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ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙක් සඳහො වන වයොප්ොරෙ  

 2022 ඔක්ය ෝබර් 17- 23 

ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙක් ෙනු, කොන් ොවන්ට එයරහි ප්රචණ්ඩත්වෙ අවසන් කිරීම සඳහො ය ොව පුරො කිිෙොත්මක 

වන වයොප්ොරෙකි.  ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වෙ ගැන දැනුවත්භොවෙ ඉහළ නැැංවීම සඳහො සෑම වසරක ම යමල්බන් 

යනොදර්න් යමයටරොයප්ොලිටන් ක ොප්යේ ප්රජො සොමොජිකෙන් හො සැංවිධොන, ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙක් සඳහො වන 

වයොප්ොරෙට සහභොගී යවති.    

 අඳින  ද යහෝ පින් ොරැ කරන  ද ටී-ෂර්් අ ථය යහෝ සැබෑ යරදිවැ ව  ප්රදර්ශනෙ කරමින් පුද්ග යෙෝ 
ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙ සමරති.  යේ සේබන්ධ සැංකල්ප්ෙ සර ෙ: එක් එක් සහභොගී වන්නන් ගෘහස්ථ 

ප්රචණ්ඩත්වෙ පිළිබඳ ඔවුන්යේ හැඟීේ ටී-ෂර්් මගින් ප්රකොශ කිරීම යමහි දී සිදු යේ.  යම ැනින් කඩදොසි ටී -ෂර්ටෙක් 

බොග  කරගන්න.   

ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙක් සඳහො වන වයොප්ොරෙට එක්වන්න. 

යමම වසයර් යත්මොව වන්යන් ‘සවන් යදන්න, විශ්වාස කරන්න, සේබන්ධ වන්න: උදේ කළ හැකි සැංවිධොන හො 
පුද්ග ෙන් සමග සේබන්ධ වන්න' ෙන්නෙ.  

• යනොනැසී ජීවත් වන වින්දි ෙන් සිෙ ක ොව යහොඳින් ම දන්නො නිසො ඔවුන්ට සොවධොනව සවන්යදන්න. 

• යනොනැසී ජීවත් වන වින්දි ෙන් සිෙ අත්දැකීේ යබදොහදො ගන්නො විට ඔවුන් විශ්වොස කරන්න.   

• උදේ  බො දිෙ හැකි යස්වො යෙෝජනො කර ඒවොයින් සිදු කරන්යන් යමොනවොදැයි ප්ැහැදිලි කරන්න.   

සමොජ මධය ඔස්යස් ඔයේ ටී-ෂර්ටෙ සමග හුවමොරැ කර ගැනීම සඳහො වන ප්ණිවුඩ 

• යේ ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙයි.  අප්ට එක්ව ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වෙ අවසන් කළ හැකිෙ.   

• ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙ සඳහො වන වයොප්ොරෙට එක්වී යනොනැසී ජීවත් වන වින්දි ෙන්ට සවන් යදන 

බව, ඔවුන්ව විශ්වොස කරනු  බන බව හො උදේ  බො ග   හැකි යස්වො යව  ඔවුන් යෙොමු යකයරන බව 

 හවුරැ කර ගන්න.   

• ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙක් සඳහො වන වයොප්ොරෙට මම සේබන්ධ වූයෙමි. ආරක්ෂොව හො යගෞරවෙ 

 ැබීම සෑම යකයනකුට ම හිමිෙ.   

• ප්රචණ්ඩත්වයෙන් ය ොර සතිෙ, ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වෙ සේබන්ධ සිෙ අත්දැකීේ ගැන ක ො කරන අෙට 

සවන්දීමට, ඔවුන් විශ්වොස කිරීමට හො ඔවුන් සමග සේබන්ධ වීමට යකයරන සිහිප්ත් කිරීමකි.   

• ඔබ යහෝ ඔබ දන්නො කිසිෙේ යකයනක් ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වෙ අත්විඳින්යන් නේ, උප්කොර  බො ග  හැකිෙ. 

සතියේ ප්ැෙ 24 පුරොම 1800 015 188 ඔස්යස් Safe Steps ඇමතිෙ හැකිෙ. ඔබ අනතුරැදොෙක  ත්ත්වෙක සිටී 

නේ 000 අම න්න. 

ඔබ යමවැනි ප්ණිවුඩ සමොජ මොධය (යේස්ුක්, ඉන්ස්ටොගරෑේ, ්විටර්) ඔස්යස් හුවමොරැ කර ගන්නො විට, හෑෂ් ටැේ 

#WWV2022 එකතු කර www.nifvs.org.au/event-directory/week-without-violence/ සමග සේබන්ධ කරන්න.  

උප්කොර ප්වතියි  

උප්කොර  බො දිෙ හැකි යස්වො ගැන යසොෙො බ න්න: https://www.nifvs.org.au/resources/nifvs-family-violence-

resources/family-violence-posters/ 
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