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 فامیلیخشونت خانگی و 

 قابل قبول نیست. فامیلیدر استرالیا، خشونت خانگی و 

 شود. جرم محسوب می فامیلیبه عبارت دیگر خشونت خانگی و 

 .برود محبسنظر از اینکه مرد یا زن باشد، ممکن است به  شود، صرفکه مرتکب این جرایم می شخص

 .شویدتماس  000در لیس به شماره وشناسید که معرض در خطر است، با پشخص را میکدام اگر 
 سالم و مورد اعتماد است. سازمانیک پولیس در استرالیا 

 .شویدتماس در  732 737 1800شمارهبه   RESPECT 1800با  رایگان و محرم کمکوره و برای دریافت مش

 .شویدتماس در  450 131 به مترجم رایگان دارید با شماره ضرورتاگر 

فامیلی را به هیچ عنوان تحمل ( خشونت خانگی و Australian Governmentدولت استرالیا )
 کند.نمی

انجام  او مصونیتگی مرد یا زن و از طریق ایجاد ترس و تهدید ه ل شریک زندواست که با هدف کنتر فامیلی شامل رفتار یا تهدیدخشونت خانگی و 

 باشد: ذیلتواند شامل موارد فامیلی میخشونت خانگی و  شود.می

 ؛ لت و کوب 

  خفه کردن؛ 

 گی؛ ه به خانواده یا شریک زند ضروری ندادن پول 

 گی از دوستان و خانواده؛ ه منزوی کردن شریک زند 

  گی؛ و ه زندتوهین یا انتقاد دائم از شریک 

 .تهدید کردن کودکان یا حیوانات خانگی 

 مردان برخوردار هستند.با مشابه  زنان از حقوق

 داند.ترالیا زنان و مردان را یکسان میقوانین اس

 مند شود. گی عاری از خشونت داشته و از رابطه و جامعه توأم با خوشبختی بهرهه حق دارد زند هر کس

 یا آسیب را تحمل کنند.زنان مجبور نیستند رفتار بد 

 د به شما کمک کند.نتواند که میندر استرالیا خدمات متناسب فرهنگی وجود دار

1800 RESPECT  و خانگی ملی استرالیا ) فامیلیوره تجاوز جنسی، خشونت خدمات مشعبارت ازAustralia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling service.)  و آنالین  لیفونییمعلومات توره و مشاین خدمات شامل ارائه

در منطقه خودتان  کمکیخدمات  دیگرتوانند شما را به تان پاسخ داده و می دهند، به سؤاالتن به حرف شما گوش مییمشاور و رایگان است. محرم

 .ارجاع دهند

: مراجعه کنید آدرس ذیلبه  RESPECT 1800سایت   بییا به و شدهتماس در  732 737 1800با شماره 

www.1800RESPECT.org.au. 

 دارید؟ ضرورتآیا به مترجم 

تماس در  450 131( رایگان به شماره TIS) (Translating and Interpreting Serviceخدمات ترجمه کتبی و شفاهی ) رایب

 پردازد.نمی همشاور به ارائه خدمات TIS خدمات کمک نماید. دیگربرقراری ارتباط با  درتواند به شما می TIS .شوید

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/

