ت خانگی و خشونت بله عیال ده جوامع LGBTIQ
خشون ِ
ت خانگی و خشونت بله عیال قابل قبول نیسته.
ده آسترالیا خشون ِ
کساییکه خود را به عنوان زن همجنسگرا (لزبین) ،مرد همجنسگرا (گیی) ،دوجنسیت گرا ،تغییر جنسیت ،نرماده ،و
یا کویر ) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQشناسایی مونن ،در آسترالیا
دارای حقوق مساوی استن ،و هر نوع تبعیض علیه ازونا غیر قانونی استه.
ده آسترالیا نظر به قانون تمام ارتباطات جنسیتی مساوی استن .یعنی هر جفت بشمول جفت های همجنسگرا ها،
حق دارند ارتباط زناشوی دشته بشن و ازدواج کنن.
هرکس حق دره در بین خانواله ،دوستان و قوم خود تجربه مثبت و با امنیت دشته بشه.
ت خانگی و خشونت علیه خانواله و خویشاوند جرم استه .کسایی که مرتکب ازیطور جرم ها شوه شاید که
خشون ِ
ده بندیخانه انداخته شوه ،چه زن بشه یا مردگ.
اگه شمو یا کدام شنخته شمو در خطر بشید ،ده شماره  000پولیس تلفن کید.
پولیس ده آسترالیا محفوظ و اعتباری استه.
بلده مشوره مفت و محرمانه و دیگه مالومات به شماره  1800RESPECTیا  1800 737 732تلفن کید
اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره  131 450تلفن کید

ت خانگی و
دولت آسترالیا ( )Australian Governmentبه هیچوج خشون ِ
خشونت علیه فامیل ره تحمل نمونه.
ت خانگی و خشونت علیه فامیل یعنی هر رقم رفتار و کردار یا ترساندو که مقصد ازو کنترول کدو با وایمه
خشون ِ
ت خانگی و خشونت بله فامیل شامل:
انداختو بله همسر باشه .خشون ِ
•

زد و کوی کدو

•

قپه کدو

•

پیسه و مصرف ضروری ره سر عیال یا همسر خو قید کدو

•

عیال یا همسر خوده از دوست و قوم شی بزور دور نگاه کدو

•

دَو و دشنام کدو یا هروخت بله همسر خو بهانه گیری کدو ،و

•

ترساندون زوزاد ها یا که حیوانات خانگی

ت خانگی و خشونت فامیلی در ارتباطات  LGBTIQهم ممکن شامل این چیزها شونه:
خشون ِ
•
•
•
•

از تهدید کار گرفتو بخاطیر وضعیت جنسیتی ،عالقنمدی جنسیتی ،تغییر جنسیت ،نرماده بودو ،و یا ابتال بودو
به ویروس ایج آی وی
تهدید کدون افشای همسر پیش فامیل ،دوستان ،جامعه و همکاران شی
کنترول کدون همسر از تدوای و دسترسی به امکانات صحی برای تغییر جنسیت
زیر فشار آوردن همسر برای قبول کردن معیارهای پذیرفته شده جنسیتی

ده آسترالیا خدمات بلده کمک کدو وجود دره
ایکان  ACONمالومات مفت ده باره مسایل صحی بلده مردوم  LGBTIQره ارایه مونه ،بشمول مشکالت خشونت
خانگی و فامیلی .ده ویبسایت ایکان  ACONده آدرس  www.acon.org.auسر بزیند و لست خدمات بلده مردم
 LGBTIQره بدست بیارید.
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ده آسترالیا  1800RESPECTیک شماره سرتاسری خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت های خانگی
استه .این سرویس خدماتی مالومات و مشاروه سِری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه .مشاورین به توره
شمو گوش گریفته ،سوالهای شموره جواب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه.
ده شماره  1800 737 732تلفن کنید یا که ده ویبسایت www.1800RESPECT.org.au ،1800 RESPECT
ده قسمت مالومات مخصوص بلده مردم  LGBTIQسر بزنید.

ترجمان کار درید؟
ده شماره  131 450خدمات ترجمانی تیس  )TIS( Translating and Interpreting Serviceزنگ بزنید .یکی از
ترجمان های ( )TISشموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار دشتید توره بوگید .خود تیس خدمات مشاوره دهی
ندره ،سرویس از اینها مفت و سِری استه.
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