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 العنف المنزلي واألسري

.في أستراليا لعنف المنزلي واألسري غير مقبول  يُعد ا  

ضد القانون. جريمة   ُيعتبر العنف المنزلي واألسريُ   

أو إمرأة.كان رجال  بالسجن مرتكب هذه الجرائم  ُيعاقبويمكن أن   

.000في حالة تعرضك أنت أو أي شخص تعرفه للخطر إتصل هاتفيا  بالشرطة على الرقم   

 الخوف من رجال الشرطة في أستراليا فهم موضع ثقة دوما .

.1800 737 732 1800RESPECT على معلومات وإستشارات سرية ومجانية إتصل بالرقم  للحصول  

.131450في حالة حوجتك لمترجم شفهي مجانا  إتصل على   
 

.تحت أي من الظروفواألسري لعنف المنزلي مع ا(  Australian Government) ال تتسامح حكومة أستراليا  

عه أو تهديد سالمته. ويمكن بتروي و أنثىأشريك ذكرا  كان الويتضمن العنف المنزلي واألسري السلوك أو التهديد الهادف للسيطرة على 

مل العنف المنزلي واألسري اآلتي: أن يش  

    الضرب 
 الخنق 
 حرمان شريك الحياة أو األسرة من المال الضروري 
 عزل شريك الحياة عن أصدقائه وعائلته 
 إهانة شريك الحياة أو إنتقاده بإستمرار 
 تهديد األطفال أو الحيوانات األليفة 

 

.ساء بنفس الحقوق المكفولة للرجالتتمتع الن  

. النساء على أساس المساواةأستراليا الرجال و تعامل قوانين  

 يملك كل شخص الحق في حياة بال عنف والتمتع بعالقة هانئة في مجتمع سعيد.

 على النسوة أن يرفضن المعاملة السيئة أو تعرضهن لألذى.
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.يمكنها المساعدةووجد في أستراليا خدمات تعى التنوع الثقافي ت  

 إن1800RESPECTهي الخدمات اإلستشارية القومية األسترالية الخاصة باإلعتداء الجنسي ، والعنف المنزلي واألسري 

(Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) 

؛ سيستمع لك اإلستشاريون ويجيبون على إستفساراتك ويمكنهم كذلك وهي تقدم إستشارات ومعلومات مجانية سرية عبر الهاتف وعبر اإلنترنت 

 إحالتك إلى خدمات أخرى داعمة في محيط المنطقة التي تقيم بها. 

www.1800RESPECT.org.au: 1800RESPECT ، أو قم بزيارة موقع 1800737732إتصل بالرقم   
 

 هل تحتاج لمترجم شفهي ؟ 

. 131450على الرقم المجاني   (Translating and Interpreting Service)(TIS) إتصل بخدمات الترجمة والترجمة الشفهية   

 يمكن لخدمات الترجمة والترجمة الشفهية أن تساعدك على اإلتصال بالخدمات األخرى ، في حين ال توفر الخدمات اإلستشارية.

http://www.1800RESPECT.org.auإتصل

