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 خاطر جهیزیهه بدرفتاری ب
 خشونت یا آزار و اذیت مربوط به جهیزیه نوعی خشونت خانگی و خانوادگی است.

 .استها و کشورهای مختلف متفاوت سنت جهیزیه در فرهنگ

به  جهیزیهدهد. سنت زمان ازدواج میای را به شوهر در ، یا هدیهملک خانوادۀ زن مبلغی وجه نقد، سنتی است که بر اساس آن معمولا  جهیزیه
 شود.نمیخودی خود بدرفتاری محسوب 

بدرفتاری محسوب ازدواج نوعی حین قبل، بعد یا  هر زمانی درمربوط به دادن یا گرفتن جهیزیه هر نوع اعمال زورگویی، خشونت یا آزار و اذیت 
شود تا پول یا هدایای میو زورگویی اعمال  پرداخت نشده جهیزیهشود که میمعمول همراه با این ادعا مطرح  جهیزیه هشود. بدرفتاری مربوط بمی

 بیشتری از زن یا اقوام وی گرفته شود.

ممکن است  ،که مرتکب چنین جرمی شودهر فردی اعم از مرد یا زن شود. میغیرقانونی محسوب  و خشونت خانگی و خانوادگی در استرالیا جرم
 .به زندان محکوم شود

 تماس بگیرید. پلیس با 000 شمارۀ است از طریقشناسید در معرض خطر میاگر شما یا شخصی که 

 است. اعتمادو قابل  مطمئنلیس در استرالیا پ

 .بگیرید تماس 732 737 1800شمارۀ به  1800RESPECTبا و رایگان محرمانه ه مشاور دریافت کسب اطالعات و برای

 .بگیرید تماس 450 131شمارۀ اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با 

 

شونت یا آزار و اذیت ختحت هیچ شرایطی  (Australian Government)دولت استرالیا 
 تابد.مربوط به جهیزیه را برنمی

Australian Government  جدیت برخورد با  جهیزیهاذیت مربوط به  آزار و مربوط به خشونت خانوادگی، شامل خشونت ومسائل با

زندگی زورگویی خشونت، ترس یا بدون  حق دارند که ات خود،اعتقاد و یفرهنگآداب و رسوم ، هبذم ازصرف نظر کند. همۀ مردم استرالیا می

 .کنند

با هدف کنترل همسر یا خانواده او و اعمال ترس و تهدید امنیت با که  شودمیشامل رفتار یا تهدیدهایی  جهیزیهاذیت مربوط به  آزار و خشونت و

 شود.می نجاما هاآن

 توانید کمک دریافت کنید.میاگر شما دارای ویزا هستید هم 

 ویزای شما را به مخاطره بیاندازند.وضعیت توانند نمی، اعضای خانواده یا افراد دیگر در جامعه شریک زندگی

خشونت خانوادگی مورد و هستید ( 300)زیرگروه آتی ( یا دارای ویزای ازدواج 820یا  309)زیرگروه  ویزای موقت همسراگر شما دارای 
درخواست  سازدشما را قادر میتمهیداتی مربوط به خشونت خانوادگی در قوانین مهاجرت استرالیا وجود دارد که ، ایدقرار گرفتهمربوط به جهیزیه 

 ( را همچنان ادامه دهید.801یا  100م همسر )زیرگروه ئویزای دا

 افراد به ازدواج استفاده شود. اجبارتواند برای نمیجهیزیه 

واج ممکن است به عنوان ازدامر این  ،شود استفاده کامل و آزادانۀ فرد رضایتبدون  کردن افراد به ازدواجوادار اگر جهیزیه به عنوان ابزاری برای 

 تلقی شود.اجباری 

تهدید یا  ،فاده از زورازدواج کنند. است زمانیبا چه کسی و در چه  انتخاب کنند کهو  بگیرندبه ازدواج در استرالیا، افراد حق دارند آزادانه تصمیم 

شما در آن، چنانچه مشارکت  و اجباریازدواج انجام کمک به  یا تشویقباشد. میغیرقانونی بق قوانین استرالیا طبرای اجبار فرد به ازدواج فریب 

 باشد.های قانونی، فرهنگی و مذهبی میازدواجاین شامل  .استنی وغیرقاننیز  خود قربانی نباشید
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 .مفید باشندتوانند های فرهنگی وجود دارند که میحساسیت مرتبط با خدماتدر استرالیا 

1800RESPECT  و  اطالعات ارائه شامل خدمات این. باشدمی یخانوادگخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و
ند شما را به نتوادهند و میسوالت شما را جواب می داده و. مشاورین به شما گوش استه از طریق اینترنت و تلفن رایگان و محرمانمشاوره 

 در محلۀ خودتان ارجاع دهند. یدیگرخدمات حمایتی 

مراجعه  www.1800RESPECT.org.au به آدرس 1800RESPECT سایتبیا به وبگیرید  تماس 732 737 1800 ۀشماربا 

 .فرمایید

رسانی، ارجاع و اطالعاجباری و نیز  برای کمک به پیشگیری از ازدواج استرالیا و خط کمکی سایتی ملیوب (My Blue Skyآسمان آبی من )
 .استخدمات حقوقی رایگان ارائه 

 help@mybluesky.org.auبه آدرس  بزنید، پیامک 844 070 0481تماس بگیرید، به شمارۀ  ,8115 9514 (02)شمارۀ با 

 نمایید.مراجعه  www.mybluesky.org.au آدرس به My Blue Sky سایتوببه یا  ایمیل ارسال کنید

 Department of) امور داخلیوزارت سایت وبو قاچاق انسان در اجباری خشونت خانوادگی و ویزا، ازدواج مورد اطالعات بیشتر در 
Home Affairs) به آدرس www.homeaffairs.gov.au  باشد.میقابل دسترسی  «اجباری ازدواج»جستجوی عبارت از طریق و 

 آیا نیاز به مترجم دارید؟

تماس  TIS (Translating and interpreting Service)ترجمه کتبی و شفاهی  خدمات مرکزبا  450 131 گانیراشمارۀ  از طریق
ها رایگان و تماسهمۀ دهد. ه نمیئای ارامشاوره خدمات TISبه شما کمک کند.  دیگر یخدماتمراکز با  ارتباطتواند برای می TIS. بگیرید

 .استمحرمانه 
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