
Forced and Early Marriage                                                                                                                                               (Hazaragi) 
DSS1795.02.16 

 

 ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن 

 .مجبور کدون یک نفر به ازدواج در آسترالیا جرم استه

 که  تا هباش سال ۱۸مردم آزاد هستن که ازدواج کنن یا نه. کسی که ازدواج مونه باید معمولن باالی سن ده آسترالیا 
بشرطی که از بیتنه قانونی ازدواج کنه شاید  سال باشه ۱۶باالی سن  کسی کهوختا بیتنه قانونی ازدواج کنه. یگو

 هرگونه فشار یا بازی ددو باشه.  که به توافق شخص بوده بغیرازدواج باید  .محکمه حکم بیگره

ب داده موشه از ازدواج خود اشخاص ترتی های ترتیبی که به کمک فامیل و به توافق و رضایت کاملالبته ازدواج 
  . ونیت درهدر آسترالیا قان اجباری فرق مونه. ازدواج های ترتیبی

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

اعتباری استه.  محفوظ و   پولیس ده آسترالیا  

 یدتلفن ک 732 737 1800یا  RESPECT 1800 شماره مالومات دهدیگه بلده مشوره مفت و محرمانه و 

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

کار توسط بلده ازدواج اجباری یا اجرای ایکدون یک نفر در خارج از کشور  ریی
 کسی دیگه غیر قانونی استه. 

خود باضی وختا برای ازدواج اجباری یا ازدواج زیر سن کسی را در خارج از کشور و بیرون از مرز بدون رضایت کامل  
 قانون استه.   مونن که این کار خالفشی ریی 

  آیا شمو یا کدام شنخته شمو در خطر هستین؟

  تلفن کید. پولیس فدرال (Australian Federal Police (AFP))پولیس فدرال آسترالیا  237 131ده شماره 

ده کسی که قربانی مشکل ازدواج اجباری یا ازدواج زیر سن باشه قنجغه میتنه مشوره ابتدایی داده و  آسترالیا
 . همکاری مونه مشاوره حقوقی، کمک مالی، مشاوره و جای جگهخدمات قاچاق انسان،  قسمت 

 سر بزنید.  www.afp.gov.auپولیس فدرال  برای مالومات بیشتر ده ویبسایت

 ری کنه.دیگه خدمات کمکی هم ده آسترالیا پیدا موشه که همکا

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 ده شمو میرسانه. مشاور ازوابلمفت 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 شمو میتنید که به شماره

www.1800RESPECT.org.au سر بزنید  

 ترجمان کار درید؟ 

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

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

 :اجباری و قاچاق انسان ازدواجمالومات بیشتر ده باره بلده 

  .سر بزنید (Attorney-General’s Departmentعامه )دفتر سارنوالی  www.ag.gov.auده ویبسایت 

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

