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 گامازدواج اجباری و زودهن
 اجبار شخص به ازدواج جرمی مهم در استرالیا تلقی میشود. 

داشته باشد. در بعضی سال سن  81 اقل  برای ازدواج قانونی فرد باید معموال حد .آزادند بکنند یا نه ازدواج اینکه در انتخاب در استرالیا مردم

 از دادگاه ازدواج کند. اخذ رأی  میتواند در صورت  باال همسال به  81شرایط شخص 

 .  موافق ازدواج باشد اجبار و فریببدون شخص باید خود 

از پیش  های ازدواج کند.  اند که با هم ازدواج کنند با ازدواج اجباری فرق می که در آن دو نفر آزادانه رضایت داده داده شده  ازدواج از پیش ترتیب

 .هستند در استرالیا قانونی داده شده   ترتیب

 تماس بگیرید. پلیس با 000 شمارۀ است از طریقاگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر 

 و قابل اطمینان است. لیس در استرالیا امنپ

 تماس حاصل نمایید. 732 737 1800به شمارۀ  RESPECT 1800محرمانه با  حمایت ه ومشاور دریافت برای

 .تماس حاصل نمایید 450 131اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ 

فرستادن یا بردن یک شخص به خارج از کشور برای ازدواج اجباری یا درخواست از فرد دیگری 
 این کار غیر قانونی است.  برای انجام

 امری غیر قانونیشوند که این  به کشور دیگری یا آنسوی مرزها برده می ، افراد برخالف ارادۀشانباری و زودهنگاماج برخی اوقات جهت ازدواج

 . است

 د؟یشناسید در معرض خطر قرار دار میشما یا کسی که آیا 

تواند مشاورۀ  می  AFPتماس حاصل کنید. 237 131تلفن با شمارۀ  (Australian Federal Police, AFP) لیس فدرال استرالیا پبا 

، حمایت مالی، شامل مسکن دریافت حمایت هایی جهت انسان را اولیه در این زمینه انجام دهد و قربانیان ازدواج اجباری یا زود هنگام یا قاچاق

  . ارجاع دهندمشاوره و امور قانونی 

 دنبال کنید.   www.afp.gov.au را در وبسایت  AFPلینک  ت بیشتربرای اطالعا

 خدمات دیگری که در استرالیا می تواند در این زمینه کمک کند. 

  1800 RESPECTخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی (Australia’s National  Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling Service) رایگان و  اطالعات ارایه و مشاوره شامل  خدمات این. میباشد

 یند شما را به خدمات حمایتی دیگرنتوا دهند و می سواالت شما را جواب می داده ومشاورین به شما گوش  .استه از طریق اینترنت و تلفن محرمان
   در محلۀ خودتان ارجاع دهند.

به آدرس   RESPECT 1800 سایتب تماس حاصل نمایید یا به و  732 737 1800با شمارۀ 

www.1800RESPECT.org.au .مراجعه کنید 

 آیا نیاز به مترجم دارید؟ 

 کنید. حاصل تماس TIS (Translating and interpreting Service) خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 450 131 با شمارۀ رایگان

TIS با خدمات دیگربه شما کمک کند. ارتباطتوانند برای  میTIS نمیدهد.ه ئای ارا خدمات مشاوره  

 در زمینۀ ازدواج اجباری و قاچاق انسان: برای کسب اطالعات بیشتر

 دنبال کنید.  www.ag.gov.auدر وبسایت است  (Attorney-General’s Department)ۀ دادستان کل ادار که مربوط بهلینک را این 

http://www.afp.gov.au/
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