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 تجاوز جنسی 

 .تجاوز جنسی به هرکسی که بشه خالف قانون استه ،ده آسترالیا

 ده بندیخانه انداخته شوه، چه خاتو بشه یا مردگ. تجاوز جنسی شوه ممکن که مرتکب  هر کسی

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

ی استه. اعتبار محفوظ و   پولیس ده آسترالیا  

 یدتلفن ک732 737 1800یا  RESPECT 1800 مالومات به شمارهدیگه بلده مشوره مفت و محرمانه و 

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

تحمل تجاوز جنسی ره به هیچوج ( Australian Government) دولت آسترالیا
 . نمونه

 نفر دیگه بدون رضایت از او  وارد شوه.  تجاوز جنسی چیزی استه که علیه یک

  تجاوز جنسی این چیزها ره شامل موشه:

  ؛مجبور به مقاربت جنسی یا عمل جنسی کدو رهکسی 
 یا ؛کدو مجبور به تماشای فیلم های پورنوگرافی هکسی ر 
 عمل جنسی بله یک طفل یا نفر خوردسال مقاربت جنسی یا. 

 
 ضو خانواده هم غیرقانونی استه. تجاوز جنسی علیه همسر، عیال و یا ع

 .خاتنو مثل حقوق مردکو استهحقوق 

 برابر استه. یک ده قانون آسترالیا حقوق خاتو و مردگ 

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

 کنه.  گذارهو  و بی بختی ره قبولخاتنو 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 بلده شمو میرسانه. مشاور ازوامفت و محرمانه ره از طریق تلفن و مشاوره آنالین 

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

 RESPECT 1800ویبسایت ده کنید یا که  تلفن732 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 ترجمانی450 131ده شماره 

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

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

