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 در جوامع دگرباشان گیدخانواخشونت خانگی و 
 

 غیرقابل قبول است. خانوادگی وخشونت خانگی در استرالیا، 

 ,Lesbian, Gay, Bisexualکوئیر )، بیناجنسیتی و تراجنسیتی ،گرای مرد، دوجنسیتیجنسگرای زن، همجنسافرادی که خود را هم

Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ)) استقانون خالف ند و هرگونه تبعیض ربرخوردا برابرحقوق  ازدر استرالیا دانند می. 

 .را دارندگرا، حق داشتن رابطه یا ازدواج جنسهای همها، شامل زوجهمه زوج یعنیهستند. این  برابرقانون ، طبق در استرالیا همۀ روابط

 .دارند خود را با خانواده، دوستان و عزیزان امنحق داشتن رابطۀ مثبت و  همۀ افراد

 شود.به حبس محکوم شود، ممکن است  هاجرماین که مرتکب هر فردی اعم از زن یا مرد  غیرقانونی است. و جرم خشونت خانگی و خانوادگی

 با پلیس تماس بگیرید. 000شناسید در معرض خطر است از طریق شمارۀ اگر شما یا شخصی که می

 پلیس در استرالیا مطمئن و قابل اعتماد است.

 تماس بگیرید. 732 737 1800به شمارۀ  1800RESPECTاطالعات و دریافت مشاوره محرمانه و رایگان با برای کسب 

 تماس بگیرید. 450 131اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ 

شونت خانگی و خانوادگی را ختحت هیچ شرایطی  (Australian Government)دولت استرالیا 
 تابد.برنمی

. شودوی انجام میهدف کنترل  و با شریک زندگیاعمال ترس و تهدید امنیت  شود که باخشونت خانگی و خانوادگی شامل رفتار یا تهدیداتی می
 زیر باشد: مواردتواند شامل خشونت خانگی یا خانوادگی می

 ؛زدنکتک  •

 ؛خفه کردن •

 ؛شریک زندگی  یابه خانواده  ضروری ندادن پول •

 ؛از خانواده و دوستانشریک زندگی جدا کردن  •

 یا ؛شریک زندگی  سرزنشتوهین یا  •

  .حیوانات خانگی یاتهدید فرزندان  •

 زیر باشد: مواردتواند شامل می LGBTIQدر روابط  خشونت خانگی و خانوادگی

 ؛وی دوی بر ضآییا ویروس اچ همسر جنسیت، تراجنسیتی ، گرایش جنسی، جنسیت، ابرازتیوضعیت بیناجنسیاستفاده از به تهدید  •

 ؛به خانواده، دوستان، جامعه یا محل کارشریک زندگی تهدید به افشای وضعیت  •

 یا ؛جنسیتیا دسترسی به خدمات درمانی مربوط به تغییر شریک زندگی داروهای کنترل  •

 گرایش جنسی یا جنسیت.ُعرفی برای تبعیت از معیارهای شریک زندگی تحت فشار گذاشتن  •

 .مفید باشنددر استرالیا خدمات حمایتی وجود دارند که می توانند 

. برای است خانگی و خانوادگیخشونت  اعم از، LGBTIQالت مربوط به افراد کشمدربارۀ دهندۀ اطالعات رایگان ئهارا (ACON)اِن .ا  .سی.ای
 مراجعه نمایید. www.acon.org.auبه آدرس  ACONسایت به وب، LGBTIQمربوط به افراد  خدمات حمایتی مشاهده فهرست

1800RESPECT و  اطالعاتمرکز  این. باشدمی خدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی مرکز
ند شما را نتوادهند و میسواالت شما را جواب می ،داده. مشاورین به شما گوش دهدارائه میه از طریق اینترنت و تلفن رایگان و محرمانمشاوره 

 در محلۀ خودتان ارجاع دهند. یحمایتی دیگرو  یخدماتمراکز به 

مراجعه نمایید یا با تلفن  www.1800RESPECT.org.au به آدرس 1800RESPECTسایت وبدر  LGBTIQمربوط به ه بخش ب

 بگیرید. تماس 732 737 1800

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/
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 آیا نیاز به مترجم دارید؟

 تماس TIS (Translating and interpreting Service) خدمات ترجمه کتبی و شفاهیمرکز  با 450 131 شمارۀ رایگان از طریق
ها رایگان و محرمانه همۀ تماس دهد.ه نمیئای اراخدمات مشاوره TISدیگربه شما کمک کند. یخدماتمراکز با  ارتباطتواند برای می TIS .دیریبگ

 .است


