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 مارەی   بەدڕەفتاری لەسەر 

ی  ژ ان. یان توندوتی  ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ ارکردیز تایبەت بە مارەی  جۆرێکە لە توندوتی  ز  

 بی 

تێیک تر 
ا
تێکەوە بۆ وڵ

ا
 مارەیی دەشێت لە وڵ

 کولتوورێک بۆ کولتوورێیک تر جیاواز بێت. یان  دابونەریتی

' کردارێکە کە ئاماژەیە بۆ پارە، موڵک و ماڵ  دەکەی کاتێک کە  یان'مارەیی ر
ایز ژنەکەوە دەگوێزرێتەوە بۆ مێ  ز ر

دیارییەک کە بەشێوەیەیک ئاسایی لە خێ 
 مارەیی خۆی لەخۆیدا جۆرێک نییە لە 

ی ئەنجام دەدەن. بەکارهێنایز  . بەدڕەفتاریهاوسەرگێر

ی ژ ز  یان هەر جۆرە کردارێیک ناچارکردن، توندوتێر ارکردن کە پەیوەندی هەبێت بە بەخشیر ز ر
وەرگرتتز مارەییەوە لە هەر کاتێکدا بێت، بەر لە  یانبێ 

یدا  ی، لە ماوەی هاوسەرگێر ی جۆرێکە لە جۆرەکایز  یانهاوسەرگێر زۆرتر بریتیە لە داوا تایبەت بە مارەیی  بەدڕەفتاری. بەدڕەفتاریدوای هاوسەرگێر
ان و خزم و کەسوکاری.  یانوە هەروەها داخوازی ناچارکردن بۆ پارە  کە مارەیی نەدراوەلەسەر ئەوەی   ز ر

 دیاری زیاتر لە ژنێک و خێ 

الیا پێچەوانەی یاسایە. ئەو کەسەی کە ئەو جۆرە تاوانانە ئەنجام دەدات دەکرێت بخرێتە بە  ان تاوانە و لە ئوسێی ز ر
ی ناوماڵ و خێ  ژ ندیخانە، ئیێی توندوتێر

 ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو. 

 000.  گەر خۆت یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت مەتریس لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پۆلیس بە ژمارە ئە

الیا پۆلیس کەسانێیک   و جێگەی متمانەن.  بێمەتریسلە ئوسێی

 . 1800 737 732 بە ژمارە  1800RESPECTبۆ ڕێنیشاندان و زانیاری ی   بەرانبەر و نهێتز تەلەفون بکە بۆ 

ڕی ی   بەرانبەرە تەلەفون بکە بۆ  ر
 . 131 450ئەگەر پێویستیت بە وەرگێ 

ایل ) ی Australian Governmentحکومەیی ئوسیی ژ ارکردیز تایبەت بە مارەی  بە  یان( توندوتی  ز  
بی 

 هیچ جۆرێک قبوڵ ناکات. 

 Australian Government   ارکردنیشەوە زۆر بە جدیی وەردەگرێت. هەموو
ز ر
ی تایبەت بە مارەیی و بێ  ژ ان، بە توندوتێر ز ر

ی ناو خێ  ژ کێشەی توندوتێر
وباوە ی، ترس لە ناچارکردن بژین، بەی   گوێدان بە ئاین و کرداری کولتووری و بێر ژ  ئەوەیان هەیە کە دوور لە توندوتێر

الییەکان مافز  ڕیان. ئوسێی

ی تایبەت بە م ژ ارکردنتوندوتێر ز ر
ۆڵکردیز   ەکەیهەڵسوکەوت یان هەڕەشەی ئەوتۆ کە ئامانج بریتیە لە ارەیی و بێ  انەکەیەیی بە  یان پارتنەر کۆنێی ز ر

خێ 
 یی ئەو. المهترساندیز ئەو کەسە یان هەڕەشەکردن لە سه

ە هێشتا هەر دەتوانیت یارمەیی بەدەست بهێنیت.   
ە هاتوویت بۆ ئی  ز  ئەگەر تۆ بە ڤی 

ان یان کەسایز تر لە کۆمەڵگەدا ناتوانن هەڕەشەی ئەوە بکەن کە پارتنەر  ز ر
ەکەت ل  بسەندرێتەوە. دۆخز ، ئەندامایز خێ  ز  ڤێر

ەیەیک کاتتر  ز ی یان ( 820یان  309هەبێت )لقی الوەیک  پارتنەرتئەگەر ڤێر ەی هاوسەرگێر ز ی ناو 300)لقی الوەیک  لە داهاتوو ڤێر ژ ( و دووچاری توندوتێر
ان هەیە کە ڕێگەت یی  دەدات ز ر

ی ناو خێ  ژ الیادا مەرخ  یاسایی توندوتێر ایز تایبەت بە مارەیی ببیت، لە یاسای کۆخی ئوسێی ز ر
ای   خێ  ز کە بە داواکاریی ڤێر

 (. 801یان  100)لقی الوەیک  پارتنەریی هەمیشەییت بەردەوام بیت

ی. مارەی  ناکرێت بۆ ناچا ێت بۆ ئەنجامدایز هاوسەرگی   رکردیز کەسێک بەکار بهێیز

ی بەی   ڕەزامەندی تەواو و ئازادانەی ئەو کەسە ئەگەر مارەییەک وەک هۆکارێیک ناچارکردیز کەسێک  بەکار هاتبێت ، ئەوە لەوانەیە بۆ هاوسەرگێر
 بەزۆر بەشوودان بێت. 

الیا، هەموو کەس ئازادە کە خۆی بڕیار بدات، کە  الییە کە زۆر لە زیواج بکات، لەگەڵ یک  و کەی زیواج بکاتلە ئوسێی . ئەوە پێچەوانەی یاسای ئوسێی

ی ئەنجام بدات. هەروەها پێچەوانەی یاسایە کە کەسێک هان یان کەسێک بکەیت، هەڕەشەی ل  بکەیت   ل  بکەیت بۆئەوەی هاوسەرگێر
ا

فێڵ
ی شێک بیت لە یارمەیی ئەنجامدایز بەزۆر بەشوودان بدەیت و کە بەیان بدەیت  بەزۆر ئەگەر تۆ خۆت قوربایز ئەو پرۆسەیە نەبیت. ئەوە هاوسەرگێر

، کولتووری و ئاینیشدا دەچەسپێت.  ی یاسایی  بەسەر هاوسەرگێر
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الیا خزمەتگوزاری هەستیاری کولتووری هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.   لە ئوسیی

 1800RESPECT  الیا ان و سێکیس،  پەالماریسەبارەت بە  ڕاوێژ و ئامۆژگاری یە بۆ  خزمەتگوزاری نیشتمانتر ئوسێی ز ر
ی ناوماڵ. ئەو خێ  ژ توندوتێر

یم دەگرن ل  گوێت   ئامۆژگارانبێبەرانبەر و نهێتز بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات.  و زانیاریی  ڕاوێژ و ئامۆژگاریخزمەتگوزارییە 
ا
، وەڵ

ی دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا. پ  رسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگێر

 .www.1800RESPECT.org.auلە  1800RESPECT ماڵپەڕی بچۆرە سەر   نیا 1800 737 732تەلەفون بکە بۆ 

 یارمەیی ئەوان تایبەتە بە بەرگرتن لە My Blue Sky) مای بلو سکای
ا

الیایە و هێڵ ی ( ماڵپەڕی نیشتمانتر ئوسێی ، زانیاری، زۆرەمل  هاوسەرگێر
 ڕەوانەکردن و ڕێنمایی یاسایی ی   بەرانبەر. 

بچۆرە سەر یان  help@mybluesky.org.au، ، ئیمەیڵ0481 070 844 ، کورتە نامە )تێکست( (02) 9514 8115 تەلەفون بکە بۆ
 www.mybluesky.org.au  لە My Blue Sky ماڵپەڕی

ە، بەزۆر بەشوودان و قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە لەسەر  ز ان و ڤێر ز ر
ی ناو خێ  ژ  ماڵپەڕی بەشژ کاروباری ناوخۆزانیاری زیاتر لەسەر توندوتێر

ی زۆرمل  لەوێ بۆ دەستەواژەی " .www.homeaffairs.gov.auبەردەستە لە   بگەڕێ.  ”forced marriage“" هاوسەرگێر

ڕ )موتەرجیم( هەیە؟  
 ئایا پێویستیت بە وەرگی 

انتەلەفون بکە بۆ  ڕ  
ێیک 131 450بە ژمارە  (TIS) (Translating and Interpreting Service) خزمەتگوزاری وەرگی  ڕ ر

 TIS. وەرگێ 

م لەگەڵ ئەوەشدا ەوەخزمەتگوزارییەکایز تر  پەیوەنیکردن بەدەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ 
ا
پێشکەش  ڕێنمایی و ئامۆژگاریخزمەتگوزاری  TIS، بەڵ

 ۆیک پەیوەندیەکان بە نهێتز دەمێنێتەوە. ر و ناوە نبەرانبەر  ی   ناکات. هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

