
 
Natalie Ward  
Minister for Metropolitan Roads  
Minister for Women's Safety and the Prevention of Domestic and Sexual Violence  
Mark Coure  
Minister for Multiculturalism 
Minister for Seniors 

 ميڈيا ريليز
  2023فروری  1بده،  
 مددملٹی کلچرل ڈوميسٹک سپورٹ گروپس کے ليے  
 

حکومت کی ريکارڈ سرمايہ کاری کے  NSWکثير الثقافتی گروپوں کو گهريلو اور جنسی تشدد سے نمٹنے کے ليے 
  ملين کی فنڈنگ ملے گی۔ 2$حصے کے طور پر اضافی 

 
کہ فنڈنگ اس بات کو ہے نے کہا  Natalie Wardجنسی تشدد کی روک تهام کی وزير  وخواتين کی حفاظت اور گهريلو 

  اور کميونٹی پر مبنی رسپانس سروسز پہلے سے زياده لوگوں کی مدد کر سکيں۔ عقيدےہ يقينی بنائے گی ک
 

اور ہر متاثره شخص کو اس کے پس منظر سے قطع نظر اس کی  کسی خاص طبقے تک محدود نہيں ہوتاگهريلو تشدد "
  ۔نے کہا Wardمسز  "مدد حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہيے۔ ےمطابقضرورت ک

 
لوگ ہيں جو اپنے ويزا کی حيثيت،  ايسے بچ جانے والے متاثره سے تشددتی برادريوں ميں ہم جانتے ہيں کہ کثير الثقاف"

اور ثقافتی رکاوٹوں کی وجہ سے مرکزی  تفريقآسٹريليا ميں قابل اعتماد سوشل نيٹ ورک کی عدم موجودگی، لسانی 
  دهارے ميں مدد حاصل کرنے سے گريزاں ہيں۔

 
اور کثير الثقافتی کميونٹيز ميں  يںميں ہماری رسپانس سروسز کی صالحيت ميں اضافہ کريں گ NSWيہ گرانٹس پورے "

  "۔يںمدد فراہم کريں گ بامقصدمتاثره زنده بچ جانے والوں کے ليے مزيد  سے تشدد
 

يک اتک  150,000$سے لے کر  20,000$درخواست دہندگان کم از کم  اہل اور کثير الثقافتی کميونٹی پر مبنی عقيدے
  گرانٹ کے ليے درخواست دے سکتے ہيں۔ بارملنی والی

 
جن  يںضروری ہ ےفراہم کرن ذرائعکہ کثير الثقافتی گروہوں کو وه  ہے نے کہا Mark Coureملٹی کلچرلزم کے وزير 
  طريقوں سے تشدد کا جواب دينے کی ضرورت ہے۔ موءثراور  موزوںکی انہيں ثقافتی طور پر 

 
نے  Coureمسٹر " نہيں ہے، تک محدودگهريلو تشدد ايک عالمی مسئلہ ہے، يہ کسی ايک کميونٹی يا کسی ايک گروه "

  کہا۔
 

"NSW  پورے آسٹريليا ميں ثقافتی لحاظ سے سب سے زياده متنوع رياست ہے اور ہميں اس کی عکاسی کرنے کے ليے
  کی ضرورت ہے۔ دينےردعمل  ا پہالاپن

 
کام نہيں  سوچ جيسیسب کے ليے موزوں ہےسے جانتے ہيں کہ ايک سائز ميں حاصل کيے گئے اسباق ہم ماضی "

، اور اس ليے ان مسائل کو حل کرنے کے ليے اپنی کثير الثقافتی برادريوں کو آالت اور وسائل سے آراستہ کرنا یکرت
  "ايک رياست کے طور پر ہمارے بہترين مفاد ميں ہے۔

  
  

 
 
 
 
 



موجوده  مختلف قسم کی ثرين کی مدد کے ليے حکومت کی طرف سے فراہم کردهگرانٹس گهريلو تشدد کے متايہ 
  :ہيں، بشمول اضافہ ايک ميں وںمعاونت

  سےچهوڑنے والے لوگوں کے ليے رينٹ اسٹارٹ بانڈ لون کی اہليت کے معيار  والی جگہوں کو گهريلو تشدد 
ٹنس اسس )Buyer(چوائس اور فرسٹ ہوم بائر)Buyer(بائر بچ جانے والوں کو فرسٹ ہوممتاثره تشدد سے    ؛چهوٹ دينا

کی ايک محفوظ جگہ کو ڈهونڈنے  متاثرين تاکہ مدد فراہم کرنا  24/7ڈوميسٹک وائلنس الئن کے ذريعے  NSW  تشدد سے بچنے کے ليے کرايہ داری کو فوری طور پر ختم کرنے ميں سہولت فراہم کرنا؛   اسکيموں تک رسائی فراہم کرنا؛دونوں 
انہيں پوليس، اسکے ذريعے؛ ميں مدد کی جاسکے فراہم کرنے ٹرانسپورٹان کے اور ان کے بچوں کے ليے  يا ،

اسکيم جہاں لوگ يہ معلوم کر سکتے ہيں کہ آيا ان کے ساتهی کی نامی  )'Right To Ask'('پوچهنے کا حق'   ؛انمدد کر ان کی کيساتهحفاظتی منصوبے  کسی؛ اورمنسلک کرواناعدالتوں، وکالء اور مشيروں سے 
 مخصوص گهريلو اور خاندانی تشدد کیحکومت تين مقامی عدالتوں ميں کی  NSWدوباره منتخب ہونے والی    ؛ميں گهريلو تشدد سے متعلق تمام سزاؤں کا جائزه لينے کے ليے پرعزم ہے NSWحکومت   NSW  ملين؛ 20$اضافی اليکٹرانک مانيٹرنگ آالت کے ليے دو سالوں ميں   200  ؛تاريخ ہے کوئی گهريلو تشدد کے جرائم کی

فنڈ دے گی اور مقدمات کی جلد سماعت کو يقينی بنانے کے ليے اضافی پانچ مجسٹريٹس کے  ےليےفہرست ک
  گی۔ فراہم کرےفنڈ  ےليےک خراجاتا

 
NSW  ملين سے زياده کی ريکارڈ فنڈنگ کی   700$کےليےاقدامات مدد دينے والے ميںحکومت خواتين کی حفاظت

  :جن ميں شامل ہيںسرمايہ کاری کر رہی ہے 
   426.6  کلسٹر اينڈملين ڈالر کور)Core and Cluster(  اقدام کو وسعت دينے کے ليے، خواتين کی نئی پناه

کے ليے جو ہر سال گهريلو اور خاندانی تشدد سے فرار ہونے والی اضافی  انہيں چالنےگاہوں کی فراہمی اور 
 وں کی مدد کرے گا۔ گهريلو تشدد کے شعبے کے ليے يہ اب تک کی سب سے بڑیخواتين اور بچ 2,900

  ۔ہے سے اطالق ہوا 2022جون  1 جن کا کے قوانين، حاصل کرنے ملک کے معروف مثبت رضامندی   جرم قرار دينے کے ليے تاريخی قوانينمباشرت پارٹنر تعلقات ميں زبردستی کنٹرول کو    ہے۔فنڈنگ  مختص کرده
 
 

  مارچ کو بند ہوں گی۔ 27ی کو کهليں گی اور فرور 13گرانٹ کی درخواستيں 
 

 2024جون  30ميں جاری کيے جائيں گے اور  2023گرانٹ کی تشخيص اور منظوری کے عمل کے بعد فنڈز جون 
  ۔ جاری يا بار بار فنڈنگ دستياب نہيں ہے۔رنے ہوں گےخرچ ک الزماً  تک

 
  :ميڈيا

Will Dempsey | Minister Ward | 0400 471 762 
Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282 

  


