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 قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەت

الیا تاواتی گەورەن.   قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی لە ئوستی

 قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی پێچەوانەی یاسایە. 

 بخرێتە بەندیخانە، ئیتی ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو.  شێتئەو کەسەی کە ئەو جۆرە تاوانانە ئەنجام دەدات دە

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

الیا پۆلیس کەسانێیک   و جێگەی متمانەن.  بێمەتریسلە ئوستی

ێ بەرانبەرە تەلەفون بکە بۆ  ڕی ت   
 . 131 450ئەگەر پێویستیت بە وەرگتێ

ایل ) کۆیالیەتی یان  ( قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە Australian Governmentحکومەتی ئوستی
 هاوچەرخ بە هیچ جۆرێک قبوڵ ناکات. 

درێت  بە زۆر دەخرێنەقاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی کاتێک ڕوو دەدات کە خەڵک  بۆ باردۆخێکەوە کە بەخراتی سوودیان لێ وەردەگت 
نبارە  بەرژەوەندی کەسێیک تر. ئەو 

ا
ێب یشدا دەکرێت بەسەر پیاوان، ژنان و مناڵ  : ئەمانە بگرێتەوەتی دەکرێت و کۆیالیە ەوەت. قاچاخچێتی بە مرۆڤهێتر

کشتوکاڵ، هەروەها لە پەیوەندی یان  کاری بەزۆر لە بواری وەک خزمەتگوزاری میوانداری، بیناسازی، دارستان، کانەکان   نکۆیالیەتی یا •
 نزیکدا؛

 ؛کۆیلەتی کردن بەهۆی قەرزاری •

 سێکیس؛ خراپ سوودلێوەرگرتتر  •

ی  •  ؛ یاخود زۆرەملێ هاوسەرگت 

 ئەندایم جەستە.  هێناتر قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە بۆ مەبەستی دەر  •

 قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی تاواتی شاراوەن. 

لە دەترسن چونکە  ،لەوانەیە داوای یارمەتی نەکەن قوربانیەکانقاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی جۆرە تاوانێکن کە بە ئاساتر نادۆزرێنەوە. 
ر اهیچ ن و پەنابەرییان بەر لەتریس لەدەستداتر باری کۆچیان  خراپیان لێ وەردەگرن،کەڵیک کەسانەوە کە    لەالیەن ئەو تۆڵەسەندنەوە   

 . ڵێێ

اوە  ر لەهەندێک نیشانە کە لەوانەیە ئەوە دەربخەن کە کەسێک بە قاچاخ هێتر  : کەکاتێک    بریتێ 

 کراوە کە کار بکات؛  لێ زۆری یان ناچار کراوە، هەڕەشەی لێ کراوە کەسێک  •

 هەلومەرجێیک خراتی کارکردندا کار دەکات؛لە  کەسێک •

 کەسێیک الیەتر سێهەم؛ یاخودیان  وەها دیارە کە پارەی قەرزێیک زۆر بداتەوە بە خاوەنکار یان پارەی نادرێتی کەسێک  •

ێ بگات.  ئەو کەسەڕێگە نەدرێت و ی هەڵگرتبێت ئەو کەسە ناسنامەی بەڵگەنامەی دیکەییان پاسپۆرت الیەنێیک سێهەم  •  تی
 دەستی

 ئایا تۆ خۆت، یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت، لە مەترسیدایە؟

 مەتریس ئەوەی لەسەرە، دەتوانیت پەیوەندی بەیاخود  کۆیلە،  کراوە  یان پێوە کراوە قاچاخچێتی  ئەگەر خۆت یاخود کەسێک کە تۆ دەیناسیت 
ایل  ئوستی

ی
لە بکە  AFP ماڵپەڕی بەدەستهێناتر یارمەتی سەرداتر یان بۆ ( 131AFP) 131 237 ( ییەوە بکەیت بە ژمارە AFP) پۆلییس فیدراڵ

www.afp.gov.au .AFP  ی،  ەنپێشکەش بکدەتوانن سەالمەتی تۆ بپارێزن، ڕێنماییت و ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری دیکە بۆ پشتگت 
، ڕێنیشاندان و ڕێنماتی یاساتی و کۆچ و  ی داراتی  پەنابەری. وەک شوێتر نیشتەجێبوون، پشتگت 
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ی بۆ ئەو کەسانەی کە قاچاخچێتییان پێوە کراوە ( لەالیەن Support for Trafficked People Program) بەرنامەی پشتگتر
ال ) فەراهەمکردتر یارمەتی  بەڕێوە دەبرێت بۆ وە ـە(Australian Red Crossحکومەتەوە پارەی بۆ تەرخان کراوە و لەالیەن خاچی سووری ئوستی

دتر مرۆڤ تبە قوربانی ەبۆ ئەو کەسانەی کە بوون . یان   بەقاچاخت   کۆیالیەتی

الیا خزمەتگوزاری دیکە هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.   لە ئوستی

1800RESPECT  الیا ان و سێکیس،  پەالماریسەبارەت بە  ڕاوێژ و ئامۆژگاری یە بۆ  خزمەتگوزاری نیشتمانت  ئوستی ر  
ی ناوماڵ. ئەو  ختێ ژ توندوتت 

یم  گوێت لێ   ئامۆژگارانبێبەرانبەر و نهێتر بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات.  و زانیارتی  ڕاوێژ و ئامۆژگاریخزمەتگوزارییە 
ا
دەگرن، وەڵ

ی دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا.   پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگت 

 .www.1800RESPECT.org.auلە  1800RESPECT ماڵپەڕی یان بچۆرە سەر   1800 737 732تەلەفون بکە بۆ 

ڕ )موتەرجیم( هەیە؟ئ ر
 ایا پێویستیت بە وەرگت 

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

 TIS. وەرگتێ

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

ێ   بەرانبەرن و ناوەرۆیک پەیوەندیەکان بە نهێتر دەمێنێتەوە. ناکات. هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان ت 

الیا: زانیاری زیاتر لەسەر قاچاخچێتی   لە ئوستی
ی
 بە مرۆڤەوە و کۆیالیەت

بچۆرە سەر ماڵپەڕی بەیسژ خزمەتگوزارییە  Support for Trafficked People Programسەبارەت بە بۆ زانیاری زیاتر 
یەتییەکان لە 

ا
هەروەها دەتوانیت ئیمەیڵ   .www.redcross.org.auلە  Australian Red Crossیان  www.dss.gov.auکۆمەڵ

یت بۆ   
 .national_stpp@redcross.org.au: بە Australian Red Crossبنتێ

، بچۆرە سەر ماڵپەڕی بەیسژ    e HomDepartment of)کاروباری ناوخۆ بۆ زانیاری زیاتر لەسەر قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە و کۆیالیەتی

Affairs لە )www.homeaffairs.gov.au  ماڵپەڕی یانAustralian Federal Police  لەwww.afp.gov.au   و بۆ "قاچاخچێتی
 بگەڕێ.   (”human trafficking“)بە مرۆڤەوە" 

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

