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ان لە چوارچێوەی کۆمەڵگەی  ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ  دا.   LGBTIQتوندوتی 

ان لە کەس قبوڵ ناکرێت.  ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ الیا، توندوتی   لە ئوسیر

بن، گەی، بایسێکشوەڵ، ترانسجێندەر، ئینتەرسێکس و  خۆیان ئەو کەسانەی کە  ز  ,Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenderوویر )کبە لی 
Intersex and Queer (LGBTIQ) )واردنێک  دەزانن

ا
 یەکسانیان هەیە و هەموو جۆرە هەڵ

ز
الیا ماف  نایاساییە. دژی ئەوان لە ئوسیر

الیا، هەموو جۆرە پەیوەندییەیک سۆزدار  یەکە. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە هەموو هاوژینەکان، بەوانەشەوە کە  و ی بەگوێرەی یاسا وەکو لە ئوسیر
 ئەوەیان هەیە کە پێکەوە پەیوەندی سۆزدارییان هەبێت 

ز
ز بە یان هاوژینز هەمان ڕەگەزن، ماف  . پارتنەر بب 

 ئەوەی هەیە کە پەیوەندی ئەرێن  و سەالمەت پێکەوە بنێت لەگەڵ خ
ز
انەکانیان، هاوڕێکانیان و کەسانز خۆشەویستیان. هەموو کەسێک ماف ز  

 ی 

ان بەگوێرەی یاسا تاوان ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ . ئەو کەسەی کە ئەو جۆرە تاوانانە ئەنجام دەدات دەکرێت بخرێتە بەندیخانە، ئییر ئەو کەسە ژن ەتوندوتی 

 بێت یان پیاو. 

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

الیا پۆلیس کەسانێیک   و جێگەی متمانەن.  بێمەتریسلە ئوسیر

 . 1800 737 732 بە ژمارە  1800RESPECTبۆ ڕێنیشاندان و زانیاری ن   بەرانبەر و نهێنز تەلەفون بکە بۆ 

ڕی ن   بەرانبەرە تەلەفون بکە بۆ   
 . 131 450ئەگەر پێویستیت بە وەرگی 

ایل ) ان بە هیچ جۆرێک Australian Governmentحکومەتر ئوسیر ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ ( توندوتی 

 قبوڵ ناکات. 

ان  ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ ۆڵکردنز بریتیە لە توندوتی  بێت بە ترساندنز ئەو یان  پارتنەرەکەیهەڵسوکەوت یان هەڕەشەی ئەوتۆ کە ئامانج لەوە کۆنیر
ن  المههەڕەشەکردن لە سه

ژ  ئەو. توندوتی 
ان دەکرێت ئەمانە بگرێتەوە:  نر ز  

 ناوماڵ و خی 

 لێدان؛ •

 دەستنانە بینەقاقا )خنکاندن(؛  •

انەکە؛ پارتنەر لە پێویست گرتنەوەی پارە بۆ شنر    • ز  
 یان خی 

؛ پارتنەر دابڕینز   • ان و هاوڕێکانز ز  
 لە خی 

 ؛ یاخودپارتنەر ئیهانەکردن )تانەلێدان( یان ڕەخنەگرتن لە   •

•  .
ا

 ماڵ
ا

 هەڕەشەکردن لە مناڵ یان ئاژەڵ

ان لەمیانەی پەیوەندی سۆزداری  ز  
ی ناوماڵ و خی  ژ  بگرێتەوە:  شئەمانە شێتدەهەروەها  LGBTIQتوندوتی 

ەکەی پارتنەر  HIVباری ئێچ ئای فی یان دەربڕینز ڕەگەز، ترانسجێندەر ڕەگەز، سێکیس،  حەزیباری ئینتەرسێکس، بەکارهێنانز  یهەڕەشە •
 لەدژی ئەو؛

، کۆمەڵگەکەی  ەکەیپارتنەر ئەوەی هەڕەشەکردن بۆ  • انەکەی، هاوڕێکانز ز  
ڕێتشوێنز کارەکەی یان لە خی   ؛دابی 

ۆڵکردن بەسەر دەرمان  • اگەیشتنز یان کۆنیر ڕ
 چاودێرن  ەکەی بە پارتنەر دەسیر

 یانتەندروسنر تایبەت بە گۆڕینز ڕەگەز؛  خزمەنر

 ڕەگەزێیک تایبەت. یان ەکەی بۆ پەیڕەوکردنز دابونەرینر تایبەت بە سێکس پارتنەر فشار خستنە سەر  •
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ی هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.  الیا خزمەتگوزاری پشتگی   لە ئوسیر

ACON    بەرانبەر فەراهەم دەکات لەسەر ئەو کێشە تەندروستیانەی کە کاریگەری لەسەر کەسانز زانیاری نLGBTIQ  ی ژ ، بە توندوتی  ز  
دادەنب 

انیشەوە.  ز  
ی  www.acon.org.auلە  ACON ماڵپەڕیبچۆرە سەر  ناوماڵ و خی   پشتگی 

بۆ ڕێنمایەک بۆ هەموو خزمەتگوزارییەکانز
LGBTIQ. 

1800RESPECT الی ان و سێکیس،  پەالماریسەبارەت بە  ڕاوێژ و ئامۆژگاری یە بۆ  ا خزمەتگوزاری نیشتمانن  ئوسیر ز  
ی ناوماڵ. ئەو خی  ژ توندوتی 

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

ی دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا. پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕە  وانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگی 

لە  1800RESPECTماڵپەڕی  لەسەر  LGBTIQبچۆرە سەر بڕگەی تایبەت بە یان  1800 737 732تەلەفون بکە بۆ 
www.1800RESPECT.org.au. 

ڕ   
 )موتەرجیم( هەیە؟ئایا پێویستیت بە وەرگی 

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

 TIS. وەرگی 

م لەگەڵ ئەوەشدا 
ا
خزمەتگوزاری ڕێنمان  و ئامۆژگاری پێشکەش  TISدەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ پەیوەنیکردن بە خزمەتگوزارییەکانز ترەوە، بەڵ

 بەرانبەرن و ناوەرۆیک پەیوەندیەکان بە نهێنز دەمێنێتەوە. ناکات. هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان ن   

 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

