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یتاوتریخوال یکورن   

. ید منلو وړ نه د تاوتریخوالی یکورنلیا کې، ارتپه اس  

جرمونه دی. پر ضد قانوند  یتاوتریخوال یکورن   

سړی وي او یا ښځه. هغهکه برابره خبره ده ، لی شيدزنداني کی ،مرتکب شي يتاوتریخوال يکورند  هر هغه څوک چې  

 ئ.زنګ ووه 000 پولیس ته په نویژنئ  په خطر کې وي که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پ

وړ دي. باوراو د  يخوندپولیس لیا ارتاس د  

 زنګ ووهئ. ته 1800RESPECT 1800 737 732  مشورې او مالوتو لپاره ، محرمانهېد مفت

 زنګ ووهئ.ته  450 131که مفت ترجمان ته اړتیا لرئ نو  

Australian Government حکومتلیا ارتد اس و زغملتاوتریخوالی د  یکورن حالت کېهیڅ  ته په  

 وړ نه دی.

ي، چې وخپل کنټرول الندې رواستل تر  ېښځینه ملګر یانارینه  هدف یې دګواښونو نه چې  یا ېهغې روې ېتاوتریخوالی عبارت دی له هر یکورن
 له: تاوتریخوالی عبارت دی یکورن زیان ورسوي.خوندیتوب ته   ي یا یېډارووهغوې کار دا 

 ؛وهل    

 ؛نه نیول )خفک کول( ۍمر; 

 ؛پیسو نه ورکول اړینود  رنۍ تهاو یا کو ي/ملګرېملګر 

 ؛څخهکورنۍ یا جال کول له دوستانو  ي/ملګرېد ملګر 

 او   ؛لډول هغه تر انتقاد الندې نیو هدارسپکول او یا په دوام ي/ملګرېد ملګر 

 انو او یا د کورنیو څارویو ګواښل. د کوچنی 

.په شان مساوی حقونه لريیو سړ د ېښځ  

توګه ګوري. يښځو او سړیو ته په مساو ینانولیا قارتد اس  

ژوند وکړي. کې  هټولنیوه خوشحاله اړیکه او ، په يچې په ازاده توګه پرته له تاوتریخوال يهرڅوک دا حق لر  

او یا دوی ته زیان ورسیږي. يښځو ته باید دا د منلو وړ نه وي چې دوی سره بده رویه وش  

متونه شته چې مرسته کوالی شي.دخ حساسیتونولیا کې د کلتوري ارتپه اس  

RESPECT 1800 متدخملي سال  د يتاوتریخوال ي، کورنيلیا د جنسي تیرارتد اس Australia’s National Sexual Assault,  

Family and Domestic Violence Counselling service اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د انټرنیټ له دا  .دی

 .تاسې سره مرسته وکړي، لیږيسچې  ،اوري، ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته ېورکوي.  سالکاران ستاسې خبري الر

 ته الړ شئ.  www.1800RESPECT.org.au ېویبپاڼ ېته زنګ ووهئ او یا دغ 732 737 1800شمیرې   ېدغ

اړتیا لرئ؟ تهایا تاسې ترجمان   

ی آټی . وهئومفت زنګ  450 131 ېاړیک شمیر ېپه دغ ته ترجمانۍ  خدمت Translating and Interpreting Service  د

 ی اس پخپله سال نه ورکوي.آټی  .ئد نورو ادارو سره اړیکې ونیسسره مرسته وکړي ترڅو تاسې  ستاسې ياس کوالی ش

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

