
 

  کند می کمک چگونه اقدامی پالن دومین

 (CALD) لسانی و کلتوری تنوع با زنان

 
  ست؟یچ ملی پالن
 شان اطفالزنان و  هیخشونت عل دادن کاهش یبرا یمل پالن

پروگرام ، یک نامیده می شود نیز یمل پالنکه ، 2010-2022

است. چشم  آسترالیا های همه دولتبرای  بلند مدت مورد توافق

 این است که:  ملی پالنانداز 

 

 در خشونت از دور به آسترالیا در را شان اطفال و زنان

  .کنند زندگی یامن جوامع
  

های مختلف زنان دارای تجربه های  گروپما می دانیم که 

. بعضی از آنها نسبت به دیگران بیشتر در هستند مختلف خشونت

متنوع و برخی ممکن است از زمینه های  هستند معرض خطر

. زنانی که به عنوان ( باشندCALDکلتوری و لسانی )

آمده اند می  آسترالیابین المللی به  متعلمینمهاجران، پناهندگان و 

 چالش ها . اینفردی روبرو شوندچالش های منحصر به با د نتوان

، قادر نبودن پول کافیداشتن ن بشمول این موارد باشد:می تواند 

 تجربه خشونت و در صورت مورد ضرورتبه کسب حمایت 

خشونت فرار کنند. این از  دنآنها می توان اینکهاحساس عدم 

د مشکل کلتور و قوانین جدی، لسانممکن است توسط یک چالش 

 . تر شود

 

  چیست؟ دومین پالن اقدامی
ملی است.  پالن چهار مرحله حله دوم ازرم دومین پالن اقدامی

اقدام عملی  32حاوی   ادامه دارد و 3102تا  3102این پالن از 

است که همه دولتها در مورد اهمیت آنها در بهبود ایمنی زنان 

 توافق دارند.

 پایه های مهم برای جلوگیری از، یاقدام پالناولین جریان در 

 بیشتر دردادن به آن و یادگیری  ، و پاسخخشونت علیه زنان 

 وجود دارد که ند. اما کارهای بسیار بیشتریبنا شده ا مورد آن

 باید انجام شود. 

از خشونت علیه می توانیم که چگونه  ما مشتاق هستیم بدانیم

از و گیری کنیم از زمینه های متنوع کلتوری و لسانی جلوزنان 

که مورد  زمینه های متنوع کلتوری و لسانیدارای زنان 

 دومین پالن اقدامی. گیرند حمایت کنیمخشونت قرار می 

متنوعی تجربه های که  ی داردقوی بر زنان و جوامع یتمرکز

از زمینه های متنوع کلتوری و زنان بشمول ، دارند از خشونت

خدمات و  همهدر  را حمایت چگونه ما می توانیماینکه ، و لسانی

 . یمسیستم های موجود بهبود بخش

از زمینه های متنوع  تنوع تجارب زنان ضرورت داریم کهما 

و در مورد خشونت علیه زنان  کلتوری و لسانی را بررسی کنیم

با زمینه های متنوع کلتوری و لسانی بیشتر یاد از جوامع 

 . بگیریم

 

برای یاد بگیریم که در جامعه شما با کمک شما ما می توانیم 

ی که شما می شناسید چه کمک به حفاظت از زنان و دختران

 اطفال شانخشونت علیه زنان و  دادن . کاهشچیزی کار می کند

 . ضرورت دارد تالش همه ما بهاین  –است  اجتماعییک مسئله 

 

برای کمک به زنان از زمینه های متنوع  دومین پالن اقدامی در

  ؟می افتد یتفاقچه اکلتوری و لسانی 
 

از زمینه های متنوع کلتوری و در سه سال آینده ما به زنان 

 : شان از طرق زیر کمک می کنیمو فرزندان  لسانی

 

 برای اضافی بودجه ارائه White Ribbon به 

 زمینه از جوامع دو هر در مشارکت افزایش منظور

 . بومی جوامع و لسانی و کلتوری متنوع های

 به حمایت و رسانی اطالع برای بعمن معلومات ایجاد 

 شامل که کشور از خارج همسر ی هویز دارای زنان

 عاجل های تماس و مهم خدمات به مربوط معلومات

 .باشد می آسترالیا در

 یا شوهران وسطت اضافی معلومات افشای خواست در 

 خارج همسر ی هویز برای که آسترالیایی های نامزد

 .کنند می درخواست کشور از

 برای بودجه تامین Our Watch تقویت منظور به 

 و کلتوری متنوع های زمینه جوامع و زنان بر تمرکز

 مخصوص اولیه پیشگیری پروژه یک ارائه و لسانی

 .لسانی و کلتوری متنوع های زمینه

 با کار ادامه The Line برای خاص منابع ایجاد رایب 

 . لسانی و کلتوری متنوع های زمینه جوامع و جوانان

 به آسترالیا زنان ایمنی سازمان برای مالی تامین 

 کردن متوقف برای چیزی چه اینکه تحقیق منظور

 و کلتوری متنوع های زمینه با زنان علیه خشونت

 . کند می کار شان فرزندان و لسانی

 بر که کلتوری مضر رسوم و آداب به دادن پاسخ 

 قطع مانند ،گذارند می تاثیر شان فرزندان و زنان

 .قاچاق و اجباری ازدواج زن، تناسلی عضو

 بهبود منظور به ارتباطات استراتژی یک ایجاد 

 های زمینه با جوامع و زنان دسترسی به بخشیدن

 نشان و منابع و معلومات به لسانی و کلتوری متنوع

  .رهبری و مشارکت برای وجودم های فرصت دادن

 

 

Dari 



 

 

  م؟یانجام داده ا یلسان و یکلتور متنوع یها نهیزم باکمک به زنان  یبرا یزیچه چ کنون تا ما

 

 : میرا انجام داده ا ریز یکارها ما گذشته، سال سه طول در هم، با همراه

 از یفیط یبه منظور کار بر رو یلسان و یکلتور متنوع یها نهیزم باکمک به جوامع  یبرا جامعه اقدام یمال یها کمک نیتام 

از خشونت مکالمات جامعه و  یریشگیپ یبرا یآموزش یها ورکشاپو  یا فهیوظ یها گروپمانند  ه،یاول یریشگیپ یها تیفعال

 سالم.  روابط یبرا یآموزش یکارگاه ها

 در  مختلف یلسان یها گروپجوامع و  یمنابع برا یانداز راهThe Line ، کند تا  یاست که به جوانان کمک م ینیاکمپ نیا

 .هستندکه در آن زنان و مردان برابر  کنند جادیا یروابط سالم

 خانواده و یخانگ خشونتکه آنها  یزمان در آنها از تیحما منظور بهمردم  یبرا یمل یفونیتل مشوره سیسرو کی یمال نیتام 

 گانیرا RESPECT (1800 737 732) 1800 فونیتل. ،در معرض خطر آن هستند. ایکنند  یم تجربه را یجنس تجاوز ای/  یگ

 . شود یم ینگهدار محرمانه معلوماتروز هفته در دسترس است و تمام  7ساعت شبانه روز،  32 در و است

 خشونت خانواده را  که یاطفالشناخت و پاسخ به زنان و  درکمک به آنها  یبرا یصحو کارکنان  ها نرس یبرا آموزش ارائه

 کنند.  یتجربه م

 

  د؟یضرورت دار کمک به شما ایآ

 ریز یشماره ها با تماس با د،یکن یرا تجربه م یتجاوز جنس ای یو خانگ یگ خانواده خشونت دیشناس یم که یکس ای شما اگر

 : دیریکمک بگ

 است  یدر معرض خطر فور یگریفرد د ایو  طفل کیاگر شما،  000 •

• 1800 737 732- 1800 RESPECT  

• Relationships Australia– 1300 364 277  

• Mensline –300 789 978 

 

  د؟یبدان شتریب دیخواه یم

 در دسترس www.dss.gov.au/nationalplanدر  نیبطور آنال یاقدام پالن نیدومو  یمل پالن
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