جہیز کی خاطر بدسلوکی
جہیز کے سلسلے میں تشدّد یا تنگ کرنا گھریلو اور عائلی تشدد کی ایک قسم ہے۔
مختلف ملکوں اور تہذیبوں میں جہیز کی روایات مختلف ہو سکتی ہیں۔
'جہیز' ایک رسم ہے جس میں بالعموم شادی کے وقت لڑکی کا گھرانہ اسکے شوہر کو پیسہ ،جائیداد یا تحائف دیتا ہے۔ جہیز کی رسم بذات خود
کوئی بدسلوکی نہیں ہے۔
شادی سے پہلے ،شادی کے دوران یا شادی کے بعد ،کسی بھی وقت ،جہیز دینے یا لینے کے سلسلے میں مجبور کرنے ،تشدّد یا مار پیٹ یا
تنگ کرنے والی کوئی بھی حرکت بدسلوکی کی ایک قسم ہے۔ جہیز کے لیے بدسلوکی میں عام طور پر ایسے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ
جہیز نہیں دیا گیا تھا اور لڑکی یا اسکے رشتہ داروں سے مزید پیسہ یا تحائف لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے ہوۓ مطالبے کیے جاتے ہیں۔
گھریلو اور عائلی تشدد آسٹریلیا میں قانون کے خالف ہیں اور جرم ہیں۔ ان جرائم کا ارت کاب کرنے واال جیل جا سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا
عورت۔
اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو  000پر پولیس کو فون کریں۔
آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
مفت ،رازدارانہ مشورے اور معلومات کے لیے  1800 737 732پر  1800RESPECTکو فون کریں۔
اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہو تو  131 450پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کسی طرح کے حاالت میں جہیز کے سلسلے میں تشدّد یا تنگ کرنے کو
برداشت نہیں کرتی۔
آسٹریلیا کی حکومت جہیز کے سلسلے میں تشدّد اور ستانے سمیت عائلی تشدّد کے مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ تمام آسٹریلین
باشندوں کو تشدّد ،خوف یا جبر کے بغیر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے ،چاہے انکی مذہبی و تہذیبی روایات اور عقائد کچھ بھی ہوں۔
جہیز کے سلسلے میں تشدّد اور ستانے میں ایسا طرزعمل یا دھمکیاں شامل ہیں جن کا مقصد پارٹنر (ازدواجی ساتھی) یا اسکے گھر والوں کو
خوف میں مبتال کر کے یا انکی حفاظت کے لیے خطرہ پیدا کر کے انہیں کنٹرول کرنا ہو۔

اگر آپ یہاں ویزے پر ہیں تو پھر بھی آپکو مدد مل سکتی ہے۔
آپکا پارٹنر ،گھرانے کے افراد یا کمیونٹی کے دوسرے لوگ آپکی ویزے کے حوالے سے حیثیت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔
اگر آپکے پاس عارضی پارٹنر ویزا (سب کالس  309یا  )820یا پراسپیکٹیو میرج ویزا (سب کالس ) 300ہے اور آپکے ساتھ جہیز کے
سلسلے میں عائلی تشدّد ہو رہا ہے تو آسٹریلیا کے مائیگریشن کے قوانین میں عائلی تشدّد کے لیے ایسے اصول موجود ہیں جن کے سبب آپکو
اپنے مستقل پارٹنر ویزا (سب کالس 100یا  )801کی درخواست دینے کی اجازت مل جاتی ہے۔

جہیز کی وجہ سے کسی کو شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
اگر کسی شخص کو اسکی مکمل اور آزادانہ رضامندی کے بغیر ،شادی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ،جہیز کو استعمال کیا گیا تھا تو یہ
جبری شادی ہو سکتی ہے۔
آسٹریلیا میں ہر شخص کو یہ انتخاب کرنے کی آزادی حاصل ہے کہ وہ شادی کرے گا  ،کس سے اور کب شادی کرے گا۔ کسی کو شادی کرنے
پر مجبور کرنا ،اس کے لیے دھمکانا یا چکر دینا آسٹریلیا کے قانون کے خالف ہے۔ کسی کی جبری شادی کی حوصلہ افزائی کرنا یا اسکے
انتظام میں مدد کرنا ،اور جبری شادی میں فریق ہونا – اگر آپ جبری شادی کا نشانہ بننے والے فریق نہیں – بھی قانون کے خالف ہے۔ یہ
اصول قانونی ،تہذیبی اور مذہبی شادیوں ،سب پر الگو ہوتا ہے۔

آسٹریلیا میں مختلف تہذیبوں کا احساس رکھنے والی خدمات موجود ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔
 1800RESPECTآسٹریلیا میں جنسی حملے ،عائلی اور گھریلو تشدد کے لیے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ سروس
فون پر اور آن الئن مفت ،رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صالح کار) آپ کی بات سنتے ہیں ،سواالت کا جواب
دیتے ہیں اور آپ کے مقامی عالقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔
 1800 737 732پر فون کریں یا  1800RESPECTکی ویب سائیٹ  www.1800RESPECT.org.auدیکھیں۔
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مائی بلیو سکائی ) (My Blue Skyبالخصوص جبری شادی کی روک تھام ،معلومات ،دوسرے اداروں سے رابطے کروانے اور مفت قانونی
مشورے کے لیے آسٹریلیا کی قومی ویب سائیٹ اور امدادی الئن ہے۔
(02) 9514 8115پر فون کریں0481 070 844 ،کو ٹیکسٹ میسیج بھیجیںhelp@mybluesky.org.au ،کو ای میل کریں یا
 www.mybluesky.org.auپر  My Blue Skyکی ویب سائیٹ پر جائیں۔
عائلی تشدّد اور ویزوں ،جبری شادی اور انسانی ٹریفکنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز (Department
) of Home Affairsکی ویب سائیٹ  www.homeaffairs.gov.auپر جائیں اور ” “forced marriageلکھ کر سرچ کریں۔

کیا آپ کو انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہے؟
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس) (Translating and Interpreting Service, TISکو  131 450پر مفت فون کریں۔ TIS
کا ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TISماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت اور
رازدارانہ ہوتا ہے۔
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