
रेडक्रस पाररवाररक तथा घरेलु 
हिंसा वववतिय सिायता काय्यक्रम

के यो काय्यक्रमले मलाई सािायता प्रदान गन्य 
सक्छ ?
यो काय्यक्रमले तत वयवतििरुलाई सािायता प्रदान गन्य 
सक्छ जोः
• अषे्टतलयाली नागररक वा सथायी बातसनदा िोइनन,् र

• पाररवाररक तथा घरेल ुहिंसा भोतगरिेका वा हिंसाको 
जोखिममा रिेका, र

• वववतिय कहिनाई भोतगरिेका ्छन ्।

मलेै कसतो हकतसमको सिायता पाउन सक्ुछ ?
सिायता तभत्र तनमन कुरािरु पन्य सक्छन:्
• वववतिय सिायता
• अनय संसथािरुमा तसफाररस
• केसवक्य  सिायता (३ महिना समम)

िामीले तपाईंलाई रकम भतुिानी गन्यको लातग, 
तपाईंसँग तनमन कुरािरु मातगने ्छः
• प्रवेशाज्ा खसथतत जनाउन तपाईंको रािदानी वा 

ईमीकाड्य नमबर । यहद तपाईं अतनखचित िुनुिुन्छ 
वा िालमा कुनपैतन प्रवेशाज्ामा िुनुिुनन भने पतन 
तपाईंले आवेदन हदन सकनिुुन्छ र रेडक्रसले तपाईंको 
खसथततका बारेमा कुराकानी गन्य तपाईंलाई फोन 
समपक्य  गनने ्छ । 

• बैंक कागजातिरु जसतै बैंकको स्े्मेण् । यहद 
तपाईंको आफँुले सरुखषित तररकाले पिँुच गन्य सकने 

आफनो नामको बैंक िाता ्ैछन भने पतन तपाईंले 
आवेदन हदन सकनिुुन्छ ।

के मेरो वयवतिगत जानकारीिरु सरुखषित रिने ्छ ?
• रेडक्रसले तपाईंको बयवतिगत वा प्रवेशाज्ा खसथतत 

समबखनधि जानकारी सरकारलाई हदँदैन । तपाईंले 
रेडक्रससँग समपक्य  गनु्यभएको कुरा गोपय रिने ्छ । 
तपाईंले आवेदन माफ्य त िामीलाई हदनभुएको 
जानकारी िामीले जनुसकैु समयमा सुरखषित राख्छौं ।

• कृपया ईमेल माफ्य त तपाईंको वयवतिगत जानकारी 
संग कुनपैतन कागजातिरु नपिाउनु िोला । 

मलाई आवेदन हदन सियोग चाहिन्छ
• यहद तपाईंलाई दोभाषेको सियोगको आवशयकता ्छ 

भने, तपाईंले अनवुाद र दोभाषे सेवालाई १३१ ४५० 
मा समपक्य  गन्य सकनिुुन्छ र उतनिरुलाई आफनो 
रोजाईको भाषा बताएर १८०० ७३३ २७६ मा समपक्य  
गराइहदन भनन सकनिुुन्छ ।

• यहद तपाईंलाई आवेदन भन्य सियोग चाहिन्छ र 
सियोग गनने कोहि ्ैछन भने रेडक्रसलाई १८०० ७३३ 
२७६ मा समपक्य  गनु्यिोस ्वा nat_fdv_pilot@
redcross.org.au मा ईमेल गनु्यिोस ्।  

थप जानकारीको लातग
www.redcross.org.au/familyviolencerelief
मा जानिुोस ्

रेडक्रस पाररवाररक तथा घरेलु हिंसा वववतिय सिायता काय्यक्रम िालमा सिायता र 
सेवाप्रदायकको तसफाररस िोखजरिेका वयवतििरुको लातग िलुा भएको ्छ । 

यो काय्यक्रम पाररवाररक र घरेल ुहिंसा भोतगरिेका वा वववतिय सियताको आवशयकता 
भएका असथाई प्रवेशाज्ािरुमा, वा अतनखचित प्रवेशाज्ा खसथततमा रिेका सबैजनाको लातग 
उपलबधि ्छ । 

Nepali
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