
 

 

 

  بَ دوم ػول برًاهَ چگوًَ

(CALD) کٌد هی کوک هتٌوع ُا زباى و ُا فرٌُگ از ىزًا    

 چیست؟ هلی برًاهَ

 طزح هلی ،2022-2010 آًِا کْدکاى ّ سًاى علیَ خطًْت کاُص تزای هلی طزح

استزالیا  ُای یک تزًاهَ تلٌذ هذت هْرد تْافق ُوَ دّلتکَ ، ًیش ًاهیذٍ هی ضْد

 کَ: است ایي هلی طزح اًذاس چطن.هیثاضذ
 

  زًدگی اهي جواهغ در خشوًت از بدوى استرالیا در  شاى کودکاى و زًاى

 کٌٌد.

 
 خطًْت هختلف ُای تجزتَ دارای سًاى هختلف ُای گزٍّ کَ داًین هی ها

 اس است هوکي تزخی ّ پذیز آسیة تیطتز دیگزاى تَ ًسثت آًِا اس تعضی .هیثاضٌذ

(CALD) هِاجزاى، عٌْاى تَ کَ سًاًی .تاضٌذ هتٌْع ستاًی ّ فزٌُگی ُای یٌَسه 

 ُای الصچ تَ هوکي اًذ آهذٍ استزالیا تَ کَ یالولل تیي داًطجْیاى ّ پٌاٌُذگاى

 کسة ًاتْاًوٌذی  ، کافی پْل ذاضتيً ضاهل هوکي کَ . تگیزًذ قزار فزد تَ هٌحصز

 ًوی کَ ًوایٌذ احساص ّ  ًوْدٍ تجزتَ را خطًْت  آًِا اگز ًیاس  صْرت در حوایت

 قْاًیي ّ فزٌُگ جذیذ، ستاى یک تْسظ  يهوک ایي کٌٌذ. فزار خطًْت اس ذٌتْاً

 .گزدد تز هطکل

 

 چیست؟ دوم ػول برًاهَ

 سال اس  کَ .هیثاضذ هلی تزًاهَ هزحلَ چِار اس دُّوی تزًاهَ دّم  عول تزًاهَ

  دارای ّ  ضذٍ  ضزّع 3102 تا 3102

 ذ.هیثاض هِن سًاى اهٌیت تِثْد تزای ُا دّلت توام  تْافق کَ  است عولی اقذاهات 32

 تَ پاسخ اس، جلْگیزی تزای هحل در هِن اساسات اّل عول تزًاهَ طْل در

 تسیار کارُای اها .هیگزد قزار سًاى علیَ خطًْت هْرد در طتزتی اطالعات

 .ضْد اًجام تایذ تیطتزی

 ّ CALD ُای سهیٌَ اس سًاى  علیَ خطًْت اس  چگًَْ کَ تذاًین تا ُستین هایل ها

  .ًواین جلْگیزی تِتز اًذ گزفتَ قزار خطًْت هْرد کَ CALD حوایت سًاى

 را خطًْت اس هتٌْعی تجزتَ کَ جْاهع ّ سًاى تز قْی توزکش  دّم عول تزًاهَ

   پطتثاًی تخطین تِثْد  تتْاًین  چگًَْ هاّ ،CALD سًاى جولَهٌ  ،دارد اًذ کزدٍ

 . را هْجْد ُای سیستن ّ سزاسزی خذهات

 هْرد در تیطتز اطالعات کسة ّ سًاى CALD تجارب تٌْع تزرسی تَ هٌذًیاس ها

 . هیثاضین CALD جْاهع اس سًاى علیَ خطًْت

 تَ ککو تزای  تاى جاهعَ در کَ کار  ًْع ُز هْرد در ضوا کوک تا تْاًین هی ها

 آًِا کْدکاى ّ سًاى علیَ خطًْت کاُص .تیاهْسین تاضذ دختزاى ّ سًاى اس حفاظت

 .هیثاضذ ُوَ ها تالش  هٌذ ًیاس ّ هیثاضذ جاهعَدر هطکل یک

 

 ؟افتد هی اتفاق چَ CALD زًاى بَ کوک برای دوم ػول برًاهَ تحت

 

 تْسظ: ًوْد خْاُین کوک آًِا فزسًذاى ّ CALD سًاى تَ ها آیٌذٍ سال سَ در

  افزایش  جهت )وایت ریبون(سفیدفیته برای بودجه ارائه اضافی

 و جوامع بومی. CALDدر هر دو  تعامل

  منابع برای اطالع رسانی و حمایت از زنان در ویزای توسعه مواد

که شامل اطالعات مربوط به خدمات مهم   همسر در خارج از کشور

 و تماس های اضطراری در استرالیا.

 و یا ی توسط شوهران استرالیا به دنبال افشای اطالعات اضافی

اقدام  برای درخواست ویزای همسر در خارج از کشور که نامزدان

 .میکنند

  بودجَ ًظارت ها تامین(Our WATCH)  برای تقویت تمرکز بر

 خاص. -و ارائه یک پروژه پیشگیری اولیه CALDزنان و جوامع 

 برای  به ایجاد منابع خاص خط در ادامه کار باCALD  جوانان و

 جوامع.

 ' تحقیق مصونیت برای استرالیا تحقیقاتسازمان ملی تامین بودجه 

و  CALDبرای متوقف کردن خشونت علیه زنان  کردچه کار 'زنان

 آنهافرزندان 

 مانند ،آنها فرزندان و زنان بر موثر مضر فرهنگی های شیوه به پاسخ 

 قاچاق. و بردگیو اجباری ازدواج زن، تناسلی عضو قطع

  توسعه استراتژی ارتباطات به منظور بهبود دسترسی به اطالعات و

 فرصتکه چه  ،و برای نشان دادن CALDمنابع برای زنان و جوامع 

 .وجود داردبرای مشارکت و رهبری  های

     

  



 

 

 ؟است بودٍ CALD زًاى بَ کوک برای ینا دادٍ اًجام ها  کٌوى تا َآًچُر

 : گذضتَ سال سَ طْل در ُن، تا ها

  برای کمک به جوامع  جامعه عملبودجه کمک های مالیCALD  فعالیت های پیشگیری اولیه، به کار بر روی طیف وسیعی از

 .روابط سالم و کارگاه های آموزشیپیشگیری از خشونت و کارگاه های آموزشی، مکالمات جامعه و د مانن

 که کمک می کند تا جوانان   است )کمپاین(پیکار عبارت از خط، مواد راه اندازی برای جوامع مختلف و گروه های زبان در 

 .یجاد نمایندا هستند که در آن زنان و مردان برابر روابط سالم

  برای مردم و به حمایت های زمانی که آنها دوباره تجربه، و یا در معرض خطر، خانواده و  مشاوره تلفنی ملی خدماتبودجه

در  روز در هفته  7ساعت شبانه روز و  32رایگان است، در  (0811020021احترام ) 0811.باشند خشونت خانگی و / یا تجاوز جنسی

 .میگردد داری نگه  خصوصی و تمام اطالعاتدسترس بوده 

  مورد خشونت خانوادهکه  شناخت و پاسخ به زنان و کودکان  برای کمک به صحیپرستاران و کارکنان آموزش ارائه شده به 

 .قرار گرفته باشند

 

 دارید؟ کوک بَ ًیاز شوا آیا

 :ًوایذ دریافت کوک تواص تا ،تاضذ کزدٍ تجزتَ را  جٌسی تجاّس یا خاًْادٍ در خطًْت کَ ذضٌاسی هی را کسی ضوا اگز

 111  باشدمعرض خطر فوری و یا فرد دیگری در  طفلاگر شما، یک 

 0011 0811020021- احترام 

 0211080008 - استرالیا روابط 

 0211080008 - آقایان خط 

 

 بداًید؟ بیشتر خواُید هی

 در دستزص است  www.dss.gov.au/nationalplan اًتزًت صحفَطزح هلی ّ تزًاهَ عول دّم  

 

 

http://www.dss.gov.au/nationalplan

