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 انساني قاچاق او غالمي 
 انساني قاچاق او غالمي په استرالیا کې جدي جنایتونه دي. 

 انساني قاچاق او غالمي د قانون خالف عمل دی. 

 هر هغه تن، چې د دې جنایتونو مرتکب شي، جیل ته تللی شي، که هغه سړی وي او که 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.

 ته زنګ ووهئ. 450 131ترجمان ته اړتیا لرئ نو   وړیاکه 

 .يغالمي د زغملو وړ نه دعصرید استرالیا حکومت  ته په هیڅ حالت کې انساني قاچاق او 

. سړي،  د ناوړه وضعیتونو سره مجبوراً مخامخ کیږيانساني قاچاق او غالمي هغه وخت رامنځته کیږي کله چې خلک د بل کوم تن د ګټې لپاره 

 ښځې او ماشومان د انساني قاچاق او غالمۍ قرباني جوړیدی شي. په انساني قاچاق او غالمۍ کې دا الندې عملونه شامل دي: 

او همداډول په نږدې  کې، کیندني یا کرنې په صنعتن کا، غالمي یا جبري کار، لکه د میلمه پالنې، ودانۍ، ځنګل غالمي، په صنعتونو کې •

  ؛اړیکوې کې

  ؛د پور غالمي •

 ؛ناوړه جنسي استفاده •

 ؛جبري واده، یا •

 بدن د غړي د لرې کولو لپاره قاچاق کول. د  •

 انساني قاچاق او غالمي پټ جنایتونه دي. 

د خپل ناوړه ګټه اخیستونکي خلک ښایي مرسته ونه غواړي ځکه چې هغوی انساني قاچاق او غالمي هغه جنایتونه دي چې معلومول یې مشکل وي. 

 له غچ څخه ډاریږي یا دا چې د خپل مهاجرت وضعیت به له السه ورکړي. 

 مې چې څرګندوي چې یو تن قاچاق شوی دی، په هغې کې دا کیدی شي چې یو تن: عالکومې 

  ؛ګواښل کیږي یا په زور ترینه کار اخیستل کیږيسره جبر کیږي،  •

  ؛د خراب کاري وضعیتونو سره مخامخ کیږي •

  ؛پس کوي، یاخپل ګومارونکي یا دریمې ډلې ته غټ پور واهغوی به ته پیسې نه ورکول کیږي یا داسې څرګندیږي چې  •

 غواړي نو خپل دغه اسنادو ته الس رسی نه شي لرلی.  یې هغویدریمې ډلې اخیستلې وي او کله چې  ترې پاسپورټ یا نور شخصي اسناد •

 تاسې، یا داسې کوم تن چې تاسې یې پیژنئ، په خطر کې دی؟ 

 خطر کې دې، یا یې قرباني دی، تاسې د استرالیا د فدرالي پولیسوئ، د انساني قاچاق یا غالمۍ په تاسې، یا داسې کوم تن، چې تاسې یې پیژن

Australian Federal Police - AFP))  237 131سره په (131AFP)   تماس نیولی شئ یا د مرستې لپاره دAFP  ویب پاڼې ته په

www.afp.gov.au  .الړ شئAFP  ،تاسې خوندي ساتلی شي، تاسې ته مشوره درکولی شي او تاسې د مرستې لپاره نورو خدماتو ته استولی شي

 لکه د استوګنځي، مالي مرستې، مشاورت او قانوني او مهاجرت د مشورې د خدماتو لپاره. 

د استرالیا د سره د دولت له خوا تمویلږي او  (Support for Trafficked People Program)د قاچاق شوي کسانو لپاره د مرستې پروګرام 

 ( له خوا وړاندې کیږي، څو هغه خلکو ته خدمات وړاندې کړل شي، چې د قاچاق یا غالمۍ قربانیان دي. Australian Red Cross) صلیب
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 په استرالیا کې نور داسې خدمات شته چې مرسته کوالی شي. 

 1800RESPECT  دا اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د  .دی استرالیا د جنسي تیري، کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمتد

 ورکوي.  سالکاران ستاسې خبرې اوري، ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته، چې ستاسې سره مرسته وکړي، لیږي.ي انټرنیټ له الر

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

 شئ.

 ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟

زنګ  وړیا 450 131ته په دغې اړیک شمیرې  TIS – (Translating and Interpreting Service) ژباړي او ترجمانۍ خدمت د

نه ورکوي. ټول کالونه  مشوره سال پخپله TIS سره مرسته وکړي ترڅو تاسې د نورو ادارو سره اړیکې ونیسئ. کوالی شي ستاسې TISوهئ. و

 وړیا او محرمانه دي. 

 په استرالیا کې د انساني قاچاق او غالمۍ په اړه نور معلومات: 

 Department of Social)په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ټولنیز خدماتو د وزارت  Support for Trafficked People Programد 
Services)  ویب پاڼه پهwww.dss.gov.au  وګورئ یا د استرالیا د سره صلیب ویب پاڼه پهwww.redcross.org.au  .وګورئ

 اي مېل هم لیږلی شئ.  national_stpp@redcross.org.auته په  (Australian Red Cross)همداډول، تاسې د استرالیا سره صلیب 

ویب پاڼې ته په  (Department of Home Affairs)او غالمۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د کورنیو چارو وزارت  د انساني قاچاق

www.homeaffairs.gov.au  الړ شئ یا دAustralian Federal Police  ویب پاڼې ته پهwww.afp.gov.au  انساني ”الړ شئ او د

  برخه ولټوئ. “قاچاق

 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

