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मदत पाउनको लागि
आपतकालीन समयमा सध ै
समपक्क  ००० मा गन््क होला

कयामपस परिसिभित्र सि्क्छया को 
लाभग १३०० ७३७ ००३

यभ्निभस्कटी काउनसभलङ्ग सेवा वा 
कलयाण सेवा : 1300 668 
370 हामीले पढाईमा पर् े 
असर, िभसा जाकार्री, 
भिभकतसा, आभ् क वा 
आबास आवस् कता 
समबभ् त सह् ग पर्दार् 
गर  

http://westernsydney.edu.au/respectnowalways
http://westernsydney.edu.au/respectnowalways


सहयोि सधै 
उपलबध छ 
≥ क्यामपस पररसर सरुछ्या 

सधि ैउपलबधि हु्र  
१३०० ७३७ ००३ 
मा समपकथि  गर्ुथिस 
(चौगिस घण्ा ह् 
लाइन)

≥ आपतकालीन / 
प्रहरी समपक्क
नमिर ००० 

≥ तपाई एक्ो हुनु 
हुन्न र सहयोि  
सधै उपलबध छ

सुरक्ष्या, सहष्ोग र सम्बन्ध



तपाई उत्तरदायी 
हुनु हुन्न
यभि तपाई यौन िर्य्कबहािको भपभित हुन ्
हुन्छ िने यो तपाई को गलती होईन 

्यौर् सहमभत कुरै् पभर् प्रकारको धिभमक, 
उदाहरण को लाभग जसतै तसाथिउर्,ु 
धिमकाउरे् जसता भिजहरु बाट मकु्त हुर् ु
परथि ्यभद कुरै् पभर् माभर्स ड्रगस वा 
रक्ीको प्रिाबमा र िरे् त्यो माभर्स 
्यौर् सहमभत भदर् सक््यम रैर्

सुरक्ष्या, सहष्ोग र सम्बन्ध



अरुलाई भन्न 
अफ्ठ्ारो लागछ 
टान, एक अनतिाभट्रिय भबद्ार्थी यौन िर्य्कबहाि 
को भपभित भर्इन ्अपिाधीले उसको भिसा 
िद्ध गनने धमकी भियो यभि उसले कसैलाई 
िनयो िने जसले गिा्क आफनो परिवाि 
लभजत हुन्छ िनेि उ भनकै ििाएको भर्इन ्

्यभद तपाई ्यौर् आक्रमण को भपभित हुर् ु
हु्र िरे् तपाई को भिसा रद्द हुदरै् र ्यसको 
बारेमा प्रहरीलाइ ००० मा खबर गर्ुथि होला

सुरक्ष्या, सहष्ोग र सम्बन्ध



साहास 
र िल
टानले साहस ि बल िखेाई मितको लाभग 
समपकक् गरिन उसले यूभनवभस्कटी 
पिामर्क सेवा 1300 668 370 
समपकक् गरिन, जब उनको मानभसक 
तनाबले गिा्क पढाईमा असि पन्क र्ालयो 
ि आफल्ाई अस्िभभ त महस्स गन्क 
र्ाभलन टान समाभलिै गईन ि फिेी आफल्ाई 
स्िभभ त महस्स गन्क र्ाभलन 

द काउ्सभलर्  सेवाले टालार्ई आफर् ो 
घाउ भकोर् पॉर्  लाइ गोप् ठाउ 
पर्दार् ग्  

सुरक्ष्या, सहष्ोग र सम्बन्ध



आदर, अहहले, 

सधै 
सुरछया, सहयोि 

र समिनध 

अनतराग्ट र्ि य गिद्ार्थी 

व्ेट्न्क गसडनी  
यगूनवगस्क्ी तपाई 
हरुको सहयोिको 

लागि यहाँ छ



आदर, अहिले, सधै 

अ्ट र्ि ेगलयामा 
समायोजन 

अट्रेिभलयामा पढ्न  
िमाइलो हुन्छ जब तपाई 
अधित् महसस् गन््क हुन्छ

समय संगै तपाइले 
अट्रेिभलयाको सट्ककृ भत  
बझ्ि ैजान ्हुन्छ जसले 
गिा्क तपाईलाई 
सभजलो हुन्छ



आफुलाई घरमै महसुस 
≥ भबद्ा्थी कल्याण सेवाले तपाईहरुलाई 

्यहाँ बसर् र घरको जसतो बाताबरण 
बर्ाउर् उपकरणहरु प्रदार् गरथि 

≥ 1300 668 370 

≥ WESTERNSYDNEY.EDU.AU/
WELFARE

आदर, अहिले, सधै 

http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE
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नया अनुभिहरु
अट्रेिभलयामा पढ्िा र्पै्् नया क्िाहरु  
अनि्ब हुन्छ, ि केभह अनतिाभट्रिय 
भबद्ार्थीहरुको लाभग प्र्म यो  
पटक आफनो परिवाि बाट टाढा 
िहकेो अनि्ब हुन सक्छ 

यभि क्नै पभन समट्या अनि्ब 
गन््क िएको्छ िने तेट्तो बेलामा 
कसैसंग क्िा गन्क आवट्यक ्छ 

तपाइँ एक्ो हुनु हुन्न!

आदर, अहिले, सधै 



तपाइको सुरक्या प्रर्म
अट्रेिभलयामा तपाइ ँसि्भतषित हुने अभधकाि 
्छ ि क्नै पभन धभमक वा रोसनबाट 
मक््त जीवन भजउने अभधकाि ्छ

कभहले काही भिजहरु गलत हुन सक्छ तेट्तो 
बेलामा कसै मित भलिा सभजलो हुन सक्छ

्यभद तपाइ ँकुरै् पभर् अपराधिको भसकार 
हुर् ुिरैहकेो र िरे् तपाइको भबद्ा्थी 
भिसा र एसतो अपराधिको बारेमा 
प्रहरीलाई ००० समपकथि  गर्ुथि परथि

आदर, अहिले, सधै 



यौन अपराधहरु
यौन अपिाधहरु क्नै पभन यौन िर्य्कबहािहरु 
हुन ्जसले गिा्क माभनसले असि्भषित, िि वा  
अफ््यािो महसस् ग्छ्क यौन अपिाधहरु 
अट्रेिभलयाको भनयम भबपरित काम हुन्

तपाइले आफु माभ् िएको कुरै् 
पभर् ्यौर् अपराधि हरु वा कुरै् पभर् 
भिज ्यहाको प्रहरीलाई ००० मा 
समपकथि  गरेर बताउर् ुसकर् ुहु्र

आदर, अहिले, सधै 



यौन अपराध िा् 
को प्रभागवत छ?
यौन अपिाधबाट क्नै पभन  
वर्कको मभहला, पर्ुस अर्वा  
िहन सहन वग्क को यौन 
िाहना गनने क्नै पभन मभनरहरु 
प्िाभवत हुन सक्छ!

गभलत गर्नेहरु अपराधिबाट भपभित 
मभर्षहरु लाई आफु लाई गभलत 
गरेको महसु्  बर्ाऊ िाह्र र 
अपराधि बाट प्रिाभवत मभर्षहरु 
लाई कुरै् पभर् मदत भलर् को लाभग 
िराउरे् बर्ाऊ र! भतम्ो कभहले 
पभर् गभलत हुरे् रैर् ्ेयभद कसै ले 
भतमीलाई िोट परुाऊ र िरे्!

आदर, अहिले, सधै 


