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 ازدواج زودهنگام و اجباری

 شود.جرم جدی در استرالیا محسوب مییک به ازدواج،  کدام شخصمجبور کردن 

سال سن داشته باشد تا بتواند قانوناً  18معموالً شخص باید بیش از  در استرالیا، مردم آزادانه حق انتخاب ازدواج کردن یا ازدواج نکردن را دارند.

 دارد. محکمهبه حکم  ضرورتسال سن ازدواج کند، اما این کار  16با بیش از  شخصیک در برخی شرایط ممکن است  ازدواج کند.

 شخص باید بدون اینکه مجبور شود یا فریب بخورد با ازدواج موافق باشد.

و با ازدواج اجباری متفاوت است. ازدواج ترتیب داده کنند، آزادانه برای ازدواج توافق میکه در آن هر دو نفر یعنی ازدواجی ازدواج ترتیب داده شده 

 در استرالیا قانونی است.شده 

 .شویدتماس در  000به شماره  پولیسمعرض خطر است، با  در را میشناسید که شخصکدام اگر 
 سالم و مورد اعتماد است. سازمانیک در استرالیا  پولیس

 .شویدتماس در  732 737 1800به شماره  RESPECT 1800رایگان و محرم با  کمکو  مشورهبرای دریافت 

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

برای انجام  شخصازدواج اجباری یا وادار کردن  دیگر برای شخص به کشوریک بردن یا فرستادن 
 این کار غیرقانونی است. 

رخ میدهد، آنها  برخالف میلسرحدات دیگر یا عبور دادن آنها از  اوقات با انتقال افراد به کشور بعضیازدواج زودهنگام و اجباری که 

 غیرقانونی است.

 است؟شناسید در معرض خطر که او را می آیا خودتان یا کسی

اولیه  مشورهتواند می AFP .شویدتماس در  237 131( به شماره AFP) (Australian Federal Policeفدرال استرالیا ) پولیسبا 

 .ارجاع دهدحقوقی  مشورهو  مشورهاز جمله مسکن، کمک مالی،  حمایتیا قاچاق انسان را برای  هنگام ارائه کرده و قربانیان ازدواج اجباری و زود

 .مراجعه کنید www.afp.gov.au آدرسبه  AFPسایت   بیبیشتر از لینک به و معلوماتبرای کسب 

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

1800 RESPECT  و خانگی ملی استرالیا ) فامیلیتجاوز جنسی، خشونت  مشورهعبارت از خدماتAustralia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) و  یتیلیفونمعلومات و  مشورهاین خدمات شامل ارائه  .است

در منطقه کمکی خدمات دیگر توانند شما را به ان پاسخ داده و میت ن به حرف شما گوش میدهند، به سؤاالتیمشاور و رایگان است. آنالین محرم

 .ارجاع دهندخودتان 

: 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  درمیتواند به شما  TIS .شوید

 بیشتر در مورد ازدواج اجباری و قاچاق انسان: معلوماتبرای کسب 

 .دبروی www.ag.gov.au آدرس( به Attorney-General’s Departmentسایت سازمان دادستانی کل )  بیبا استفاده از لینک به و

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

