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اده کولپه زور او کم عمر کې و  

جرم دی. دروندلیا کې په زوره یو څوک واده ته مجبورول یو ارتپه اس  

کلن  وي او یا له هغه څخه یې عمر پورته وي تر څو هغه په  ۱۸واده وکړي. په عمومي توګه، یو کس باید   يکه وغواړ ي چېلر يلیا کې خلک دا ازادارتپه اس

محکمې حکم ته  لپاره د ېددکالو پورته وي کوالی شي چې واده وکړي، خو  ۱۶په بعضې وختونو کې که د چا عمر تر واده وکړي.  يقانوني توګه وکوالی ش

 اړتیا شته.

 .ستلو واده وکړيییو کس باید په خپله خوښه پرته له کوم زور او یا تیرا

 تنظیم/ترتیب شوي ودونهپه زور واده کولو سره توپیر لري. د ي، لو رضایت څرګند کړپه آزاده توګه د واده کوپکې چې دواړه لوري  ،واده یو تنظیم/ترتیب شوی

 ي. دلیا کې قانوني ارتپه اس

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

وړ دي. باوراو د  يخوندپولیس لیا ارتاس د  

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

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

ول ورته واده تنظیمله لوري یو بل کس د څوک په زور ودولو لپاره کوم بل هیواد ته لیږدول او یا  یو

عمل دي. يقانون غیر  

 .یعمل د يقانون غیري، چې دا کار ل کیږکیږي او یا د سرحدونو نه  اړوبوتلل  کوم بل هیواد ته له نا کله خلککپه زوره او یا په کم عمر کې د ودولو لپاره 

؟ديژنئ په خطر کې ایا تاسې اویا یو څوک چې تاسې یې پی  

   ولیا  فدرالي پولیسارتاس د

Australian Federal Police (AFP) شمیره   په دغه  ته   131 237  کړي او ورچې لومړنۍ سال  يپی کوالی ش ای ایفزنګ ووهئ.  

.یږيولمالي مرستې، سال مشوري او قانوني سال لپاره  ،وي او یا انساني قاچاق شوي وي، د اوسیدلو یمتضرر کس چې په زوره او کم عمر کې واده شو  

 . الړ شئته  www.afp.gov.au پاڼېویب ېمالوماتو لپاره دغد 

متونه شته چې مرسته کوالی شي.دلیا کې د کلتوري حساسیتونو خارتپه اس  

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

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

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

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

 ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟

ی آټی وهئ. ومفت زنګ  450 131اړیک شمیرې  ېترجمانۍ  خدمت ته په دغ Translating and Interpreting Serviceد  

 ی اس پخپله سال نه ورکوي.آټی  ونیسئ. د نورو ادارو سره اړیکېسره مرسته وکړي ترڅو تاسې  ستاسې ياس کوالی ش

 په زوره ودولو او انساني قاچاقو په اړه د ال زیاتو مالوماتو لپاره:

 .الړشئته  www.ag.gov.au  ویپاڼې Attorney-General’s Departmentد لویې څارنوالۍ  

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

