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 ټولنو کې کورنی تاوتریخواالی( LGBTIQ)په 

 په استرالیا کې کورنی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. 

 نرښځيان هم جنس پرست او  زنګه باز، ګی، دوه جنسه،هغه کسان، چې 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer – LGBTIQ))  په استراليا کې مساوي حقوق لري او هيڅ ډول وي ،

 تبعيض او توپير غيرقانوني عمل دی. 
 

اړيکې په استراليا کې د قانون له مخې ټولې اړيکې مساوي او ورته دي. دا په دې معنی چې ټولې جوړې، پشمول د ورته جنس د جوړو، دا حق لري چې 
 ولري يا واده وکړي. 

 

 سره مثبت او خوندي اړیکې ولري.  کوونکورنیو، ملګرو او مینه کو وهر یو تن حق لري چې د خپل
 

 هغهکه برابره خبره ده ، دلی شيزنداني کی د کورني تاوتریخوالي مرتکب شي، هر هغه څوک چېکورنی تاوتریخوال او تشدد د قانون خالف عمل دی. 

 سړی وي او یا ښځه.

 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 لپارهما، محرمانه مشورې او مالووړیاد 

 ته زنګ ووهئ. 450 131که مفت ترجمان ته اړتیا لرئ نو  

د استرالیا حکومت   ته په هیڅ حالت کې کورنی تاوتریخوالی د زغملو وړ نه دی.   

دا کورنی تاوتریخوالی عبارت دی له هرې هغې روېې یا ګواښونو نه چې هدف یې د نارینه یا ښځینه ملګرې تر خپل کنټرول الندې رواستل وي، چې 

 کار هغوې وډاروي یا یې خوندیتوب ته  زیان ورسوي. کورنی تاوتریخوالی عبارت دی له:

    وهل؛ •

 ;کول( همرۍ نه نیول )خف •

 ملګري/ملګرې او یا کورنۍ ته د اړینو پیسو نه ورکول؛ •

 د ملګري/ملګرې جال کول له دوستانو یا کورنۍ څخه؛ •

 او   انتقاد الندې نیول؛د ملګري/ملګرې سپکول او یا په دوامداره ډول هغه تر  •

 د کوچنیانو او یا د کورنیو څارویو ګواښل.  •

 اړیکو کې په کورني تشدد کې دا هم شامل دي: LGBTIQپه 

 ؛څخه د هغه خالف ناوړه استفاده پورته کول یا ایچ آیي وي وضعیت دوه جنسه، ، جنسجنسیتي وضعیت، جنسد ملګري د  •

  د کار په ځای کې په ډاګه کړل شي.یا  ته به  کورنۍ، ملګرو، ټولنې ي جنسیتملګرد دا ګواښ کول چې  •

 یا  ؛د ملګري درمل یا د جنسي انتقال په اړه روغتیا ساتنې ته الس رسی کنترول کول •

 په ملګري دا فشار اچول او مجبوره کول چې جنسي اصولو ته غاړه کیږدي.  •

 په استرالیا کې د مرستې خدمات موجود دي چې مرسته کولی شي. 

ACON  دLGBTIQ  کسانو لپاره د روغتیایي موضوعاتو په اړه وړیا معلومات وړاندې کوي، چې په دې کې د کورني تاو اغیز من شوي
ویب سایټ ته په دې ادرس الړ شئ  ACONلپاره د  لیستد ځانګړي مرستې د خدماتو د  LGBTIQتریخوالی شامل دی. د 

www.acon.org.au  

  

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
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 1800RESPECTا اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د د .دی د استرالیا د جنسي تیري، کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمت

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

 .لی شيمرسته وکړي، لیږ

د   www.1800RESPECT.org.au ویب پاڼه په 1800RESPECTد  ته زنګ ووهئ او یا 732 737 1800دغې شمیرې  

LGBTIQ  ته الړ شئ.په اړه د ځانګړي معلوماتو برخې 

 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 

 

 

http://www.1800respect.org.au/

