලය ෙයදZමට සහ පාලනය bcමට අ@Aය" ඇතැ@ 
යන !ශ්වාසය ^ළ ය. කා9තාව9 සහ C&z9 යන ෙදෙදනාම - 
කා9තාව9 සහ C&z9 සමාන යැ@ !ශ්වාස ෙනාකරන !ට 
කා9තාව9ට එෙරY Yංසනය9ට සමාව �මට, ඉවසා ��මට 
ෙහ% සමාව �මට ෙබාෙහ% !ට ඉඩ ඇත.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RBෂ@9 හා කා9තාව9 යන ෙදෙදනාම පNQ 
Yංසනය9ෙO අපරාධකBව9 ෙහ% !9Tත@9 !ය හැb 
න_3 ෙබාෙහ% �රට අපරාධකBව9 C&z9 වන අතර 
ෙබාෙහ% �රට කා9තාව9ට (ඔN9ෙO වIතමාන ෙහ% YටR 
සහකB) සහ ළම@9ට Yංසනය කරA. 
ෙපා� සථ්ාන වල Yංසනයට ෙගා�B Zෙ> වැP ඉඩකඩ 
ඇ3ෙ3 C&z9ට වන අතර අපරාධකB ෙබාෙහ% !ට 
C&zෙය� ද !ය හැbය. 

   ඔබ දැන 67යාද? 
 
ස්� RBෂ සමානා3මතාවය ඉහළ ම`ටමක 
පවAන රටවල කා9තාව9ට එෙරY 
Yංසනය අ� ය. ස්� RBෂ සමානා3මතාවය 
අ� රටවල කා9තාව9ට එෙරY Yංසනය 
ඉහළ ය.. 
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ස්N OPෂ ස&මතය6 
 

 ස්� RBෂ ස>මතය9 යs කා9තාව9, ගැහැa ළම@9, C&z 
ළම@9 සහ C&z9 සඳහා i�i සහ CDගත හැb හැ�c> 
WIවචනය කරන kzA සහ අෙ¼"ෂාව9 ය. C&z ළ_9 හා C&z9 
සඳහා ¾" රථ සමඟ ෙසQල> bcම, WQ ඇ®> ඇ¿ම, ස්{රව ��ම 
සහ පNලක kධාන ආදායම උපයා ගැFම ඇ^ළ3 ෙv. ගැහැa 
ළම@9 සඳහා ෙබ%W"ක9 සමඟ ෙසQල> bcම, ෙර%ස ඇ¿ම, 
උදාUන Zම, දBව9 ඇA දැP bcම සහ ෙගදර ෙදාර කට\^ 
 කබලා ගැFම ෙ>වාට ඇ^ළ3 ය. 

ෙමම ස>මතය9 CDපැ�ම සඳහා කා9තාව9ට, ගැහැa ළම@9ට, 
C&z9ට සහ C&z ළම@9ට ඇදYය ෙනාහැb �ඩනය" දැWය 
හැbය. ‘ෙහාඳ �&ඳ"’ ෙහ% ‘Wයම RBෂෙය"’ Zම අෙ¼ 
එTෙනදා හැ�c> රටාවට බලපා@. ෙමම rං~ක ස>මතය9 හාWකර 
ව9ෙ9 ඒවා පදන> Z ඇ3ෙ3 RBෂ@9 හා කා9තාව9 අතර 
අසමාන ස>බ9ධතා මත වන අතර එY� C&z9ට වැP බලය" ඇA 
අතර කා9තාව9ට අ� බලය" ඇත. kචfඩ3වය සහ Yංසනය 
^D9 කා9තාව9ෙO බලය තහNB කර ගැFමට සහ පාලනය 
bcමට RBෂ@9ට අ@Aය" ඇතැ@ හැෙඟන වාතාවරණය" 
ෙම@9 WIමාණය වන අතර kචfඩකාc ෙහ% අපචාර සබඳතා 
අ3හැcමට කා9තාෙව% ෙබාෙහ% බාධකවලට _�ණ ෙදA. 
 

ස්# $%ෂ භාවය +,බඳ ස/මතය2 $%ෂ32ට හා +67 ළම32ට ද හා:කර ය. 
7:=2ට උග2ව@ෙB ඔD2ට දැF Gය HI අතර උදK ඉMNමට ෙහO අවදානමට 
ලR ෙනාවන බව ෙප2Tමට ෙනාෙK. එවැ: දැF ස්# $%ෂ සමාජ ස/මතය2 
:සා 7:=2ට අවශX Y Gට ඔD2 ෙවත ෙගාස් ආධාර ඉMලා \]ම ^ෂ්කර ය. 
'සැබෑ 7:ෙස`' Tෙ/ aඩනයට එකඟව dවe Tම ^fවල මාන\ක ෙසෟඛXයR, 
6ය අනI% සහ \යiG නසාගැj/ වලට Ik ෙද3. 7:=2 $%ෂ32 අlක 
ෙලස මeපැ2 පානය mnමට ඉඩ ඇp අතර qචsඩකාn හා අවදාන/ සtත 
හැ\n/ වල ෙයuමට වැF ඉඩR ඇp අතර ෙKදනාව +,ගැjමට ඇp ඉඩකඩ 
අk3. ෛවwය උපෙදස් ෙහO මෙනOGwයාeමක උපකාර ලබා ග2න. 

 
 
 

සමාජ ස>මතය9 ෙවනස් bcෙම9 සහ ස්� RBෂ සමානා3මතාවය 
ඉහළ නැංZෙම9 අපට කා9තාව9ට එෙරY Yංසනය අවම කර 
ගැහැa ළම@9 හා C&z ළම@9 ෙදෙදනාම ෙසෟඛp ස>ප9න හා 
�Aම3 2!තය" ගත bcමට සහෙය%ගය දැ"!ය හැbය. 
 

කා:තාව:ට එෙර? ?ංසනය වැළැ0Bම සඳහා ස්# $%ෂ 
සමානාEමතාවය වැF කර:ෙ: ෙකෙස්ද? 

 
සමාජය &ළ ()ෂ+, හා ස්/, අතර ෙගෟරව7ය 
සබඳතා :;බඳව සාක=ඡා හා අ,ත? @යාකාරකA &;, 
දැDවE FGම &;, සහය සහායක හා ඇ&ළE 
පJසරයK ලබා Mෙම, කා,තාව,ට එෙරP Pංසනය 
වැළැKSමට ෙහT අU FGමට ආගWක Xජාව,P 
නායක+,ට :යවර ගත හැFය. 

 
ස්/ ()ෂ සමානාEමතාවය Xව?ධනය කරන සහ 
කා,තාව,ට එෙරP Pංසනය අවම කරන Xධාන 
@යාමා?ග පහK ඇZ බව ජාත[,තර හා ජාZක 
ප?ෙ\ෂණ අපට පවස+.

 

කා0තාව0ට එෙර) )ංසනය අ@මත OPෙL අiෙය%ගය 
උදාහරණය: අපෙය%ජනයට ල"[ම ඇෙk කlමය යැ< 
කා0තාව" පැවmවෙහාS ෙහ% !ශ්වාස කර0ෙ0 නL, ඇය 
භයානක සLබ0ධතාවයක op 1qමට ඉඩ ඇත. ෙමම !ශ්වාසය 
ඇයෙk බරපතල ෙලස &ද[ෙL ෙහ% මරණයට පS [ෙL 
අවදානම වැ` කරනවා පමණ" ෙනාව, එය )ංසනය සහ 
අපෙය%ජනය භා!තා කරන t,ගලයාෙග0 ෙදාස් පැවPම සහ 
!0uතයාෙk වගvම බවට පS OPම ද 1w කර<. ඒ ෙව@වට, 
අපට Oව හැ"ෙ" !0uතයාෙk ක7මය උපත ලබ0ෙ0 ප/> 
)ංසනය yJයට පටහැz කාලය" සහ සමාජයක බවS, ඇයට 
උපකාර ලබා ගත හැO බවS ය. 

 
 

කා0තාව0ෙk ස්වා]නSවය සහ {රණ ගැyම අ@මත 
කර0න 
උදාහරණය: Iච}ඩSවය වැළැ"[ම සහ ස්~ tlෂ 
සමානාSමතාවය Iව�නය OPම සඳහා කා0තාව0ෙk 
උපෙ,ශනයට සහ ZයාකාPSවයට සහාය [ම. ශාක��ත 
ඕස්ෙDEයාෙF සාමා�කාව" [ ඕස්ෙDEයා@ �,ධාගම 
Wළ කා0තා ස!බල ගැ0[ම සඳහා සහාය ව0න. 

 
 
 

ස්~ tlෂ භාව ඒකාකෘJ සහ �Vකාව0ට අiෙය%ග කර0න 
උදාහරණය: ප0ස> කV�වල කා0තා නායකSවය u&මS OPම, �&V 
ළම<0ට සහ �&V0ට ඔ/0ෙk හැ�L ගැන කථා OPමට සහාය [ම. 

 

 

ධනාSමක, සමාන හා ෙගෟරවyය සබඳතා 
ශ"JමS කර ග0න 

උදාහරණය: සබඳතාවල� ඔබට OPමට අවශ� නැJ 
ෙ, එපා යැ< vම සහ ඔබට අවශ� !ට VWර0 හා 
ප/ෙ> අය දැvම වැz ෙසෟඛ� සLප0න හැ1PL 
තහ/l කර0න. 

 

ෙපාw හා ෙපෟ,ගEක �!තය Wළ ස්~ tlෂ සමානාSමතාවය 
Iව�නය OPම සහ සාමාන�කරණය OPම 

උදාහරණය: ස්~ tlෂ සමානාSමතාවෙH වැදගSකම ගැන 
!!ධ සැකmL Wළ කතා කර0න, ඔබ දOන !ට සහ අසන 
!ට ස්~ tlෂ සමාජභාවෙH ඒකාකෘJ ගැන කතා කර0න. 

 
 
 

o ෙකාටෙස් පහත දැ5ෙවන උපෙදස්: ප78 9ංසනය සහ 
කාDතාවDට එෙර9 9ංසනය වැළැ5Xම ස්� *Pෂ 
සමානා0මතාවය Yව�නය jkම සහ ප78 9ංසනය සහ 
කාDතාවDට එෙර9 9ංසනය වැළැ5Xම සඳහා ෙමම Yධාන 
pයා පහ pයා0මක jkමට ඔබට සහය වG ඇත.
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ප5D EචSඩUවය සහ 
කා6තාව6ට එෙර/ 
/ංසනය වැළැ(Jම සඳහා 
උපෙදස් 
උපෙදස්:  
පDසල සහ මහජනතාව අමතන `ට Yධාන ප�`ඩ ඇ1ල0 
කරDන 

 
kචfඩ3වයට හා අසමානතාවයට එෙරY වන ඇදYQෙQ 
සදාචාරා3මක ව�නාක> සහ ¤ලධIම Wසා කා9තාව9ට එෙරY 
kචfඩ3වය වැළැ"Zම සඳහා ඇදYQලට එතර> වැදග3 
කාIයභාරය" ඉ� කළ හැbය. ෙ>වා ෙබාෙහ% zWi9ට කතා 
කරන අතර ෙබාෙහ% zWi9ෙO 2!ත ගත කරන ආකාරය මඟ 
ෙප9ව@. ෙබෟ+ධ !ශ්වාසය අ!Yංසාව (අY>සා) CDබඳ 
ෙපාෙහාස3 හා ගැÁB G"ෂ්ණ Â+�ය සYත ඉගැ9Z> ඇත. 
kචfඩ3වය සහ සමානා3මතාවය kවIධනය කරන ඉගැ9Z> 
ෙබදාහදා ගැFම කා9තාව9ට එෙරY kචfඩ3වය සහ හාWය 
අවම කර වැP සමානා3මතාවය සා"ෂා3 කර ගැFෙ> අර_ණට 
සහාය Zමට !Ãෂ්ට «මයb. 

 
උපෙදස්:  
වෘ0�ය `ෙශ්ෂඥ{D `@D ප78 9ංසනය වැළැ5Xම සහ 
ඒවාට Y_චාර දැ5Xම <=බඳ *��වට සහභා� වDන 

 
පNQ kචfඩ3වය වැළැ"Zෙ> _ලCc> ��bcමට kජා 
සාමාgක@9ට සහ නායක@9ට WවැරT දැsම සහ �සලතා A°ම 
වැදග3 ෙv. 'R�a සපය9න9ෙO ලැ@ස්^වට' වසර Rරා 
ෙනාzෙQ R�aව ලබා ෙදන සැප\>කBව9 ඇ^ළ3 ෙv. 
ලැ@ස්^ගත කර ඇA සැප\>කBෙO �රකථන අංකය ඇමGෙම9 
ෙහ% ඔN9ෙO ෙවm අඩ!ය ෙසZෙම9 ඔබට ඉT& R�a සැ� ගැන 
දැනගත හැක. සැප\>කB ගාස්^ව" සඳහා R�aව ලබා ෙද@. 
ෙ�"ෂකය9ෙO අවශpතාවලට ස&ලන ප&T R�aව ෙවනස් කළ 
හැb බැ!9, !ශාල C&සකට ෙමය වඩා3 i�i !ය හැbය. 

 
 
 
 
 
 

උපෙදස්:  
ෙපLස්ටN සංවNධනය jkම සහ �රදNශනය jkම 

 
ෙප%ස්ටI යs ප�!ඩ ස9Wෙvදනය bcෙ> වැදග3 «මයb. 
පNQ kචfඩ3වය හ®නා ගැFමට සහ උපකාර ලබාගැFමට 
සාමාgක@9ට උපකාර bcම සඳහා ෙප%ස්ටI ම~9 වැදග3 
ෙතාර^B kදIශනය කළ හැbය; පNQ Yංසනය වැළැ"Zම සඳහා 
ස්� RBෂ සමානා3මතාවය kවIධනය bcම; පNෙQ kචfඩ3වය 
kජා kශ්නය" zස පNල ^ළ ගsෙදs කළ \^ ෙපෟ+ගrක 
කාරණය" ෙනාවන බව ප9සQ සාමාgකය9ට ද9ව9න. 
 
ප9සQ දැ9Z> RවBව" වැW ෙපා� ස්ථානවල ෙප%ස්ටI 
kදIශනය කළ හැbය, නැතෙහා3 වැ�bD ��ෙw ෙදාරවQ 
C�පස වැW sවණැA ස්ථානවල kදIශනය කළ හැbය. ස්ථානගත 
bcම ප�!ඩය සහ ඉල"කගත ෙ�"ෂක@9 මත රඳා පවG. 
Wදiන" වශෙය9, අපෙය%ජන හැ�c> හ®නා ගැFම සහ 
!9Tත@9 ඉල"ක කරග3 ආධාරක අංක CDබඳ ෙතාර^B සYත 
ෙප%ස්ටI ඔN9 Wc"ෂණය ෙනාකර R+ගrකව නැරÄය හැb 
නාන කාමර සඳහා WIෙ+ශ කරs ලැෙm. පNQ kචfඩ3වය 
වැලැ"Zම සඳහා සමස්ත kජාවෙO kAචාරය T&ග9වන ෙතාර^B 
වඩා3 ෙහා[9 මහජන අවකාශයක තැ9ප3 කර ඇA අතර එය 
ෙබාෙහ% සාමාgක@9 !�9 දැක ගත හැb අතර පNQ 
kචfඩ3වය සහ කා9තා Yංසනය9 අවස9 bcමට ප9සල 
ෙවsෙව9 මහජන කැපZම" සW�හ9 කර@. 
 
!"ෙට%&යා ෙබෟ+ධ කN9�ලය !�9 ෙබෟ+ධ kජාව සඳහා 
ෙප%ස්ටI Wපදවා ඇA අතර ඒවා www.bcv.org.au Y C!�ය 
හැbය.
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උපෙදස්:  
හ78කාb0වයD වNධනය jkම 

 
ඔෙm වැළැ"Zෙ> kය3නවල බලපෑම වැP bcමට එ" «මය" 
න> ෙවන3 සං!ධාන සමඟ හNQකා&3වය" ඇA කර ගැFම@. 
ෙ>වාට ඇදYQල පදන> d ජාල, අ9තI ආගzක ජාල, kාෙ+·ය 
පNQ kචfඩ ෙස්වා සහ පළා3 පාලන ඇ^ළ3 !ය හැbය. 
අදාළ Rව3 පÅකාවලට දායක Zෙම9, kාෙ+·ය කා9තා 
සරණාගත ස්ථාන සහ උපකාරක ෙස්වා සඳහා අර_දQ  ස් 
bcෙම9, ප9සෙQ වාI¹ක මහා සභා  ස්Zෙ>� කතා bcමට 
පNQ kචfඩ3වය CDබඳ !ෙශ්ෂඥය9ට ආරාධනා bcෙම9, වැඩ 
කරන කfඩාය>වලට ස>බ9ධ Zෙම9 ෙහ% කා9තා Yංසනය 
ඔෙm ස්ථාCත හNQකා&3වෙw සහ ජාලවල නpාය පÆයට ඇ^ළ3 
bcෙම9 !හාරස්ථානවලට ස>බ9ධ !ය හැbය. පNQ 
kචfඩ3වය වැළැ"Zමට සහ ඒවාට kAචාර දැ"Zමට xයාමාIග 
ගWz9 ��න වැP වැPෙය9 Çම බලකායට සහ kජාව9ට සහාය 
Zම සඳහා වෘ3Gය ජාල සහ හNQකා&3වය9 R}Q ෙවz9 පවG. 
kජා හNQකා&3ව ඉÈ පÆය බැ�ෙම9 ඔබට !!ධ 
හNQකා&3වය9 සමඟ ස>බ9ධ !ය හැb ආකාරය බල9න.

උපෙදස්:  
 Yචාරණ කට�1වලට සCබDධ Xම 

 
ගැහැa ළම@9 සහ කා9තාව9 සමරන, ස්� RBෂ සමාජභාවය 
මත පදන> d kචfඩ3වය CDබඳ දැsව3 bcම සහ ෙවනස" 
සඳහා කැඳN> කරන වැදග3 Tන රාÃය" වසර Rරා පවG. පාගම9 
ෙහ% kජා ��Z>වලට ස>බ9ධ Zෙම9, සමාජ මාධp හරහා 
සහෙය%ගය දැ"Zෙම9 ෙහ% අර_දQ  ස්bcෙ> ��Z> 
පැවැ3Zෙම9 ඇදYrව9ත kජාව9ට ෙමම වpාපාරවලට ඔN9ෙO 
හඬ එ" කළ හැbය. ෙබාෙහ% සං!ධාන !�9 ��Z> අදහස් සහ 
C&"i> ලැ@ස්^, ZPෙය% ෙය%ජනා, සමාජ මාධp ට@Q, ඉÈ, 
කා9තාව9ට එෙරY kචfඩ3වය සහ එය වළ"වා ග9ෙ9 
ෙකෙස්ද ය9න CDබඳ kධාන ප�!ඩ යැZම, ෙප%ස්ටI, මාධp 
W�^ව, බැනI සහ තව3 ෙබාෙහ% ෙ+ ඇ^} ¨වp සහ ස>ප3 
සංවIධනය කර ඇත.

 
 
 
 

උපෙදස්:  
කාDතා නායක0වය �රවNධනය jkම 

 
ප9සෙQ සහ kජාෙv සෑම අංශයකටම කා9තාව9ට සහ ගැහැa 
ළම@9ට සැලbය \^ දායක3වය" ලබා Tය හැbය. ඇදYr 
kජාව9ට R}Q පරාසයක �සලතා, පළRB+ද සහ අදහස් සඳහා 
kෙvශය ඇA බව සහAක bcම සඳහා, නායක3ව තන^B සඳහා 
කා9තාව9 Wෙය%ජනය bcම වැදග3 ෙv. ෙවනස" bcමට 
කාලය සහ ශ"Aය කැප bcමට ඇA කැමැ3ත, ඔN9ෙO ඇදYQල 
සඳහා ඇA ආශාව සහ වැPT\a bc> සඳහා කැපZම ඇ^}ව 
නායක@9 Zමට අවශp ෙබාෙහ% �සලතා කා9තාව9ට දැනටම3 
ඇත. කා9තාව9 සහ C&z9 අතර වැP සමානා3මතාවය" ඇA 
කර ගැFම සඳහා ඔෙm !හාරස්ථානෙw නායක3වය සහ Gරණ 
ගැFෙ>� කා9තාව9ෙO සහභාK3වය වැP bcම ද අවශp ෙv. 

 උපෙදස්:  
 Y_ෙරLධය සහ පRබෑම කළමනාකරණය කරDෙD ෙකෙස්දැ{ ඉෙගන 
ගDන 

 
 පNQ kචfඩ3වය තම kජාව ^ළ kශ්නය" බව �ය� ෙදනා 
එකඟ ෙනාවs ඇත. සමහර අය පNQ kචfඩ3වය ෙහ% ස්� 
RBෂ සමාජභාZ අසමානතාවය kA"ෙෂ්ප bcම ෙහ% පNQ 
kචfඩ3වය සහ ස්� RBෂ සමානා3මතාවය CDබඳ 
සාක©ඡාවල� C&z9 අසාධාරණ ෙලස ඉල"ක කර ග9නා බව 
හැÈය හැbය. ෙමය kAෙර%ධය ෙහ% පiබෑම ෙලස හ®9වන 
අතර ෙ>වා ඕනෑම ෙවනස් bcෙ> xයාවrයක ෙකාටසb. 
kAෙර%ධය ෙහ% පiබෑම කළමනාකරණය කර9ෙ9 ෙකෙස්දැ@ 
බල9න සහ ඒවා ඕනෑම ෙවනස් bcෙ> xයාවrයක ෙකාටස" 
ෙv.
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+තර භා0තා කරන +යමය2 
34බඳ පා8භා9ක ශ;ද මාලාව 

 
 

 ප7ෙ8 සාමා|කෙය5 සහකB ෙහ% සහකා&ය (සමrං~ක සහ 
YටR හNQකBව9 ඇ^}ව), දBව9, සෙහ%දර සෙහ%ද&ය9, 
ෙදමාCය9, ආ©ªලා Uයලා, භාරකBව9 (ෙගd ෙහ% 
ෙනාෙගd), ඥාG9 සහ ඥාA3ව වÊහය9 ඇ^ළ3 ෙv. 

 
ප78 9ංසනය පNQ Yංසනය යs යෙම� පNෙQ 
සාමාgකෙය�ට Yංසාකාc ෙලස හැ�cම@. එය ෙv 
R+ගලෙය� පාලනය කරන ෙහ% ආ�පතpය දරන සහ 
ඔN9ෙOම ෙහ% අ9 අයෙO ආර"ෂාව සහ යහපැවැ3ම 
ගැන �ය Zමට ෙහ්^ වන හැ�c> රටාවක ෙකාටසb. 'පNQ 
kචfඩ3වය' යs kචfඩ3වය ඇA !ය හැb R}Q 
පරාසයක පNQ සහ ඥාA සබඳතා ඇ^ළ3 වන බැ!9, 
ආTවාU ඕස්ෙurයාsව9 සඳහා kචfඩ3වෙw අ3දැ�> 
හ®නා ගැFමට භා!තා කරන වඩා3 කැමA ෙය�ම@. 
 
ප78 Yච]ඩ0වය ෙහ=දරc jkC ෙහDදරv Zම" �� ව9ෙ9 
තම9 පNQ kචfඩ3වයට ල"ව ඇA බව, පNQ kචfඩ3වය 
භා!තා කර ඇA බව ෙහ% පNQ kචfඩ3වය ද9නා බව යෙම� 
ෙවන3 R+ගලෙය�ට දැs> �9 !ටය. ෙහDදරv bcම" 
ෙපාr�යට වාIතා bcමට ෙහ% ෙනාකළ \^ !ය හැbය. 
 
ගෘහස්ථ 9ංසනය එය ෙභෟAක හා ෙභෟAක ෙනාවන ස්වභාවය" 
ඇA ඕනෑම අපෙය%ජන ෙහ% kචfඩ xයාවb 
එවැW ගෘහස්ථ පi�මක සËප සබඳතාවයක ෙය� �� ෙහ% �� 
R+ගල@9 අතර �� වන ෙ+ සහකB ෙහ% සහකා&ය. 
 
සාරධNම සාරධIම යs R+ගලෙය� තම වැදග3කම හා 
ව�නාකම" ඇA ෙලස සලකන ¤ලධIම ස¤හයb 
2!තය සහ ª3තෙvKය ආෙය%ජනය" ඇත. 
 
`ශ්වාසයD !ශ්වාසය9 යs ය> ෙදයකට පටහැW සා"¹ 
A�ය හැb Nවද R+ගලෙය� සතp ෙලස සලකන ෙදය@ 
ඔN9 !ශ්වාස කරනවා. 
 
ආක8ප එය R+ගලෙය�ට ය> ය> ආකාරවr9 �Gමට සහ 
xයා bcමට බලපාන සාරධIම, !ශ්වාසය9 සහ හැÌ> ඇ^ළ3 
සං�Iණ මාන�ක ත3වයb. 
 

හැ@kC හැ�c> යs R+ගලෙය�ෙO ආකQප, !ශ්වාසය9 සහ 
සාරධIම මත පදන>ව !!ධ ත3වය9ට ¼රAචාර ද"වන ආකාරය@.

නරඹDනDෙ� pයාව. නරඹ9ෙන� යs ඕනෑම ��Zම" 
නැරÎමට, ඇUමට ෙහ% දැ�මට ��වන අෙයb. ෙ¼ ◌්ර"ෂක 
b ◌්රයාමාIගය යs ගැහැa ළම@9ට සහ කා9තාව9ට අෙගෟරව 
වන ආකාරෙw ආකQප සහ හැ�c> වලට මැTහ3 Zමට සහ ප Ðශ්න 
bcමට නරඹ9ෙන� !�9 ග9නා Cයවර@. ෙමය නැවත නැවත 
bcෙම9 ආකQපමය ෙවනස" ඇA කර ගැහැa ළම@9ට සහ 
කා9තාව9ට එෙරY Yංසනය වළ"වා ගත හැbය. 
 

බලහ0කාරය. බලහ3කාරය යs බලහ3කාරෙය9 ෙහ% තIජන 
ම~9 ය> ෙදය" bcමට යෙම� ෙපළඹZම ෙහ% යම" bcෙම9 
ඔN9 වැළ"Zම@. 

 
ගැrම ගැ�ම යs ෙනා!ස®s ෙනා!ස®s මතෙÑදය" ෙහ% තIකයb. 
 
පාලනය කරDන kAඵලයකට බලපෑ> bcෙ> බලය A°ම. 
 
එකඟ ෙනාXම එකඟ ෙනාZම යs R+ගලය9 ෙදෙදෙන� ෙහ% bYප 
ෙදෙන� අතර මතෙÑදය" වන අතර එමÈ9 ඔN9 �යQල9ටම එකඟ 
වන Gරණයකට එළÎම වළ"ව@. 
 
අෙගෟරවය යෙම�ට අපහාස bcෙම9 ෙහ% පහ3 ෙලස සැල�ෙම9 
ෙගෟරවය ෙනාමැAකම ෙප9Zම. 
 
ස්� *Pෂ සමානා0මතාවය ස්� RBෂ සමානා3මතාවය යs සෑම 
rංගයකටම අය3 R+ගලය9ට සමානව සැල�ම සහ අගය bcම සහ 
සමාජෙw සමාන අ@Aවා�ක> සහ අවස්ථා A°ම@. 
 
ස්� *Pෂ සමානා0මතාවය �ය� R+ගලය9ට සාධාරණ Zම සහ ඔN9ෙO 
!!ධ අවශpතා සහ බලය හ®නාගැFෙ> xයාවrය@. ස්� RBෂ 
සමානා3මතාවය යs Yඩැස් සහ අසාධාරණක> ඉව3 bcම සඳහා Gරණ 
ගැFෙ>� අමතර ස>ප3, අවස්ථා සහ වැP බලය" සැප�ම@.
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&ංග සCමතයD. ස්� RBෂ භාවය මත පදන>ව, C&z9 සහ 
කා9තාව9 ඔN9ෙO ෙපෟ+ගrක 2!තෙw� සහ 
 bයාෙv�/සමාජය ^ළ කළ \^ ෙහ% ෙනාකළ \^ ෙ+ 
CDබඳව සමාජය !�9 දරs ලබන FA, ආකQප සහ 
අෙ¼"ෂාව9. 
 
&ං�ක ඒකාකෘ_. ඒවා ඔN9ෙO ෙපෟ+ගrක සහ ෙපා� 2!තය 
^ළ C&z9 සහ කා9තාව9 !�9 CDගත හැb හැ�c> 
CDබඳව R+ගලය9 සහ සමාජය !�9 දරන දැP !ශ්වාසය9 
සහ අෙ¼"ෂාව9 ෙv. 

 

�ය ගැDXම. යෙම� �ය Zමට ෙහ්^ ව9න. 

 
<b. වර�රසාද. අ@Aවා�ක>, වා�, බලය සහ අ�කාරය 
RBෂය9 ෙපරWzෙය9 Ò"A ![9ෙ9, ඔN9ෙO rංගෙÑදය 
මත පම�. 

 
මරC. බ� Wෙය%gතායතන අවදාන> ත"ෙස්Bව සහ 
කළමනාකරණ රා_ව. MARAM යs පNQ kචfඩ3වෙw 
අවදානම ඵලදා� ෙලස හ®නා ගැFම, ත"ෙස්B bcම සහ 
කළමනාකරණය bcම සහAක bcම සඳහා වෘ3Gය ෙස්වාව9 
!�9 භා!තා කරs ලබන යාව3කා�න d අවදාන> ත"ෙස්B 
රා_ව@. 

 
අවම jkම. බරපතල ගැට}ව" බැහැර bcම, අවත"ෙස්B 
bcම ෙහ% අ� bcම. 

 
අපරාධකාරයා. පNQ Yංසන පනෙ3 අIථ ද"වා ඇA ප&T 
පNQ kචfඩ xයාව" �� කරන R+ගලෙය�. 
 
`D�තයා �` ගලවා ග0 තැනැ0තා. පNQ Yංසන පනෙ3 අIථ 
ද"වා ඇA ප&T පNQ kචfඩ xයාවකට යට3 වන 
R+ගලෙයb. 

 
බලය. Gරණය bcමට සහ Cයවර ගැFමට බලය A°ම. 

 
�රාථ.ක වැළැ5Xම. kාථzක Wවාරණය සම9!ත ව9ෙ9 
එය ��Zමට ෙපර කා9තාව9ට එෙරY kචfඩ3වය වැළැ"Zම 
සඳහා ගs ලබන භා!තය9 සහ xයාව9 ය. ෙමය සා"ෂා3 
කරගs ලබ9ෙ9 ෙගෟරවය, ආර"ෂාව සහ සමානා3මතාවය 
kවIධනය bcම සහ ගැහැa ළම@9 සහ කා9තාව9 ෙකෙරY 
අෙගෟරවFය ෙහ% ආ«මණ·� ආකQප සහ හැ�c> 
අ£ෙය%ගා3මක bcෙමW.

ගP jkම. ගB bcම යs අෙන" R+ගලයාෙO අදහස්, හැÌ> සහ 
කැමැ3ත ඔN9 අපට වඩා ෙවනස් Nවද, ඔN9ෙO අ@Aවා�ක> 
ආර"ෂා bcම සලකා බැ�ම සහ අගය bcම@. 

 
සමාජ සCමතයD. සමාජ ස>මතය9 යs !ෙශ්¹ත R+ගලය9ෙO 
සහ කfඩාය>වල i�i සහ අෙ¼"¹ත හැ�c> CDබඳව අප 
සමාජෙw දරන ආකQප ෙv. 

 
`ෙශ්ෂඥ ප78 9ංසන අංශය (SFVS). SFVS යs පNQ 
kචfඩ3වය වැළැ"Zමට සහ kAචාර දැ"Zමට ෙම9ම පNQ 
kචfඩ3වෙය9 T! ගලවා ග3 අය සමඟ සහෙය%ගය දැ"Zමට 
සහ අsබල �මට kා9තය Rරා xයා3මක වන ආධාරක ෙස්වා 
ජාලයb. 

 
කාDතාවDට එෙර9 9ංසනය. R+ගrක ෙහ% ෙපා� 2!තෙw� 
කා9තාව9ට ශාc&ක, rං~ක ෙහ% මාන�ක හාWය" ෙහ% �" 
ෙvදනා ඇA කරන ෙහ% kAඵලය" ෙගන �මට ඉඩ ඇA ඕනෑම 
ස්� RBෂ සමාජභාවය පදන> කරග3 kචfඩ xයාවකට ෙයා_ 
වන R}Q ෙය�මb.
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ප5D /ංසන ෙහ"දරW XYෙ& EFපUFය කළමනාකරණය XYම 

 

1.අර@ණ 

ප'( )ච+ඩ-වය ය0 අ2 අයට 4ංසා ෙනා89ෙ: ෙබෟ=ධ 
?@ෂා පදයට පටහැD Eලෙය2 ෙතාර Iයාව8. ෙබෟ=ධ 
නායකK2 වශෙය2, අM ප'( )ච+ඩ-වයට සහ කා2තා 
4ංසනයට සෑම ආකාරය82ම QR=ධ වන අතර එය Tර2 
89ම සඳහා කාVයභාරය@ ඉY කරන ෙලස ඇද4[ව2ත 
ජනතාවෙග2 ඉ(ලා ^_`. 
 
ප2සල@ ෙහa මධbස්ථානය@ ආර@dත ස්ථානය@ Qය 
eTය. ක[2 ෙහa ව-ම2 හ'(කRෙවfෙග2, ෙවන- 
ප'ෙ( සාමාgකෙයfෙග2, hකබලා ග2ෙනfෙග2 ෙහa 
ෙවන- 'ප'ල@ වැD' ස:බ2ධතාවය@ Tළ ප'( 4ංසනය 
අ-Qjන අය වැD අවදානමට ල@Qය හැ8 k=ගලK2 සඳහා 
ආර@ෂාව ෙමයට ඇTළ- ෙl. 
 
ප'( )ච+ඩ-වය අ-Qjන අය අධbා-mක මඟ ෙප2oම 
සහ උපකාරය සඳහා ෙයා` වන පළ` k=ගලK2 ෙබාෙහa 
Qට ඇද4[ නායකය2 ෙl. ඔ'2ෙq Qෙශ්ෂ තනTර ඔ'2ට 
උපෙදස් සහ ආර@ෂාව සැපrමට හැ8 ෙl. 
 
ෙමම )sප-sය සහ ඒ ආuත Iයා ප_පා_ සහ 
මාVෙගaපෙ=ශ ප'( )ච+ඩ-වය අ-Qjන k=ගලය2ට 
සහාය ෙදන ආකාරය සඳහා රා`ව@ සහ මාVෙගaපෙ=ශය@ 
සපයK.

 2. 0ෂය පථය 
 

ඔN9ට kAප3Aය" ෙනාමැA න_3 එය අWවාIය ෙනාවන 
!හාරස්ථානවලට ෙමම kAප3Aය C&නැෙ>. ෙකෙස් ෙවත3, පNQ 
kචfඩ3වය අ3![න !9Tත@9ෙO ආර"ෂාව ඉහළ නැංZම සඳහා ඉහත 
ලැ@ස්^ගත කර ඇA ¤ලධIම හා xයා ප�පා�වලට අsÓල වන kAප3A 
අsගමනය කරන ෙලස !හාරස්ථානවr9 ඉQලා ��. 
kAප3Aය සහ xයා ප�පා�ය පNQ kචfඩ3වය වැළැ"Zම සහ kAචාර 
දැ"Zම CDබඳ වැP�ර මාIෙග%පෙ+ශ සපයන ෙමවල> ක`ටලයක 
ෙකාටසb.

 
 
 
 තන1ර වග�ම 

BCV !ධායක කz� සාමාgක කාVය ම+ඩලය සහ ස්ෙlvඡා ෙස්වකය2 සඳහා 
ෙxරණය/zශානsෙ{ ෙකාටස@ ෙලස )sප-s සහ Iයා ප_පා_ය 
ෙම2ම ප'( 4ංසන ෙමවල: ක|ටලය 8යවා )වVධනය කර2න 

 
^ය}ම BCV සාමාgක Qහාරස්ථාන සඳහා )sප-s සහ Iයා 
ප_පා_ය ලබා ගත හැ8 සහ )ෙlශ Qය හැ8 බවට ප- කර2න 

BCV  සාමාgක !හාරස්ථාන ¼රAප3A සහ "&යා ප�පා�ය bයව9න 

අ�A9 පැz� £"µ9 
වහ9ෙස්ලා සහ £"¶¥9 
වහ9ෙස්ලා 

¼රAප3A සහ "&යා ප�පා�ය bයව9න 
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අDථ දැFG& 

 
ප"# EචGඩBවය: 2008 ප"# $ංසන පනෙB අIථ ද0වා ඇC පMN: 

 
(1) ෙමම පනෙ3 අර_a සඳහා, පNQ kචfඩ3වය යs- 

(අ) එම R+ගලයාෙO පNෙQ සාමාgකෙය� ෙකෙරY R+ගලෙය� !�9 හැ�cම එම හැ�cම න> - 
(i) ශාc&කව ෙහ% rං~කව අපෙය%ජනය කර@; ෙහ% 
(ii) ª3තෙvKය ෙහ% මෙන%!දpා3මකව අපෙය%ජනය කර@; ෙහ% 
(iii) ආI{ක වශෙය9 අපෙය%ජනය කර@; ෙහ% 
(iv) තIජනය කර@; ෙහ% 
(v) බලහ3කාරය; ෙහ% 
(vi) ෙවන3 ඕනෑම ආකාරයb9 පNෙQ සාමාgකයා පාලනය bcම 
ආ�පතpය දරන අතර එම පNෙQ සාමාgකයාට දැෙන9නට සලස්ව@ 
එම පNෙQ සාමාgකයාෙO ෙහ% ෙවන3 R+ගලෙය�ෙO ආර"ෂාව ෙහ% 
යහපැවැ3ම CDබඳ �ය; ෙහ% 

(ආ) දBෙව�ට ඇUමට ෙහ% සා"¹ �මට ෙහ% ෙවන3 ආකාරයb9 
Wරාවරණය Zමට ෙහ්^ වන R+ගලෙය�ෙO හැ�cම 
(අ) ෙÔදෙw සඳහ9 හැ�c> වල බලපෑ> 
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උදාහරණ: (අ) ෙQදෙR ද0වා ඇC හැTUA වල බලපෑමට දVෙවW ඇXම, 
සා0Y දැUම ෙහZ ෙවනB ආකාරය[* \රාවරණය ]ම පහත හැTUA 
ව^* සම*_ත _ය හැක- 

 
• එ" පNෙQ සාමාgකෙය� තව3 පNෙQ සාමාgකෙය�ට ශාc&ක Yංසනය9 
CDබඳ තIජන ඇUම; 
• ෙවන3 පNෙQ සාමාgකෙය� !�9 පNෙQ සාමාgකෙය�ට පහර�ම" දැ�ම 
ෙහ% ඇUම; 
• ෙවන3 පNෙQ සාමාgකෙය� !�9 ශාc&කව Yංසනයට ල" d පNෙQ 
සාමාgකෙය�ට සැනUම ෙහ% ආධාර සැප�ම; 
• පNෙQ සාමාgකෙය� ෙවන3 පNෙQ සාමාgකෙය�ෙO ෙ+පළට Yතාමතාම 
හාW කළ පi ෙවm අඩ!ය" C&�� bcම; 
• ෙවන3 පNෙQ සාමාgකෙය� !�9 පNෙQ සාමාgකෙය�ට ශාc&ක Yංසනය 
ස>බ9ධ ��Zමකට ෙපාrස් Wලධාc9 සහභාK වන !ට පැzණ ��ම. 
 
පNෙQ සාමාgකයා: සහකB ෙහ% සහකා&ය (සමrං~ක සහ YටR හNQකBව9 
ඇ^}ව), දBව9, සෙහ%දර සෙහ%ද&ය9, ෙදමාCය9, ආ©ªලා Uයලා, 
භාරකBව9 (ෙගd ෙහ% ෙනාෙගd), ඥාG9 සහ ඥාA3ව වÊහය9 ඇ^ළ3 ෙv. 
 
අපරාධකB: ඉහත අIථ ද"වා ඇA ප&T පNQ kචfඩ xයාව" කරන 
R+ගලෙයb. 
 
!9Tත T! ගලවා ග3 R+ගලයා: ඉහත WIවචනය කර ඇA ප&T පNQ kචfඩ 
xයාවකට යට3 වන R+ගලෙයb. 
 
ෙහDදරv bcම: යෙම� පNQ kචfඩ3වයට ෙගා�B Z ඇA බව, පNQ 
kචfඩ3වය භා!තා කර ඇA බව ෙහ% පNQ kචfඩ3වය ද9නා බව යෙම� 
ෙවන3 R+ගලෙය�ට දැs> �9 !ට ෙහDදරv bcම" �� ෙv. ෙහDදරv bcම" 
ෙපාr�යට වාIතා bcමට ෙහ% අවශp !ය හැbය. 
 
අWවාIය වාIතාකරණය: අWවාIය වාIතාකරණය යs ළමා කා@ක ෙහ% rං~ක 
අපෙය%ජන CDබඳ සාධාරණ !ශ්වාසය" ළමා ආර"ෂණ බලධාc9ට වාIතා 
bcමට ඇතැ> R+ගල@9ෙO FAමය අවශpතාවය@. 
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පHI JචLඩNවය ෙහ4දරP QRෙ& 
Sයා පTපාTය කළමනාකරණය QRම 

 
           අරGණ 

 පNQ kචfඩ3වය යs අ9 අයට Yංසා ෙනාbcෙ> ෙබෟ+ධ Ã"ෂා 
පදයට පටහැWව ·ලෙය9 ෙතාර xයාවb. ෙබෟ+ධ නායක@9 
වශෙය9, අC පNQ kචfඩ3වයට සහ කා9තා Yංසනයට සෑම 
ආකාරයb9ම !B+ධ වන අතර එය ^ර9 bcම සඳහා 
කාIයභාරය" ඉ� කරන ෙලස ඇදYrව9ත ජනතාවෙග9 ඉQලා 
��_. 
 
ප9සල" ෙහ% මධpස්ථානය" ආර"¹ත ස්ථානය" !ය \^ය. 
කr9 ෙහ% ව3ම9 හNQකBෙව�ෙග9, ෙවන3 පNෙQ 
සාමාgකෙය�ෙග9,  කබලා ග9ෙන�ෙග9 ෙහ% ෙවන3 'පNල" 
වැW' ස>බ9ධතාවය" ^ළ පNQ Yංසනය අ3![න අය ඇ^} 
අවදානමට ල"!ය හැb R+ගල@9 සඳහා ආර"ෂාව ෙමයට 
ඇ^ළ3 ෙv. 
 
පNQ kචfඩ3වය අ3![න අය අධpා3zක මඟ ෙප9Zම සහ 
උපකාරය සඳහා ෙයා_ වන පළ_ R+ගල@9 ෙබාෙහ% !ට ඇදYr 
නායකය9 ෙv. ඔN9ෙO !ෙශ්ෂ තන^ර ඔN9ට උපෙදස් සහ 
ආර"ෂාව සැප�මට හැb ෙv. 
 
ෙමම xයා ප�පා�ය සහ ඊට අsබ+ධ kAප3A සහ මාIෙග%පෙ+ශ 
පNQ kචfඩ3වය අ3![න R+ගල@9ට සහාය ව9ෙ9 ෙකෙස්ද 
ය9න සඳහා රා_ව" සහ මාIෙග%පෙ+ශය" සපය@. 
 
kAප3Aය සහ xයා ප�පා�ය පNQ kචfඩ3වය වැළැ"Zම සහ 
kAචාර දැ"Zම CDබඳ වැP�ර මාIෙග%පෙ+ශ සපයන ෙමවල> 
ක`ටලයක ෙකාටසb. 
1. KලධNම 
 
පNQ kචfඩ3වය CDබඳ �+�ය" !හාරස්ථානයක ෙහD d !ට, 
kචfඩ3වය අ3![න R+ගලයා ආර"¹තව තබා ගැFමට පහත 
සඳහ9 ¤ලධIමවලට අsÓලව xයා කළ \^ය: 
 
• පළ_ව ආර"ෂාව 
• පNQ Yංසන වෘ3Aක@9ෙග9 උපෙදස් ලබා ග9න 
• පNQ kචfඩ3වය අ3![න R+ගලයාෙO ෙ3c>වලට සහාය Zම 
• kචfඩ3වය අ3![න R+ගලයා ඔෙm xයාව9 CDබඳව දැsව3 
කර9න

2. kචfඩ3වය ෙහDදරv bcමකට kAචාර දැ"Zම 
 

• R+ගලෙය�ට තම අ3දැ�> ඔබ සමඟ කතා bcමට අවශp 
ෛධIයය CDග9න. 

• • සංෙv�ව සව9 ෙද9න. ෙ> ෙමාෙහාෙ3 �ම" කළ \^ද 
bව \^ද ය9න ඔබ ෙනාද9ෙ9 න> කම" නැත, එය 
සරලව සව9 �ම ¼රමාණව3ය. 

• • !9Tතයා ඔබට පවසන ෙ+ !ශ්වාස කර !ශ්වාසය 
ස9Wෙvදනය කර9න. 

• • ඔN9ෙOම අ3දැ�>, ත3වය9 සහ ඔN9 !ඳදරාගැFමට 
ඇA kචfඩ3වය CDබඳ !ෙශ්ෂඥය9 ෙලස ඔN9 හ®නා 
ග9න. 

• • ඔN9ට සහ ඔN9ෙO දBව9ට (අදාළ න>) 
kචfඩ3වෙය9 ෙතාරව 2ව3 Zමට අ@Aය" ඇA බව 
R+ගලයාට Tගටම තහNB කර9න. !9Tත T! ගලවා ග3 
තැනැ3තා පවසන ෙ+ සහ ෙහD bcමට ඔN9 ග3 Gරණය 
වලං� කර9න. උදාහරණය" ෙලස: "ඔබට ෙ> ආකාරෙය9 
දැෙනන බව ස>ÕIණෙය9ම ෙ3B> ගත හැbය". 

• • kචfඩ3වය CDගත ෙනාහැb බව3, kචfඩ3වය 
ඔN9ෙO වරද" ෙනාවන බව3 අවධාරණය කර9න. 
උදාහරණය" ෙලස: "ඔබට ��ව9ෙ9 �ම"ද ය9න ඔබට 
i�i නැත". 

• • තම ආර"ෂාවට සහාය Zම සඳහා FAමය !කQප ඇ^} 
ෙස්වා සහ !කQප ඇA බව R+ගලයාට ද9ව9න. 

• • ඔN9ෙO ආර"ෂාව ගැන !මස9න. උදාහරණය" ෙලස: 
"ඔබට ෙගදර යාම ආර"¹තද?" "z^ෙර� ෙහ% නෑදෑෙය� 
සමඟ ඔබට  ¿ ��ය හැb ආර"¹ත ස්ථානය" ඔබට 
Aෙmද?" 

• • ඔN9ට පNQ kචfඩ3වය උදN කා´පත" ෙද9න ෙහ% 
bcv.org.au Y� එකකට kෙvශ Zමට ඔN9ට උදv කර9න. 
කා´පෙ3 ලැ@ස්^ගත කර ඇA !ෙශ්ෂඥ ෙස්වාව" ස>බ9ධ 
කර ගැFමට ඔN9ට උපකාර bcමට ඉT&ප3 ව9න. 

• • R+ගලයා තම අනනpතාවය ෙහ% ත3වය kකාශ කර ඇA 
ආකාරය CDබඳව දැsව3 ව9න (උදාහරණය" ෙලස, ඔN9 
ආTවාU9 ෙලස හ®නා ග9ෙ9ද, ය> kජාව" සමඟ හ®නා 
ග9ෙ9ද, ෙහ% ආබා�ත R+ගලෙය� ෙලසද). 

• • වැPY�ෙය�ට ෙහ% දBව�ට බරපතළ ^වාල ��Nවෙහා3, 
හT� ෛවදp උපකාර අවශp න>, හT� අන^B අවදානම" 
ඇ3න>, ඔN9ෙO 2!තය අන^ෙI පවG න>, ෙහ% ඔබ දැ9 
බරපතළ අපරාධය" ��වෙහා3, 000 අමත9න. 

• • ළම@9 ස>බ9ධ න>, ළමා ආර"ෂණ «මෙvද අsගමනය 
කර9න. ඔබට දBව9 CDබඳ "ෂ�ක කනස්සQල" 
ඇ3න>, ඔබට ඔෙm kාෙ+·ය ෙපාr�ය ස>බ9ධ කර ගත 
හැbය ෙහ% 000 අමත9න. ඔබට "ෂ�ක ගැට} ෙනාමැA 
න_3 ත3වය CDබඳ උපෙදස් අවශp න>, පළ_ව දBවා 
අමත9න. 

• • BCV 'පNෙQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bcෙ> kවාහ 
සටහනකට kAචාර ද"ව9ෙ9 ෙකෙස්ද' සහ 'කළ \^ සහ 
ෙනාකළ \^' මාIෙග%පෙ+ශ ෙවත ෙයා_ ව9න.
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1. රහසOභාවය 
 

අWවාIය වාIතා bc> හැBa !ට රහසpභාවය පව3වා ගත \^ය. 
පNQ kචfඩ3වය ස>බ9ධෙය9 රහසp භාවය කඩbcම 
මාරා9Aක !ය හැක. ෙහDදරv කරන ෙදෙයY ස්වභාවය අsව 
රහසpභාවය සහAක කළ ෙනාහැb සමහර ත3වය9 ඇA බව 
සංවාදය" ආර>භෙw� !9Tතයාට පැහැTr කර9න. සාක©ඡාව 
ආර>භෙw� ෙමම Uමාව9 ගැන අවංක ව9න. Wදiන" වශෙය9, 
වැPY�ෙය� ෙහ% දBෙව� kචfඩ3වෙw "ෂ�ක අන^රකට 
ල"Nවෙහා3, ඔබට ෙපාr�ය ස>බ9ධ කර ගැFමට අවශp වs 
ඇත. 
 
පNQ kචfඩ3වය CDබඳ ගැට} සෑම !ටම හැb න> ආර"¹ත 
සහ රහ�ගත ස්ථානයක සාක©ඡා කළ \^ය. ෙතාර^B අ9 අය 
සමඟ ෙබදා ගත \3ෙ3 අවශp d !ට සහ හැb සෑම !ටම පNQ 
kචfඩ3වය අ3![න R+ගලයාෙO දැsව3 කැමැ3ත ඇAව 
පම�. 
 
!9TතයාෙO ආර"ෂාව ගැන ඔබ සැලbrම3 ව9ෙ9 න>, 
!හාරස්ථානෙw නායක3වය/!ධායක කz� සාමාgකෙය� සමඟ 
රහ�ගතව උපෙදස් ලබා ග9න. ඔබට අනාවරණය කළ R+ගලයා 
න> ෙනාbcෙම9 ෙහ% හ®නා ෙනාගැFෙම9 සහ අදාළ ෙනාෙv 
න> ඔN9ෙO කතාෙv !ෙශ්¹ත ල"ෂණ න> ෙනාbcෙම9 ඔබට 
ෙමය කළ හැbය. 

 
2. වෘERය උපෙදස් ලබා ගැVම 

 
තම !හාරස්ථානෙw පNQ kචfඩ3වය CDබඳව ෙහDදරv bc> 
ලැෙබන ෙහ% සැලbrම3 වන ප9සෙQ සාමාgකය9 කළ \^ ෙ+ 
CDබඳව පNQ kචfඩ3වය ෙස්වාවb9 වෘ3Gය උපෙදස් ලබා 
ගැFම වැදග3 ෙv. 1800 RESPECT (1800 737 732), 
ආර"¹ත Cයවර (1800 015 188) ෙහ% ඇමGෙම9 ඔN9ට ෙමය 
කළ හැbය 
ඔN9ෙO ෙ+·ය පNQ Yංසන සං!ධානය. 
 
පNQ kචfඩ3වය අ3![න R+ගල@9ට උපකාර bcම 
අ£ෙය%ගා3මක සහ �"Öත !ය හැbය. ෙහDදරv bcමකට kAචාර 
දැ"Zෙම9 පi ඔබට 1800 RESPECT ෙහ% ඔෙm kාෙ+·ය පNQ 
Yංසන සං!ධානය ඇමGමට හැbය.

3.ෙච%දනා කරන ලද ෙහ% ද9නා අපරාධකBෙව� සමඟ ස>බ9ධ Zම 
 
kචfඩ3වය භා!තා bcම ස>බ9ධෙය9 අපරාධකBව9 සමඟ 
ස>බ9ධ Zමට R�aව ලබා ඇA වෘ3Aකය9 පමණ" කළ \^ය. 
ආර"¹තව �� ෙනාකළ !ට අපරාධකBෙව� සමඟ ස>බ9ධ Zමට 
ෙගා�B d T! ගලවා ග3 තැනැ3තාට අවදානම වැP කළ හැbය. 
 
ඔN9 kචfඩ3වය භා!තා කරන බව යෙම" ෙහDදරv කර9ෙ9 
න> සව9 � ඔN9ෙO හැ�cම ෙවනස් bcමට අවශp න> උපකාර 
ලබා ගත හැb බව R+ගලයාට පවස9න. kචfඩකාc සහ 
අපවාදා3මක හැ�c> අවම ෙනාකර9න ෙහ% kචfඩ3වය භා!තා 
bcම සඳහා සාධාර¥කරණය9 ෙලස ආතAය ෙහ% ම3පැ9 
භා!තය වැW Wදහසට කBa CDග9න එපා. 
 
ඔN9ට පNQ kචfඩ3ව උදN කා´පත" ෙද9න ෙහ% bcv.org.au 
Y� එකකට kෙvශ Zමට ඔN9ට උදv කර9න. කා´පෙ3 
ලැ@ස්^ගත කර ඇA !ෙශ්ෂඥ ෙස්වාව" ස>බ9ධ කර ගැFමට 
ඔN9ට උපකාර bcමට ඉT&ප3 ව9න. 

4. ෙපාW6ය සXබ:ධ කර ගත YZ [ට 
5.  

වැPY�ෙය�ට ෙහ% දBෙව�ට බරපතල ^වාල ��Nවෙහා3, 
හT� ෛව+ය ආධාර අවශ්ය න>, වහාම හාW Zෙ> අවදානම" 
ඇAව, ඔN9ෙO 2!තය අන^ෙI ඇත, නැතෙහා3 ශාc&ක 
පහර�>, rං~ක අතවර, ��බැ¿ම, ෙ+පළවලට හාW bcම ෙහ% 
ව3ම9 මැTහ3Zෙ> Wෙය%ගය" කඩ bcම ඇ^} බරපතල 
අපරාධය" ඔබ දැ9 දැක Aෙm න>, 000ට ෙපාr�ය අමත9න. 
 
ළමා ආර"ෂණ kzG9ට අsව, දBෙව�ට එෙරYව rං~ක 
අපරාධය" �� කර ඇA බවට ඔබට සාධාරණ !ශ්වාසය" Aෙm 
න>, ඔබ ෙපාr�යට වාIතා කළ \^ය. 
 
 
 
6. ප\] ^ච`ඩEවය Zර: කරන ෙස්වකයා 

 
සෑම ප9සලකටම පNQ kචfඩ3වය ^ර9 bcෙ> 
ෙස්වකෙය� ප3 bcම WIෙ+ශ ෙකෙI. ෙමම කාIය භාරය භාර 
ගැFමට, බාYර ෙස්වකයාට i�i Wෂ්කාශන සහ R�aව A�ය 
\^ය. ඔN9ෙO කාIයභාරය ව9ෙ9 පNQ kචfඩ3වය 
ස>බ9ධ ගැට} ෙහ% kශ්න ඇA ප9සQ kජාෙv R+ගල@9 
සමඟ කතා bcමට සහ ඔN9 ලබා ගත හැb උපකාරක !කQප 
ෙවත ෙයා_ bcමට. 

 
 
 
 
 
 

21 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…යෙම/ ඔබට පවසන [ට ඔ\: ප\] 
^ච`ඩEවය අE[bන බව 

 
 R+ගලයාෙO �ය සහ සැලbQල බැØB> ෙලස සලක9න. 

*Aගලයා ෙනරපා ෙනාහbDන 

 පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bcෙ> kවාහ සටහන භා!තෙය9 R+ගලෙය�ෙO ෙසෟඛpයට ෙහ% ආර"ෂාවට "ෂ�ක තIජනය" 
Aෙmදැ@ Gරණය කර9න. එෙස් න>, 000 ඇමGෙම9 ෙපාr�ය ෙහ% ~ල9 රථය අමත9න. 

*Aගලයා අන1ෙN @uන බවට ඔෙI කනස්ස8ල ෙනාසලකා හbDන එපා. 

*Aගලයා කතා කර ඇ_ ඕනෑම අ�ෙයLග සහ Qෂ්කරතා <=ෙගන තමD සහ තම ප7ෙ8 සාමා|කයD ආර5ෂා කර ගැSමට 
ඔ7Dෙ� උ0සාහයD වලං� කරDන. 

*Aගලයාෙ� ෙ0kC `/ශ්චය jkම ෙහL `ෙcචනය ෙනාකරDන. 

)ච+ඩ-වය ඔ'2ෙq වරද@ ෙනාවන බව-, ^ය} mD~2ට ආර@dතව ^�මට සහ දැ�මට අKsය@ ඇs බව- පැහැz[ව 
)කාශ කර2න. 

ඔ'2 අවෙබaධෙය2 ෙහa ඉව�ෙම2 ^_ය eT යැK ෙයaජනා 89ම වැD )ච+ඩ-වෙ{ වග�ම Q2zතයා මත පටව2න 
එපා. 

ප'( )ච+ඩ-වය අ-Qjන සහ උපකාරක ෙස්වා M�බඳ ෙතාරTR සමඟ BCV ප'( )ච+ඩ-ව උද' කා�පත ෙබදා 
ග2නා k=ගලK2 සඳහා QQධ ෙස්වා සහ Qක(ප Qවෘතව පවsන බව ෙක_ෙය2 සටහ2 කර ග2න. 

වෘ-�ය �mකාව@ භාර ගැ�මට උ-සාහ ෙනාකර2න. ප'( 4ංසනය සං�Vණ හා බරපතල ය. වෘ-sකය2ට ප'( 
)ච+ඩ-වය M�බඳ Qෙශ්ෂඥ දැ0ම@ ඇs අතර අවදානම ත@ෙස්R 89මට k�� කර ඇs අතර Q2zතK2ට ආර@dතව 
^�මට උපකාර කළ හැ8ය. ෙජa� උපෙ=ශනය ෙහa ඒ හා සමාන DVෙ=ශ ෙනාකර2න. ෙමය ඉතා භයානක වන අතර 
ප'( )ච+ඩ-වෙ{ අවස්ථා වල� උදl ෙනාකර0 ඇත. 

රහසbභාවය සහ ෙපෟ=ග[ක-වය පව-වා ග2න. ඔබට ප'( )ච+ඩ-වය M�බඳ වෘ-sකෙයfෙග2 ෙහa ප2ස( 
නායකෙයfෙග2 උපෙදස් ලබා ගැ�මට අවශb න:, එම k=ගලයා DVනාmකව තබා ග2න, ඔ'2 එෙස් 89මට ඔබ එකඟ 
ව2ෙ2 න: mස ඔ'2 හ�නාගත හැ8 8^� ෙතාරTර@ ලබා ෙනාෙද2න. 

අපරාධකP සCබDධ කර ෙනාගDන ෙහL ඔබ සමඟ ෙබදාෙගන ඇ_ ෙA ෙවන0 *Aගල{Dට ෙනාjයDන. 
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… යෙම/ ඔබට පවසන [ට ඔ\: ප\] 
^ච`ඩEවය අE[bන බව 

Q2zතයාෙq �රණ වලට ගR කර2න. ඔ'2 තම2ෙqම ආර@ෂාව M�බඳ Qෙශ්ෂඥය2 බව-, ප'( )ච+ඩ-වය M�බඳ 
ඔ'2ෙq අ-දැ�: kරා එය කළමනාකරණය කර ඇs බව- ඔ'2 හ�නා ග2න. ත-වය M�බඳ ඔ'2ෙq ත@ෙස්Rවට ගR 
89ම සහ Qශ්වාස 89ම සහ ඔ'2ෙqම �රණ ගැ�මට ඔ'2 z�ම- 89ම. ෙමය ඔ'2ෙq අවදානම වැ� කළ හැ8 Dසා 
ෙහa ඔ'2 �දාන: නැs Dසා ෙපා[^ය ස:බ2ධ කර ගැ�මට ෙහa ෙස්වාවකට යාමට ඔ'2ට අවශb ෙනාව0 ඇත. 

Q2zතයාට ස:බ2ධතාවය අ-හැ9මට ෙහa උපකාරක ෙස්වාවකට යාමට බලපෑ: ෙනාකර2න. 

Q2zතයා හට ප�වVතකෙයf අවශb දැK Qමස2න සහ අවශb න: M�ග- ප�වVතකෙයf ෙහa 
�4� ෙහa �වණාබාධ ස4ත k=ගලK2 සඳහා Auslan ප�වVතකෙයf ෙවත )ෙlශය සලසා 
ෙද2න. 

Q2zතයා ඉ(ලා ^_2ෙ2 න: mස ප'ෙ( ෙහa )ජා සාමාgකK2 ප�වVතකය2 ෙලස භාQතා ෙනාකර2න. 

ප'( )ච+ඩ-වය කළමනාකරණය කරන BCV )sප-sය සහ Iයා ප_පා_ය සහ ෙමවල: ක|ටලය ෙවත ෙයා` ව2න. 

ඔබට අQDශ්�ත න: ෙහ�දරl 89ම ඔබ Q^2ම කළමනාකරණය 89මට උ-සාහ ෙනාකර2න. පවsන ස:ප- සහ සහාය 
භාQතා කර2න. 

Q2zතයාට �-තෙl�යව හා අධbා-mකව උපකාර 89ම සඳහා ෙබෟ=ධ M�ෙව- සහ ඉගැ2o: භාQතා කර2න. 

)ච+ඩකා9 ෙහa අපවාදා-මක හැ^9ම M�ගත ෙනාහැ8 බව )කාශ ෙනාකර ෙබෟ=ධ M�ෙව- සහ ඉගැ2o: භාQතා 
ෙනාකර2න. Dද~න@ වශෙය2, 4ංසාකා9/)ච+ඩකා9 ප'ෙ( සාමාgකෙයfට ඉව^[ව2තව, කාR�කව, ආදරෙය2 
ෙහa සමාව ෙදන ෙලස Q2zතK2ට උපෙදස් �ම පමණ@ ෙනාකර2න. ෙමම�2 )ච+ඩ-වය සහ අපෙයaජනය 
කළමනාකරණය 89ෙ: වග�ම Q2zතයාෙq zQ ගලවා ග- තැනැ-තා ෙවත පැවෙV. 
k=ග[ක ආර@dත ස්ථානයක Q2zතයා සමඟ කතා කර2න. Q2zතයාෙග2 ඔ'2 අනTරට ල@'වෙහා- භාQතා කළ හැ8 
ෙ@ත වචනය@ ෙහa සංඥාව@ sෙ�දැK Qමස2න. 

)ච+ඩ-වය ෙහa අපෙයaජනය භාQතා කරන k=ගලයා ඉz�ෙ{ )ශ්න අස2න එපා. 

ප'( )ච+ඩ-වය ෙභෟsකව පමණ@ ෙනාවන බව මතක තබා ග2න. [ං�ක, සමා�ය, �-තෙl�ය, 
මෙනaQදbා-මක, �ලb, අධbා-mක සහ තා�ණය පදන: කරග- ෙවන- ආකාරෙ{ )ච+ඩ-වය සහ 
අපෙයaජනය2 ඇTළ- ෙl. 
ෙභෟsක ෙනාවන ආකාරෙ{ )ච+ඩ-වය සහ අපෙයaජනය2 අවම ෙනාකර2න. ^ය} ආකාරෙ{ 
)ච+ඩ-වය සහ අපචාර භාQතය හ�නාෙගන කතා කර2න. අවදානම අවම කර2න එපා. ඔබට 
යථාVථය ප9@ෂා කළ හැ8ය. "ඔබ මට පැව� ෙදK2, මම ඔෙ� ආර@ෂාව ගැන ඉතා සැල8[ම- 
ෙවm ..." 
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… යෙම/ ඔබට ^ච`ඩEවය ෙහc අපෙයcජනය 
භා[තා කරන බව පවසන [ට 
සෑම Qටම ළ`2 ඇT� Q2zතයාෙq zQ ගලවා ග- අයෙq ආර@ෂාවට )`ඛ-වය ෙද2න. 

^� කරන ලද අපෙයaජනය ෙනාසලකා හ�2න එපා. පාලනය 89ෙ: උප�මය@ ෙලස ෙමය භාQතා කළ හැ8 බැQ2, 
තම2 ද ෙගා�ර@ බව )කාශ කර2ෙ2 න: Qෙශ්ෂෙය2 Qම^[ම- ව2න. Q2zතයා සහ අපරාධකR ක'R2ද ය2න 
ඔබට Qශ්වාස නැsන: ප'( )ච+ඩ-වය M�බඳ ෙස්වාව82 උපෙදස් ලබා ග2න. 

IයාE�ව සව2 ෙද2න සහ ඔ'2ෙq කතාව ඔබ සමඟ ෙබදා ගැ�මට ෛධVයය අවශb බව M�ග2න. 

Qෂය මඟ හැ9මට ෙහa මාතෘකාව ඉ@මD2 ෙවනස් 89මට උ-සාහ ෙනාකර2න. 

ප'( )ච+ඩ-වය ෙභෟsකව පමණ@ ෙනාවන බව මතක තබා ග2න. ෙවන- ආකාරෙ{ )ච+ඩ-වය සහ 
අපෙයaජනවලට [ං�ක, සමා�ය, �-තෙl�ය, මාන^ක, �ලb, අධbා-mක සහ තා@ෂණය පදන: කරග- අපෙයaජන 
ඇTළ- ෙl. QQධ ආකාරෙ{ ප'( )ච+ඩ-වය M�බඳ වැ� Qස්තර සඳහා p3 බල2න. 

ෙභෟsක ෙනාවන ආකාරෙ{ )ච+ඩ-වය සහ අපෙයaජනය2 අවම ෙනාකර2න. ^ය} ආකාරෙ{ )ච+ඩ-වය සහ අපචාර 
භාQතය හ�නාෙගන කතා කර2න. 

ඉz�ප- කළ හැ8 ඕනෑම Qශ්වාසය@ පදන: ¢ ෙහa සංස්කෘsක තාV8කකරණය@ ෙහa ඔ'2ට ඇs )ශ්න ආම2£ණය 
කර2න. ආර@dත සහ ෙගෟරව�ය සබඳතා සහ අQ4ංසාව ¤රවVධනය 89ම සඳහා ෙබෟ=ධ M�ෙව- සහ ඉගැ2o: භාQතා 
කර2න. 

¥ජ�ය ¦2ථ, §=ධ [යQ[ සහ සංස්කෘsක ස:)දාය2 මත පදන: ¢ )ච+ඩ-වය සඳහා සාධාර¨කරණය ෙහa Dදහසට 
කR� M�ග2න එපා. 

ඔ'2 ඔබට )ච+ඩ-වය සහ/ෙහa අපෙයaජනය ෙහ� කර ඇ-න: Q2zතයාෙq zQ ගලවා ග- අයෙq ෙපෟ=ග[ක-වය 
සහ රහසbභාවය ආර@ෂා කර2න. 

අපෙයaජන k=ගලයාට තම සහකR ෙහa ඔ� ^_න ස්ථානය M�බඳ 8^� ෙතාරTර@ ලබා ෙනාෙද2න ෙහa ඔ'2 ඔබට 
පැව� ෙතාරTR ෙබදා ෙනාග2න. 
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… යෙම/ ඔබට ^ච`ඩEවය ෙහc අපෙයcජනය 
භා[තා කරන බව පවසන [ට 

 
)ච+ඩ-වය භාQතා කරන M�m2 සඳහා ෙතාරTR ස4ත BCV ප'( )ච+ඩ-ව උද' කා�පත ඔ'2ට ලබා ෙද2න. 

ස:බ2ධතාවෙ{ )ච+ඩ-වය ඇs බව ඔබ ද2ෙ2 න:, අපෙයaජන k=ගලයා සහ ඔ�ෙq සහකR සමඟ ෙජa� 
උපෙ=ශන ෙයaජනා 89ම ෙහa ඉz�ප- ෙනාකර2න. අපවාදා-මක k=ගලයා එය ෙයaජනා කර2ෙ2 න:, එය 0~�~ 
බව ඔ'2ට පවස2න, ඔ'2ෙq හැ^9ම මත වැඩ 89මට අවශ්ය බව. 

)ච+ඩ-වය ඔ'2ෙq සහකRෙq ගැට}ව@ ෙනාව ඔ'2ෙq )ශ්නය@ ෙලස න: කර2න. එය නැවැ-Qය හැ@ෙ@ ඔ'2ට 
පමණ@ බව ඔ'2ට පවස2න; සහ ඔබ උදl 89මට කැමැ-ෙත2 ^�. 

")ෙකaප 89ම" ඇT�ව Q2zතයාට ෙදාස් පැව9මට සහාය ෙනාද@ව2න. 

ආතsය, ම-පැ2 භාQතය, සංස්කෘsක Qශ්වාසය2 ඇT�ව )ච+ඩ-වය සඳහා Dදහසට කRණ@ ෙනාමැs බව නැවත 
අවධාරණය කර2න. 

ආතsය, ම-පැ2 භාQතය ෙහa සංස්කෘsක Qශ්වාසය2 ඇT�ව )ච+ඩ-වය සහ අපෙයaජනය2 අවම කරන ආක(ප ෙහa 
Qශ්වාසය2ට සහාය ෙනාද@ව2න. 

^යzQ නසාගැ�: ෙහa m�මැR: තVජනය ඇT�ව k=ගලෙයfෙq ෙසෟඛbයට ෙහa ආර@ෂාවට @ෂ�ක තVජනය@ 
ඇතැK ඔබ Qශ්වාස කර2ෙ2 න: 000 අමත2න. 

k=ගලයා අනTෙV ^_න බවට ඔෙ� කනස්ස(ල ෙනාසලකා හ�2න එපා. 

ඔබට Qස්තර 89මට අවශb න: ෙහa ෙහ�දරl 89මකට )sචාර දැ@oම සඳහා වැ��ර මග ෙප2oම@ ලබා ගැ�මට අවශb 
න: k�� වෘ-sකයf සමඟ කතා 89මට NTV ෙහa 1800RESPECT ස:බ2ධ කර ග2න. �රකථන අංක BCV ප'( 
)ච+ඩ-ව උද' කා�පෙත2 ෙසායා ගත හැක. 

ඔබ Q^2ම ෙහ�දරl 89ම කළමනාකරණය 89මට උ-සාහ ෙනාකර2න. පවsන ස:ප- සහ සහාය භාQතා කර2න. 

 
 
 

ඉW පXය: කළ YZ සහ ෙනාකළ YZ ෙ\  
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පHI JචLඩNවය ෙහ4දරP QR& 
වලට J]චාර දFව2ෙ2 ෙකෙස්ද 
ය2න Jවාහ සටහන 

 
 
 
 
 
 

 ගR කර2න 
සහ සව2 
ෙද2න 

 
 

අමත$න 1800 RESPECT 
ෙහ( 
උපෙදස් සඳහා ඔෙ1 
2ාෙ34ය ප67 2ච9ඩ 
ෙස්වය.

 
 
මම ද#ෙ# නැ

 
 

 !ෂ#කව හා( )ෙ+ 
අවදානම! 0ෙ1ද? 

නැත 
 
 
 
 
 

ස+බ4ධ ළම74 
89ද? 

 
නැත 

 

 
 
 

ඔ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ඔ) 
 

ඔD2 ෙහO ෙවනe අය හi\ අනIරක 
\] න/ අමත2න 

ෙපාx\ය (000) 

ආරRyත +යවර: (1800 015 188) 

ළමා ආරRෂණ අf{ද ෙfඛාව (13 12 78) 
 
 
හi\ අනIරR ඇeන/ ෙපාx\ය 
(000) අමත2න. ළම32ට Rෂ|ක 
අනIරR ෙනාමැp න}e ඔබට ගැට~ 
ඇeන/, උපෙදස් ලබාගැjම සඳහා 
Child FIRST 1300 721 383 
අමත2න. පළ} ද%වා ළමා 
ආරRෂණය ස/බ2ධ කර ගැjමට 
ෙයOජනා කළ හැmය.

 
 

 
ෙතාරI% ෙබදාෙගන ඔබ ෙමt 
\�න බව G2iතයාට mය2න 

ඔD2ට වැF$ර කතා mnමට 
අවශX3. 

ඔෙ� කාලය ෙහා�2 ගත Gය. 
G2iතයා ඔD2 Gශ්වාස කර ඇp 
බව ද2නා අතර උපකාර සඳහා 
ඔබ ෙවත ආප= යා හැmය. 

 

1800 RESPECT ෙහO ඔෙ� 
qාෙw�ය පDM qචsඩ ෙස්වය 
+,බඳ පDM qචsඩeවය +,බඳ 
Gෙශ්ෂඥය` සමඟ සාක�ඡා 
කර2න.

 
:4;තයා ඉ;? 

@යාමාAග ඉCලා 
0ෙ1ද? 

 
 
 

 ඔ) 

පDM qචsඩeව උපකාරක 
කා�පත භාGතෙය2 වෘe�ය ෙස්වා 
+,බඳ ෙතාරI% ෙබදාෙගන =^= 
උපකාරක ෙස්වාවට ^රකථන 
ඇමIමR ගැjමට ඔD2ට උදD 
mnමට ඉi6පe ව2න. 

 
1800 RESPECT ෙහO ඔෙ� 
qාෙw�ය පDM qචsඩ ෙස්වය 
+,බඳ පDM qචsඩeවය +,බඳ 
Gෙශ්ෂඥය` සමඟ සාක�ඡා 
කර2න.

 

නැත 
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අ_]2 වැඩම කරන `Fa2 
වහ2ෙස්ලා සඳහා අවම 
Jbc2 

 
 

අරFණ 
 
අවම kzG9 අ�A9 පැz� ෙබෟ+ධ £"µ9 ෙහ% කනpා 
ෙසාෙහා\&ය9 සඳහා අදාළ වන අතර ෙබෟ+ධ kජාව ^ළ පNQ 
kචfඩ3වය CDබඳ ෙහDදරv bc>වලට ඵලදා@ ෙලස kAචාර 
දැ"Zමට ෙබෟ+ධ ඇදYr නායක@9ට සහාය Zම අර_a කර@. 
 
පR�ම 
 
පNQ kචfඩ3වය සහ කා9තාව9ට එෙරY kචfඩ3වය යs 
�ය�ම සමාජ, ආI{ක, වාI~ක, ආගzක සහ වාI~ක 
කfඩාය>වලට බලපාන kචrත, බරපතල සහ වැළැ"!ය හැb 
මානව Yzක> අපෙය%ජනයb. ඕස්ෙurයාෙv, දැනට ��න ෙහ% 
YටR සහකBෙව� !�9 සෑම සAයකම අවම වශෙය9 එ" 
කා9තාව" ෙහ% මරා දමs ලබන අතර, දBව9 හතර 
ෙදෙන�ෙග9 එ" අෙය" තම මව අපෙය%ජනයට ල" වන බව 
දbනවා. කා9තාව9ට, දBව9ට ෙහ% පNෙQ ෙවන3 අයට 
එෙරY kචfඩ3වය කා9තාව9ෙO සහ දBව9ෙO ෙසෟඛp සහ 
යහපැවැ3ම, පNQ සහ kජාව9 ෙකෙරY ගැÁB T�කා�න 
බලපෑම" ඇA කර@. 
සමස්ත සමාජය මත. එවැW kචfඩ3වය වැලැ"Zම ජාAක 
කා�න අවශpතාවය" වන අතර එය සා"ෂා3 කරගත හැ"ෙ" 
අප �ය� ෙදනා එ"ව කට\^ කළෙහා3 පම�. 
 
පNQ kචfඩ3වය අ3![න අය අධpා3zක මඟ ෙප9Zම සහ 
උපකාරය සඳහා ෙයා_ වන පළ_ R+ගල@9 ෙබාෙහ% !ට ඇදYr 
නායකය9 ෙv. ෙමම !ෙශ්ෂ තන^ර ඇදYr නායක@9ට 
උපෙදස්, සහාය සහ ආර"ෂාව සැප�මට හැbයාව ලබා ෙද@. 
ඇදYr නායක@9 ඔN9ෙO kජාව9Y ආකQප සහ හැ�c> 
හැඩගැස්Zෙ>� kධාන කාIයභාරය" ඉ� කර@, එය ෙසෟඛp 
ස>ප9න, ෙගෟරවFය සබඳතා සහ C&z සහ ගැහැa අතර වැP 
සමානා3මතාවය T&ගැ9Zම සඳහා භා!තා කළ හැbය. 
 
ඕස්ෙurයාෙv පNQ kචfඩ3වය ජාAක සහ රාජp වpා¼ත 
kAප3Aෙw මාතෘකාව@. !"ෙට%&යාs රජය 2015 � පNQ 
kචfඩ3වය CDබඳ රාජ�ය ෙකාzසම" CY�වන ලද අතර පNQ 
kචfඩ3වය අවම bcම සහ පNQ kචfඩ3වය Wසා �ඩාවට 
ප3 dව9ට වඩා ෙහාඳ සහෙය%ගය" ලබා �ම අර_a කරග3 
WIෙ+ශ 227 xයා3මක bcමට කැපZ ඇත. පNQ kචfඩ3වය 
අවස9 bcෙ> කාIයභාරය" ඉ� කරන ෙලස !"ෙට%&යාs රජය 
!�9 ඇදYrව9ත kජාව9ෙග9 ඉQලා ඇත.

පNQ Yංසනය යs �ම"ද? 
 
පNQ kචfඩ3වය යs පNෙQ සාමාgකෙය� පාලනය කරන ෙහ% 
ආ�පතpය දරන සහ ඔN9ෙOම ෙහ% ෙවන3 R+ගලෙය�ෙO 
ආර"ෂාව ෙහ% යහපැවැ3ම ගැන �ය" ඇA කරන හැ�cමb. 
 
ෙමම හැ�c> වලට දBෙව� Wරාවරණය bcම ෙම9ම ඒවාෙw 
බලපෑ> සහ බලපෑ> ද එයට ඇ^ළ3 ය. 
 
පNQ kචfඩ3වයට හැ�c> රාÃය" ඇ^ළ3 වන අතර, ඒවා@9 
සමහර" ��බැ¿ම, ශාc&ක පහර�>, rං~ක අතවර, තIජන, iරතQ 
අපෙය%ජනය, ෙ+පළ හාW සහ ෙසාරක> වැW සාපරා� වැරT ෙv. 
 
පහත සඳහ9 දෑ ඇ^}ව න_3 ඒවාට Uමා ෙනාZ !!ධ ස>බ9ධතා 
වIග සහ kජාව9 හරහා පNQ kචfඩ3වය !!ධ ආකාරවr9 
��!ය හැක: 
 
!වාහක, තථp, ආලය ෙහ% තව�රට3 එකට ෙනා�� හNQකBව9 
අතර: 
සමrං~ක සබඳතා ඇA R+ගල@9. 
ෙදමාCය /  කවරණ-දBවා 
දBවා-ෙදමvCය9 /  කබලා ග9න9 
වැPY� R+ගල@9ෙO සබඳතා 
සෙහ%දර සෙහ%ද&ය9 
!ස්Gරණ පNෙQ සාමාgකය9 සහ නැ9ද>මා 
ඥාA සබඳතා ජාලය9 සහ පNල වැW සබඳතා ^ළ 
 කවරණ සබඳතා
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ඕස්ෙJKයාෙL M0ය 
 
සමහර රටවල ප'( 4ංසනය k=ග[ක කාරණය@ ෙලස 
සලක0 ලබන අතර එය �sයට පටහැD ෙනාQය හැක. 
ඕස්ෙ©[යාෙl, ප'( )ච+ඩ-වය අපරාධය@ ෙලස සලක0 
ලබන අතර )ජාෙl සෑම ෙකෙනfටම වැළැ@oමට Mයවර 
ගත හැ8 මහජන ෙසෟඛb ගැට}ව@ ෙl. 
 
ඔබ ඔෙ� ප'ෙ( 8^වfට )ච+ඩකා9 ෙලස හැ^ෙර2ෙ2 
න:, ඔබට ෙපා[^ෙය2 ෙචaදනා එ(ල කළ හැ8ය, 
උසාQයට ඉz�ප- කළ හැ8ය, ^රගත 89මට පවා හැ8ය. 
ඔබට ඔෙ� Dවෙස් �ව- Qය ෙනාහැ8 බව-, හාDය සහ 
ප'( )ච+ඩ-වය වැලැ@oම සඳහා ඔෙ� දRව2 ඇT� 
ඔෙ� ප'ෙ( අය සමඟ 8^� ස:බ2ධය@ පැවැ-Qය 
ෙනාහැ8 බව- ඔබට පැව^ය හැක. 
 
ප'( )ච+ඩ-වය ආර@ෂා 89ෙ: පනත 2008 ප'( 
)ච+ඩ-වය DVවචනය කර2ෙ2 k=ගලෙයf Q^2 
ප'ෙ( සාමාgකෙයfට ෙහa k=ගලෙයf ෙකෙර4 ද@වන 
හැ^9මK. 
 
කාKකව 4�හැර කරK 
උදාහරණය: පK2 ගැ�ම, පහර �ම, ත(} 89ම, ක:`( 
පහර �ම, ත(} 89ම සහ ඔෙ� ශ9රයට හාD කරන ෙවන- 
ඕනෑම Iයාව@ පාලනය 89මට, �ය ඇs 89මට ෙහa හාD 
89මට බලය භාQතා 89ම. 
 
[ං�ක අපෙයaජනය 
උදාහරණය: ඔබට අසභb න: �ම, ඔෙ� ශ9ර ෙකාටස් ෙහa 
කා`ක-වය Qෙlචනය 89ම, ස්ª «ෂණය ඇT� 
බලහ-කාරෙය2 ෙහa ¬ඩනයට ල@ ¢ [ං�ක Iයා. 
 
�-තෙl�යව ෙහa මාන^කව අපෙයaජනය කරK 
උදාහරණය: Dර2තර ෙදaෂාෙරaපණය, �-තෙl�ය 
�ලැ@ෙ:( සහ ^යzQ නසාගැ�ෙ: තVජන, ආ-ම 
අමානය සහ ආ-ම-ව_නාකම යටප- 89ම සඳහා ඔබව 
අ2 අය සමඟ සංස2දනය 89ම, ආeධ ළඟ තබා ගැ�ෙම2 
�ය ඇs 89ම, භයානක ෙලස �ය පැදoම, ෙකaපයට ප- 
ෙප0ම@ ලබා �ම. 
 
ආV®ක වශෙය2 අපෙයaජනය 
උදාහරණය: ඔෙ� ආV®ක ත--වය සහ �[ක 
අවශbතාවලට තVජනය කරm2, බැංf ��:වලට )ෙlශ 
oම තහන: කරm2, fඩා ‘�මනාව@’ පමණ@ ලබා �ෙම2 
ඔබව පාලනය 89ම සහ හැ^රoම. 
 
තVජනය කරනවා 
උදාහරණය@: ෙවන- k=ගලෙයf Tළ �ය සහ �කRකම 
ඇs 89මට අදහස් කරන �ය ගැ2oෙ: හැ^9ම. 
k=ගලෙයfට "මම 8යන ආකාරයට ඔබ ෙනාකළෙහා- ඔබ 

කණගාY ව0 ඇත" වැD වා�ක තVජන 89ම ෙම2ම 
තව- k=ගලෙයf �ය ගැ2oම සඳහා ආeධය@ 
)දVශනය 89ම ෙහa අනTRදායක ෙලස �ය පැදoම 
වැD වා�ක ෙනාවන තVජන ෙමයට ඇTළ-  

 
බලහ3කාරෙය9: 
�දකලා bcම, තIජන, දැP FA cA xයා3මක bcම සහ !9Tතයාට 
ඔN9ෙOම සංජානනය සැක bcම ඇ^}ව !9Tතයා පාලනය bcමට 
භා!තා කරන උපාමාB සහ �ය ගැ9Zෙ> හැ�cම. 
 
ෙවන3 ඕනෑම ආකාරයb9 පNෙQ සාමාgකයා පාලනය කර@ ෙහ% 
ආ�පතpය දර@ සහ එම පNෙQ සාමාgකයාට හැÌම" ඇA කර@ 
එම පNෙQ සාමාgකයාෙO ෙහ% ෙවන3 R+ගලෙය�ෙO ආර"ෂාව ෙහ% 
යහපැවැ3ම CDබඳ �ය. 
 
දBෙව�ට ඇUමට ෙහ% සා"¹ �මට ෙහ% ෙවන3 ආකාරයb9 ෙමම 
ආකාරවr9 සඳහ9 කරන ලද හැ�c> වල බලපෑමට Wරාවරණය Zමට 
ෙහ්^ වන R+ගලෙය�ෙO හැ�cම ද එයට ඇ^ළ3 ය. 
 
ඕස්ෙurයාෙv පNQ kචfඩ3වය CDබඳ ෙහDදරv bc>වලට kAචාර 
ද"වන අ�A9 පැz� £"µ9 වහ9ෙස්ලා සඳහා අවම kzG9 
 
kජාව ^ළ පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bc>වලට ඵලදා� ෙලස 
kAචාර දැ"!ය හැb බව සහAක bcම සඳහා අ�A9 වැඩම කරන 
£"µ9 වහ9ෙස්ලා පහත සඳහ9 අවම kzG9 භා!තා bcම 
ෙරකමදාB කරs ලැෙm. 
 
(අ) පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bc>වලට kAචාර දැ"Zම සඳහා 
kAප3Aය" අsගමනය කර9න (BCV පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv 
bcෙ> kAප3Aය බල9න) 
 
(ආ) පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bc>වලට kAචාර දැ"Zම සඳහා 
xයා ප�පා�ය" අsගමනය කර9න (°UZ කළමනාකරණය පNQ 
kචfඩ3වය ෙහDදරv bcෙ> xයා ප�පා�ය බල9න) 
 
(ඇ) පNQ kචfඩ3වය ෙහD කරන සාමාgක@9ට ලබා �ම සඳහා 
උපකාරක ෙස්වා CDබඳ ෙතාර^B සමඟ ස>ප3 ඇණN> bcම ෙහ% 
_¨ණය bcම (පNQ kචfඩ3වය CDබඳ උපකාරක කා´ප3 බල9න) 
 
(ඈ) පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bcමකට kAචාර දැ"Zෙ>� 'කළ \^ 
සහ ෙනාකළ \^ ෙ+' ඉÈ පÅකාවට kෙvශ ව9න (කළ \^ සහ 
ෙනාකළ \^ ෙ+ p22 බල9න) 
 
(ඉ) පNQ kචfඩ3වය ෙහDදරv bc>වලට kAචාර ද"වන ආකාරය 
සඳහා ගැ�> සටහනට kෙvශ ව9න  
 
(ඊ) පNQ kචfඩ3වය වැළැ"Zම සහ ඒවාට kAචාර දැ"Zම CDබඳ 
අදාළ R�aවට සහභාK ව9න 
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අරFණ සහ :ෂය පථය 
 
ෙමම තන^B !ස්තරෙw පරමාIථය ව9ෙ9 බාYර 
ෙස්වකයාෙO සහ !හාරස්ථානෙw කාIයභාරය9 සහ වග�> 
පැහැTrව හ®නා ගැFම@. 
 
පR�ම 
 
පNQ kචfඩ3වය යs අ9 අයට Yංසා ෙනාbcෙ> ෙබෟ+ධ 
Ã"ෂා පදයට පටහැWව ·ලෙය9 ෙතාර xයාවb. ෙබෟ+ධ 
නායක@9 වශෙය9, අC පNQ kචfඩ3වයට සහ කා9තා 
Yංසනයට සෑම ආකාරයb9ම !B+ධ වන අතර එය ^ර9 
bcම සඳහා කාIයභාරය" ඉ� කරන ෙලස ඇදYrව9ත 
ජනතාවෙග9 ඉQලා ��_. 
 
ප9සල" ෙහ% මධpස්ථානය" ආර"¹ත ස්ථානය" !ය 
\^ය. කr9 ෙහ% ව3ම9 හNQකBෙව�ෙග9, ෙවන3 
පNෙQ සාමාgකෙය�ෙග9,  කබලා ග9ෙන�ෙග9 ෙහ% 
ෙවන3 'පNල" වැW' ස>බ9ධතාවය" ^ළ පNQ Yංසනය 
අ3![න අය වැW අවදානමට ල"!ය හැb R+ගල@9 සඳහා 
ආර"ෂාව ෙමයට ඇ^ළ3 ෙv. 
 
R+ගලය9ෙO සහ kජාව9ෙO 2!ත ^ළ ඇදYQෙQ 
වැදග3කම ෙහ්^ෙව9 පNQ kචfඩ3වයට kAචාර දැ"Zම 
සහ වැළැ"Zම සඳහා ඇදYr නායක@9ට සහ ඇදYrව9ත 
kජාව9ට !ශාල සහ බලග^ කාIයභාරය" ඉ� කළ හැbය. 
 
kජාෙv සාමාgක@9ට ඔN9 පNQ kචfඩ3වය 
අ3![9ෙ9 න> ෙහ% භා!තා කර9ෙ9 න> ඔN9 
kාෙ+·ය පNQ kචfඩ ෙස්වාවලට ස>බ9ධ bcමට 'ය9න' 
R+ගලෙය� ලබා �මට ප9සල ^ළ න> කරන ලද තන^ර" 
සහාය වs ඇත. 
 
පNQ kචfඩ3වය වැලැ"Zම සහ සමාන, ෙගෟරවFය සහ 
ආර"¹ත kජාව9 ෙගාඩනැKම අර_a කරග3 _ලCc> සහ 
xයාකාරක> CDබඳව උපෙදස් �ෙ>� ෙ+වමාDගාවට සහය 
Zමට kෙvශ ෙස්වකයාට හැbය.

 
 
 
 

පHI JචLඩNවය 
බාdර ෙස්වක තනZe 
0ස්තරය 

බාPර ෙස්වක වගQ+ 

 
 . පNQ kචfඩ3වය සහ කා9තා Yංසනයට kAචාර ද"වන 
kාෙ+·ය සං!ධාන සමඟ ස>බ9ධ ව9න 
• පNQ Yංසන ෙස්වා සහ පNQ kචfඩ xයාකාරක> වැළැ"Zම 
සඳහා ෙතාර^B සැප�ම සඳහා kජාව ^ළ ස>පත" ෙලස xයා 
කර9න 
• ¤rක කBa සහ උ3iකය9 පැහැTr bcම 
• පNQ kචfඩ3වය CDබඳ kAප3A කළමනාකරණය bcම වැW 
අදාළ kAප3A ෙවත සාමාgකය9 ෙයා_ bcම 
• i�i ප&T නායක3ව කfඩායම/!ධායක කz�ව සමග ස>බ9ධ 
Zම 
• ෙමම »zකාව භාර ග9නා අය W� ෙලස R�a කර A°ම 
වැදග3 ෙv. R�a !කQප සඳහා R�a සපය9න9 ෙවත ෙයා_ 
ව9න 
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O[\ 
සපය6න6 

`ab සපය*න* ප"# EචGඩBවය වැලැ0]ම සහ 
ECචාර දැ0]ම යන මාතෘකා deබඳ `abව0 ලබා 
ෙද5. සපය*න* ඔ"* dMනමන `abව මත පදනAව 
'ආරAභක' Tට 'උසස්' ද0වා ඇණ"A කරg ලැෙD. 
'ආරAභක' ය*ෙන* ෙප*gA කර*ෙ* සපය*නා 
_T* Eජාවෙi අවශkතාවලට ගැලෙපන පMN සකස් 
කළ හැ[ `abව0 ලබා ෙදන අතර ප"# EචGඩBවය 
deබඳ මාතෘකාව මෘn ෙලස හo*වා ෙදන `abව0 
ලබා ෙදන බව5. වඩාB උසස් `abව වෘBCකය* 
සඳහා pnp වන අතර වඩාB සංqIණ අ*තIගතය* 
ඇrළB ෙs.

සපය*නාට _ශාල කGඩායම0 සඳහා ගාස්rව0 සඳහා 
ගැලෙපන `abව0 ලබා Nය හැ[ය 

 
ෙමම සැප\>කB !ෙශ්ෂෙය9 සං«ම�ක සහ 
සරණාගත kජාව9 සමඟ xයා කර@. 

 
ෙමම සැප\>කB kජා භාෂාෙව9 R�aව ලබා Tය 
හැb +!භාෂා R�aකBව9 ෙස්වෙw ෙයාදව@ 

 
ෙමම සැප\>කB වසර Rරා ෙනාzෙQ R�aව ලබා 

ෙද@, සාමානpෙය9 එ" සං!ධානයb9 ෙහ% 
ප9සලb9 Uzත C&සකට සහභාK !ය හැක. 

 
 

සපය9නා R�a !ස්තර අමත9න 

Multicultural Centre for 
Women’s Health 

 
 

 
 
 
 

කා2තා ෙසෟඛX සඳහා බ� සංස්කෘpක මධXස්ථානය (MCWH) 
GRෙටO6යා qා2තය $රා භාෂා 20කට අlක සංඛXාවm2 සං�ම|ක 
කා2තාව2ට ෙනා7ෙM ෙසෟඛX අධXාපන වැඩ}~ සපය3. ඔබෙ� 
Gහාරස්ථානෙB සං�ම|ක කා2තාව2 සඳහා ෙනා7ෙM ෙසෟඛX වැඩ}~ 
පැවැeTමට ඔබ කැමp න/ ෙසෟඛX අධXාපන කsඩායම හා ස/බ2ධ Gය 
හැක. 
 
MCWH ගාස්Iවකට ගැලෙපන $��වR ද සපය3. 

^රකථන: 9418 0918 ෙහO 
ෙනා7ෙM 
අංකය 1800 656 421. Gද�e 
තැපෑල: $��ව ගැන Gමස2න 
https://www.mcwh.com.au/ 
contact/ 
ෙව� අඩGය: 
https://www.mcwh. com.au/ 

inTouch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

inTouch වෘe�යෙKu2ට, ස්ෙK�ඡා ෙස්වකය2ට සහ qජා සාමා�ක32ට 
සංස්කෘpක හා භාෂාමය වශෙය2 GGධ Y කා2තාව2ට සහ පDM 
qචsඩeවය අeG�න පDMවලට ඔD2ෙ� අවෙබOධය සහ `සලතා 
වfධනය කර ගැjමට අවස්ථා රා�යR ලබා ෙද3. 
 
ෙනා7ෙM ෙපා^ $��T/ සහ \^T/ Intouch ෙව� අඩGෙB 
https://intouch.arlo.co/w/events/ t ලැ3ස්Iගත කර ඇත. 
 
inTouch ගාස්Iවකට ගැලෙපන $��වR ද සපය3. 

^රකථන: 9413 6528. 
Gද�e තැපෑල: 
https://intouch.arlo.co/ contact-
us t $��ව ගැන Gමස2න 
ෙව� අඩGය: 
https://intouch.org.au / 

Kulturebrille 
 

  
 
 
 
 
 

පDM qචsඩeවය වැලැRTම, අk mnම සහ qpචාර දැRTම සඳහා 
ඔD2ෙ� හැmයාව2 සහ `සලතා ෙගාඩනැ�ම සඳහා Kulturbrille G\2 
සංGධාන, ෙස්වා සපය2න2 සහ qජා කsඩාය/ ෙවත Gෙශ්ෂඥ ෙස්වා 
සපය3. Kulturbrille G\2 �ම බලකාය ඉහළ නැංTම සඳහා අ�%� කළ 
$�� වැඩසටහ2 සංවfධනය කරන අතර ආරRyත qජාව2 සහ ෙසෟඛX 
ස/ප2න සබඳතා ෙගාඩනඟා ගැjම සඳහා qජා නායක32 තම ජනතාව 
සමඟ වැඩ mnමට $�� mnම සඳහා qජා කsඩාය/ සඳහා අ�%� 
නායකeව වැඩසටහ2 ඉi6පe කර3. 

^රකථනය: +61 432 343 369 
Gද�e තැපෑල: 
info@kulturbrille.com. au 
ෙව� අඩGය: https://www. 
kulturbrille.com.au/ 

AMES 
 

  
 
 
 
 
 

කා2තාව2ට එෙරt qචsඩeවය වැලැRTම සඳහා qජාව2ෙ� ධා6තාව 
ෙගාඩනැ�ෙ/ අර}|2 AMES ෙනා7ෙM qජා නායකeව $�� 
වැඩසටහ2 �යාeමක කර3. ඊළඟ පාඨමාලාව �යාeමක ව2ෙ2 
කවදාදැ3 දැන ගැjමට අමත2න. 

^රකථනය: 13 2637 
Gද�e තැපෑල: $��ව ගැන 
Gමස2න 
https://www.ames.net.au/ 
contact-us 
ෙව� අඩGය: https://www.ames. 
net.au/ 
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සපය9නා R�a !ස්තර අමත9න 

Chinese Community Social 
Services Centre 

 

 
 
 
 
 
 

¯න )ජා සමාජ ෙස්වා මධbස්ථානය Q^2 ප'( )ච+ඩ-වය 
වැළැ@oම සහ )sචාර දැ@oම M�බඳව ¯න )ජාව2ට 
ෙනාmෙ( k��ව@ ලබා ෙ=. 

^රකථනය: 9898 1965 
Gද�e තැපෑල: $��ව ගැන 
Gමස2න 
https://www.ccssci.org.au/ 
contact-us 
ෙව� අඩGය: https://www.ccssci. 
org.au/ 

Relationships Australia 
 

 
 
 

සබඳතා ඕස්ෙ©[යාව Q@ෙටa�යා 'ආතsය කළමනාකරණය 
89ම සහ ඔෙරා-T �ම', 'අමාR )ශ්න ඇ�ම' සහ 'Qක�යස් 
ක:පන' ඇT� k�� සහ වැඩ`� මාලාව@ ලබා ෙදK. 
ස:¥Vණ k�� ලැKස්Tව@ සඳහා 
https://www.relationshipsvictoria.com.au/ බල2න. 

^රකථන: 8573 2222 
Gද�e තැපෑල: 
ravtraining@rav.org.au ෙව� 
අඩGය: https://www. 
Relationshipsvictoria.com.au/ 

MARAM 
Collaborative Practice 

 

 
 
 
 
 
 

MARAM සහෙයa�තා k�� k��ව බ� Dෙයagත 
ආයතන අවදාන: ත@ෙස්R 89ෙ: සහ කළමනාකරණෙ{ 
(MARAM) �ලධVම භාQතා කරm2 වෘ-sකය2 සමඟ 
එකට වැඩ 89ම ෙකෙර4 අවධානය ෙයා` කරK. ෙමම 
k��ව )ජා සාමාgකK2ට ප'( )ච+ඩ-වය අ-Qjන 
k=ගලK2 සමඟ ෙගෟරවා2Qත සහ සංෙl� Iයාකාරක: 
T�2 වෘ-sකය2 සමඟ Iයා 89මට හැ8යාව ලබා ෙදන 
අතර වෘ-sකය2ෙග2 උපෙදස් ලබා ග2ෙ2 කවදාද සහ 
ෙකෙස්ද ය2න ආවරණය කරK. ෙමම k��ව 
Q@ෙටa�යාව kරා Dsපතා පව-ව0 ලැෙ�. 

ඔෙ� qෙwශෙB ෙමම $��ව ගැන 
Gම�මට ඔෙ� qාෙw�ය පDM 
qචsඩeව කලාaය ඒකාබwධතා 
ක7�ව (FVRIC) අමත2න. ඔෙ� 
qාෙw�ය FVRIC කDදැ3 ෙසායා 
ගැjමට, qජා හDMකා6eවය 
බල2න 

Domestic Violence Resource 
Centre Victoria 

 

 
 

ප'( )ච+ඩ-වය පදන: ය0 ෙනාmෙ( මාVගගත ඉෙග0: 
පැෙ@ජය@ වන අතර එය ප'( )ච+ඩ-වය වැලැ@oමට, 
හ�නා ගැ�මට සහ )sචාර දැ@oමට ඔෙ� දැ0ම 
ෙගාඩනඟK. 

සබැ� $�� පැෙRජයට 
https://training.dvrcv.org.au/ 
t qෙKශ Gය හැක. 

Northern Integrated Family 
Violence Partnership 

 

 
 
 
 
 

ප'( )ච+ඩ-වයට )sචාර දැ@oම සඳහා හැj2oම 
ෙව�නාV ය0 පැය එකක ¥Vව ප_ගත කරන ලද ෙව�නාV 
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