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ویزې /ملګرېاو د ملګري یتاوتریخوال یکورن  
د خپل  د پاتې کیدلو لپارهلیا کې ارتاس کسان اړ نه دي چې په لرونکي ویزه /ملګرېد ملګري

  سره په بده اړیکه کې واوسیږي. ې/ملګريملګر
.یتاوتریخوالی د منلو وړ نه د یکورنلیا کې، ارتپه اس  

.چې ستاسې د ویزې حالت وګواښينشي کوالی  نور خلک د ټولنېد کورنۍ غړي او یا  /ملګرې،ملګری  

داسې وکې ینانولیا د کډوالۍ په قارتد تاوتریخوالی ښکار کیږئ او ستاسې اړیکې ختمیږي، د اس اولرئ  (subclass 300, 309 or 820)ملګرې ویزه د ملګري/که تاسې موقتې 

 . ئورکړ يته درخواست( subclass 100 or 801ګرې ویزې )ململګري/د دایمي  تر څو يکوتاسې ته اجازه درمقررات شته چې 

 ئ.زنګ ووه 000 پولیس ته په نوپه خطر کې وي  تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئکه چیرې 

وړ دي. باوراو د  يخوندپولیس لیا ارتاس د  

 زنګ ووهئ. ته 1800RESPECT 1800 737 732 د مفتې، محرمانه مشورې او مالوتو لپاره

 ووهئ. ته زنګ 450 131 فت ترجمان ته اړتیا لرئ نوکه م

Australian Government حکومتلیا ارتد اس تاوتریخوالی د  کورنی حالت کې ته په هیڅ 

و وړ نه دی.زغمل  

 یکورن سړی وي او یا ښځه. هغهکه ه برابره خبره د، زنداني کیدلی شي ي،ي مرتکب شکورني تاوتریخوالد  هر هغه څوک چې ي.دجرمونه  پرضد قانوند  یتاوتریخوال یکورن

ډاروي یا یې وي، چې دا کار هغوې وتر خپل کنټرول الندې رواستل  ي/ملګرېې او ګواښونو نه چې هدف یې د نارینه یا ښځینه ملګریهغې رو ېتاوتریخوالی عبارت دی له هر

زیان ورسوي. خوندیتوب ته  

ره الس او ګریوان وي، کوالی شي چې د تاوتریخوالي س يکورنلیا کې د ارتهرهغه څوک چې په اس

متونو څخه مرسته تر السه کړي.دمرستندویه خ  

 تاسې کوالی شئ چې مرسته تر السه کړئ ان تردې چې ستاسې د ویزې او کډوالۍ حالت که هرڅنګه وي. 

مرسته تر السه کوالی شئ. بیا هم تاسې –او یا نه  ېستاسې اړیکه ختمه شو چېنه کوي  هدا پروا  

 RESPECT 1800  متدخملي سال  ي دتاوتریخوال ي، کورنيلیا د جنسي تیرارتاسد Australia’s National Sexual Assault, 

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

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

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

 ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟

ټی ای . وهئ. ومفت زنګ  450 131شمیرې  ېخدمت ته په دغ ترجمانۍ Translating and Interpreting Service (TIS) د

 ټی ای اس پخپله سال نه ورکوي.. ئد نورو ادارو سره اړیکې ونیسترڅو تاسې  يسره مرسته وکړ ستاسې ياس کوالی ش

زیاتو مالوماتو لپاره: په اړه د ال قرراتود م يد کورني تاوتریخوال  
( په ویبپاڼه Department of Immigration and Border Protection) ېدارد کډوالۍ او د سرحدونو د ساتنې احقیقت پاڼې لینک چې  ۳۸ دتاسې 

www.border.gov.au ئ، تعقیب کړیکې د.  

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

