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ناوړه استفاده  ولورد   
اړوند تاوتریخوالی یا ځورنه د کورني تاوتریخوالي یو ډول دی.  ولورد   

 په مختلف هیوادونو او کلتورونو کې جال جال وي. دودونه او رواجونه  ولورد 

ورکول پخپله څه ډول  ولور. انتقالويپیسو، ملکیت یا تحفو ته ویل کیږي چې عموماً یې د ښځې کورنۍ د میړه کورنۍ ته د واده پرمهال  هغه‘ ولور’

 تیری نه دی. 

ورکول کیږي یا اخیستل کیږي، د  ولور ،البته، داسې عمل چې په زور، تاوتریخوالي یا ځورونې د واده نه مخکې، د واده په دوران کې یا وروسته

نه دی ورکړل شوی او د ښځې او د هغې له کورنۍ څخه جبراً د  ولوراړوند تیري کې عموماً دا ادعاوې شامل وي چې  ولورد . تیري یو ډول دی

 نورو پیسو یا تحفو غوښتنه کیږي. 

 چې دا جنایتونه کوي، جیل ته تللی شي، که هغه سړی وي او که ښځه. د کورني تشدد جنایتونه په استرالیا کې د قانون خالف عمل دی. هر هغه تن، 

 زنګ ووهئ. 000که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ  په خطر کې وي نو پولیس ته په 

 د استرالیا پولیس خوندي او د باور وړ دي.

 زنګ ووهئ. 732 737 1800  ته په  1800RESPECT تو لپارهماد ، محرمانه مشورې او مالو

  ته زنګ ووهئ. 450 131ترجمان ته اړتیا لرئ نو   وړیاکه 

 .يد زغملو وړ نه دیا ځورونه تاوتریخوالی  اړوند ولورد د استرالیا حکومت  ته په هیڅ حالت کې 

د استرالیا ټول خلک دا اړوند تاوتریخوالی او ځورول شامل دي، ډیر جدي ګڼي.  ولورد استرالیا حکومت د کورني تشدد موضوع، چې په دې کې د 

 حق لري چې پرته له تاوتریخوالي، ویرې یا جبر خپل ژوند تیر کړي او په دې کې د هغوی مذهب، کلتوري دودونو یا عقیدو ته پام نه کیږي. 

ه موخه کارول کیږي، د کورنۍ د کنترولولو پ هغوۍاړوند تاوتریخوالي او ځورولو کې داسې چلند یا ګواښونه شامل دي چې د ملګري یا د  ولورد 

 یا د هغوی خوندیتوب وګواښل شي.  ل شيداسې چې هغوی وډارو

 که تاسې په ویزه یئ، بیا هم مرسته ترالسه کولی شئ. 

 ستاسې ملګری، د کورنۍ غړي یا د ټولنې نور کسان ستاسې د ویزې وضعیت نه شي ګواښلی. 

اړوند تاوتریخوالي  ولور( لرئ او د کورنۍ د 300( لرئ، یا د احتمالي واده ویزه )فرعي کالس 820یا  309فرعي کالس که تاسې د ملګري موقت ویزه )

ایمي سره مخ یئ، نو د استرالیا د مهاجرت په قوانینو کې د کورني تاوتریخوالي داسې شرایط موجود دي، چې تاسې ته دا اجازه درکوي چې د خپل د

 ( غوښتنلیک ته دوام ورکړئ. 801یا  100الس ملګري د ویزې )فرعي ک

په دې موخه نه شي استعمالیدی چې په زور له کوم تن سره واده وکړل شي  ولور  

 . کیدی شيپه دې موخه استعمال شو چې د یو تن سره د هغه/هغې د خواهش او مرضۍ پرته په زور واده وکړل شو، دې ته جبراً واده ویل  ولورکه 

دی چې استرالیا کې، هر تن په دې کې خپلواکه دی چې واده وکړي او کنه، له چا سره یې وکړي او کله یې وکړي. دا د استرالیا د قانون خالف عمل په 
د جبري واده کولو لپاره څوک مجبوره کړې، ګواښ ورته ورکړې یا یې دوکه کړې. دا هم د قانون خالف عمل دی چې په جبري واده کولو کې څوک 

د جبري واده برخه یئ. دا قوانین په قانوني، کلتوري او مذهبي ودونو ، او که تاسې پخپله قرباني نه یئ، خو يتشویق کړې یا ورسره مرسته وکړ

  .تطبیقیږي
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 په استرالیا کې د کلتوري حساسیتونو خدمتونه شته چې مرسته کوالی شي.

1800RESPECT  دا اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د  .دی تاوتریخوالي د سال ملي خدمتد استرالیا د جنسي تیري، کورني

ته، چې ستاسې سره  د مرستې خدماتو په خپله محلي سیمه کې ورکوي.  سالکاران ستاسې خبرې اوري، ځوابونه درکوي او تاسېي انټرنیټ له الر

 .لی شيمرسته وکړي، لیږ

غې ویبپاڼې ویب پاڼې ته په  1800RESPECT زنګ ووهئ او یا د ته 732 737 1800دغې شمیرې  

www.1800RESPECT.org.au  .ته الړ شئ 

د استرالیا دولتي ویب پاڼه او هیلپ الین دی، چې د جبري واده د مخنیوي، معلوماتو مراجعو او وړیا قانوني  (My Blue Sky)مایي بلو سکایي 

 مشورې ته ژمن دی. 

مایي ته اي مېل وکړئ، یا د  help@mybluesky.org.au، یا پېغام واستوئته  844 070 0481ته زنګ ووهئ،  8115 9514 (02) 

 الړ شئ.  www.mybluesky.org.auویب پاڼې ته په  (My Blue Sky)بلو سکایي 

 Department of)د کورني تاو تریخوالي او ویزو، جبري واده او انساني قاچاق په اړه د نورو معلوماتو لپاره د کورنیو چارو د وزارت 
Home Affairs)  سره په دې ویب پاڼهwww.homeaffairs.gov.au  برخه ولټوئ.  “جبري واده”تماس ونیسئ او د 

 ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟

وهئ. ومفت زنګ  450 131ته په دغې اړیک شمیرې  – TIS (Translating and Interpreting Service) ترجمې او ژباړې خدمت د

TIS البته  .مخابره وکړئد نورو ادارو سره  کولی شي چېسره مرسته  ستاسېTIS  نه ورکوي. ټول کالونه وړیا او محرمانه دي.  هسال مشورپخپله 

 


