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 کردنی پێشوەختوبەزۆر بەشوودان و شو

 .تاوانێکی زۆر جدییە زۆرکردن لە هەر کەسێك بۆ شووکردن یان ژنهێنان لە ئوسترالیا

 18 بە شێوەیەکی ئاسایی، کەسێك پێویستە تەمەنی لەسەرو.  لە ئوسترالیا، خەڵك ئازادن کە خۆیان بڕیار بدەن ئاخۆ شوو بکەن یان ژن بهێنن

سااڵن دەتوانێت  16لە هەندێك هەلومەرجدا کەسێکی سەرو تەمەنی  ەوەی بەشێوەیەکی یاسایی شوو بکات یان ژن بهێنێتسااڵنەوە بێت بۆ ئ
 .شوو بکات یان ژن بهێنێت، بەاڵم ئەوە پێویستی بە فەرمانی دادگە دەبێت

یان فێڵی لێ بکرێت ( ر لێکردنزۆ)ئەو کەسە دەبێت ڕازی بێت بە شووکردن یان ژنهێنانەکەی بەبێ ئەوەی کە فشاری بخرێتە سەر 
 (.هەڵبخەڵەتێنرێت)

 یهاوسەرگیر .سازکراو، کاتێك هەردوو ال ڕازی بن بەوەی کە ببن بە ژنومێرد، لەگەڵ بەزۆر بەشوودان لێك جیاوازن یهاوسەرگیر

 .سازکراو لە ئوسترالیا یاساییە

 000 ۆلیس بە ژمارە ئەگەر خۆت یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت مەترسی لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پ 

 .لە ئوسترالیا پۆلیس کەسانێکی ئەمینن و جێگەی متمانەن

 .732 737 1800بە ژمارە  RESPECT 1800بۆ ئامۆژگاری بێبەرانبەر و نهێنی تەلەفون بکە بۆ  

 .450 131 ـی خۆڕاییە تەلەفون بکە بۆ ( موتەرجیم)ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ  

ێك ببەیت بۆ واڵتێکی تر یان بینێریت بۆ واڵتێکی تر بۆ بەزۆر ئەوە کارێکی نایاساییە کە کەس
 . بەشوودان یاخود بە کەسێکی تر بڵێیت ئەو کارە ساز بکات

بەزۆر بەشوودان یان بەشوودانی پێشوەخت هەندێك جار دەبەسترێتەوە بە گواستنەوەی کەسێکەوە بۆ واڵتێکی تر یان بۆ ئەو دیوی سنورەکان 
 .ەوە، ئەوەش کارێکی نایاساییەبەپێچەوانەی ویستی خۆی

 ؟ئایا تۆ خۆت، یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت، لە مەترسیدایە

ڕێنمایی  دەتوانن AFP   .237 131 بە ژمارە (AFP) (Australian Federal Police) تەلەفون بکە بۆ پۆلیسی فیدراڵی ئوسترالیا 

نی پێشوەخت یان قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە ڕەوانە بکەن بۆ الیەنی تر بۆ بنەڕەتی فەراهەم بکەن و قوربانیانی بەزۆر بەشوودان و بەشوودا
 .بەدەستهێنانی پشتگیری، لەوانە شوێنی نیشتەجێبوون، پشتگیری دارایی، ڕێنیشاندان و ڕێنمایی یاسایی

 .www.afp.gov.auلە  AFPبۆ زانیاری زیاتر دوای ئەو بەستەرە بکەوە بۆ ماڵپەڕی  

 .لە ئوسترالیا خزمەتگوزاری دیکە هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن

1800 RESPECT نیشتمانی ئوسترالیا بۆ ڕێنیشاندان سەبارەت بە دەستدرێژی سێکسی، توندوتیژی ناوماڵ و خێزان  یخزمەتگوزاری (

Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service )ئەو .  دەگرێتەوە
، لێ دەگرنڕێنیشاندەرەکان گوێت .  خزمەتگوزارییە ڕێنیشاندان و زانیاری بێبەرانبەر و نهێنی بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات

 .وەاڵمی پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگیری دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا

 wroTTCEPSER0w81.wwww...لە   RESPECT 1800یاخود بچۆرە سەر ماڵپەڕی   732 737 1800 لەفون بکە بۆتە

 هەیە؟( موتەرجیم)ئایا پێویستیت بە وەرگێڕ 

  .450 131بە ژمارە   (TIS) (Translating and Interpreting Service)ی وەرگێڕان یبە خۆڕایی تەلەفون بکە بۆ خزمەتگوزار

TIS دەتوانن یارمەتیت بدەن بۆئەوەی لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی دیکە لەیەك تێبگەن  .TIS  ەنپێشکەش ناکئامۆژگاری و ڕێنیشاندان. 

 :بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بەزۆر بەشوودان و قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە

 .ww.w.8.www...لە ( Attorney-General’s Department)داواکاری گشتی  رمانگەیفەدوای ئەو بەستەرە بکەوە بۆ ماڵپەڕی  

http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

