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 بله عیال خشونتو  خانگیخشونتِ 

 .نیسته اجازهده آسترالیا خشونتِ منه خانه و خشونت بله عیال 

 کدون عیال و بچه خالف قانون و جرم استه.  پټمنه خانه و  خشونتِ 

 بشه یا مردگ.  ده بندیخانه انداخته شوه، چه زنشوه شاید که  که مرتکب ازیطور جرم ها کسایی

تلفن کید. 000دام شنخته شمو در خطر باشه ده پولیس اگر که خود شمو یا ک  

اعتباری استه.  محفوظ و   پولیس ده آسترالیا  

 یدتلفن ک 732 737 1800یا  RESPECT 1800 مالومات به شمارهدیگه بلده مشوره مفت و محرمانه و 

 تلفن کید 450 131اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره 

پ ټبه هیچوج خشونتِ منه خانه و ( Australian Government) دولت آسترالیا
 . کدون عیال و بچه تحمل نمونه

وایمه  کنترول کدو با هر رقم رفتار و کردار یا ترساندو که مقصد ازو  یعنی و خشونت بله عیال بچه خانگی خشونتِ 
  و خشونت بله عیال بچه شامل: خانگی خشونتِ یا شوی باشه.  نخاتوهمسر،  انداختو بله

  زد و کوی کدو 
  قپه کدو  

  عیال یا همسر خو قید کدو پیسه ره سر 
 کدو خوده از دوست و قوم شی بزور دور نگاه  عیال یا همسر 
 و خو بهانه گیری کدو همسر بلهیا هروخت  َدو و دشنام کدو ، 
  ترساندون زوزاد ها یا که حیوانات خانگی 

 .حقوق خاتو و مردگ یک برابر استه

 برابر استه. یک الیا حقوق خاتو و مردگ ده قانون آستر

 کنه. خوش تیر زندگی  ده خشونت و بی غیر ده بین مردوم  آزادانه، هر نفر حق دره که

 کنه.  گذاره و بی بختی ره قبول کده وخاتنو مجبور نیسته که ظلم 

 کمک کنه.  شموره ده آسترالیا پیدا موشه که شمو هایرواجبا  خدمات مناسب

خشونت خانگی تعرض جنسی و  از طرف خدمات ملی آسترالیا بلده مشاوره دادو از خاطر RESPECT 1800شماره 

مالومات  آنها( Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) استه
شموره گوش کیده، سوال  توره ور ازوابلده شمو میرسانه. مشامفت و محرمانه ره از طریق تلفن و مشاوره آنالین 

  مونه.  پیداخدمات  شموبلده  شمو ونمنتطقه خود و ده های شموره جواب گفته

 RESPECT 1800ویبسایت ده تلفن کنید یا که   732 737 1800 شماره شمو میتنید که ده

www.1800RESPECT.org.au یدسر بزن  

 ترجمان کار درید؟ 

( که مفت استه زنگ Translating and Interpreting Service) تیس خدمات ترجمانی 450 131ده شماره 

 ده هرجای که کار دشتید قنجغه ترجمان رخ مونه. خود تیس خدمات مشاوره دهی ندره.  هبزنید. تیس شمور

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

