 LGBTIQکمیونٹیوں میں گھریلو اور عائلی تشدّد
آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد کو قبول نہیں کیا جاتا۔
جو لوگ خود کو عورت میں کشش پانے والی عورت ،مرد میں کشش پانے واال مرد ،خود کو مخالف صنف کا فرد  ،دونوں صنفوں کے بیچ اور
کوئیر ) (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer, LGBTIQشناخت کرتے ہیں ،وہ آسٹریلیا میں
دوسروں کے برابر حقوق رکھتے ہیں اور ہر قسم کا امتیازی سلوک غیرقانونی ہے۔
آسٹریلیا میں تمام تعلقات قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ ہم جنس جوڑوں سمیت تمام جوڑوں کو تعلقات استوار کرنے یا شادی
کرنے کا حق حاصل ہے۔
یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اسے اپنے خاندان ،دوستوں اور پیاروں کے ساتھ مثبت اور محفوظ رشتوں کا تجربہ ہو۔
گھریلو اور عائلی تشدّد آسٹریلیا کے قانون کے خالف جرائم ہیں۔ ان جرائم کا مرتکب ہونے واال شخص 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 گھریلو اور عائلی تشدّد کو برداشت نہیں کرتی۔
گھریلو اور عائلی تشدد میں ایسا رویہ یا دھمکیاں شامل ہیں جن کا مقصد ایک پارٹنر (ساتھ رہنے والے یا شریک حیات) کو ڈرا کر یا اس کی
سالمتی کے بارے میں دھمکی دے کر کنٹرول کرنا ہو۔ گھریلو اور عائلی تشدد میں یہ شامل ہو سکتا ہے:
•

مارنا؛

•

گال دبانا؛

•

گھر والوں یا پارٹنر کو ضرورت کے پیسوں سے محروم رکھنا؛

•

پارٹنر کو دوستوں اور رشتہ داروں سے الگ رکھنا؛

•

پارٹنر کی توہین کرنا یا اس پر تنقید کرنا؛ اور

•

بچوں یا پالتو جانوروں کے بارے میں دھمکانا۔

 LGBTIQتعلقات میں گھریلو اور عائلی تشدد میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے:
•

پارٹنر کے دونوں صنفوں کے بیچ ہونے ،جنسی رجحان ،صنف ،صنفی اظہار ،خود کو صنف مخالف کا فرد سمجھنے یا ایچ آئی وی
کی حالت کو اسکے خالف استعمال کرنے کی دھمکی دینا

•

پارٹنر کو دھمکی دینا کہ اسکے گھر والوں ،دوستوں یا کمیونٹی کے سامنے یا روزگار کے مقام پر اسکا 'پول کھول دیا جاۓ گا'؛

•

پارٹنر کی دوائیاں کنٹرول کرنا یا صنف بدلنے کے سلسلے میں صحت کے لیے دیکھ بھال حاصل کرنے پر کنٹرول؛ یا

•

پارٹنر پر سیکس یا صنف کے عام طور طریقوں پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالنا۔

آسٹریلیا میں امدادی خدمات دستیاب ہیں جو آپکے کام آ سکتی ہیں۔
 LGBTIQ ACONافراد کی صحت سے متعلق مسائل پر مفت معلومات فراہم کرتی ہے جس میں عائلی اور گھریلو تشدد پر معلومات بھی
شامل ہیں۔  www.acon.org.auپر  ACONکی ویب سائیٹ پر  LGBTIQافراد کو شامل رکھنے والی امدادی خدمات کی ڈائریکٹری
دیکھیں۔
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 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.auپر  LGBTIQافراد کے
لیے خاص معلومات کا حصہ دیکھیں۔

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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