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تأشيرات األزواجالعنف األسري و  

.العيش في أستراليا دون التعرض لإلضطهاد من قبل أزواجهم األزواجتأشيرات يمكن لحاملي   

.في أستراليا غير مقبول   العنف المنزلي واألسريُيعتبر   

تأشيرتك. وضعية هددتيأسرتك أو أي شخص آخر في مجتمعك أن  أفرادال يمكن لزوجك/ زوجتك أو أحد   

( وتعرضت للعنف األسري وأدى ذلك إلنهاء العالقة، فهناك أحكام في قانون 820، أو  309،أو 300إذا كنت من حملة التأشيرة المؤقتة لشريك الحياة  )الفئة الفرعية 

 (.801أو 100الهجرة األسترالي تسمح لك باإلستمرارية بموجب طلب الحصول على التأشيرة الدائمة لشريك الحياة )الفئة الفرعية 

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

 الخوف من رجال الشرطة في أستراليا فهم موضع ثقة دوماً.

.1800 737 7321800RESPECT على معلومات وإستشارات سرية ومجانية إتصل بالرقم  للحصول  

.131450في حالة حوجتك لمترجم شفهي مجاناً إتصل على   

 

من الظروف.  ع العنف المنزلي واألسري تحت أي  ( م Australian Government)  ال تتسامح حكومة أستراليا  

رجالً كان أو إمرأة.      بالسجن مرتكب هذه الجريمة ويمكن أن ُيعاقب العنف المنزلي واألسري جريمة مخالفة للقانون. يمثل   

.أمنه أو سالمتهبترويع التهديد الذي يهدف للسيطرة على الزوج/ الزوجة نف المنزلي واألسري هو السلوك أوإن الع  

 

 يمكن ألي شخص يتعرض للعنف المنزلي واألسري في أستراليا تلقي المساعدة من قبل خدمات تقديم الدعم

حالة التأشيرة أو الهجرة الخاصة بك.يمكنك تلقي المساعدة بغض النظر عن   

 ويمكن لك أيضاً تلقي المساعدة حتى في حالة إنتهاء العالقة.                                                      

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

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

حالتك إلى خدمات أخرى وهي تقدم إستشارات ومعلومات مجانية سرية عبر الهاتف وعبر اإلنترنت ؛ سيستمع لك اإلستشاريون ويجيبون على إستفساراتك ويمكنهم كذلك إ

التي تقيم بها. داعمة في محيط المنطقة   

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    

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

:                                   األسريبالعنف  المتعلقةلمزيد من المعلومات عن األحكام   

) : Department of Immigration and Border Protection)  على موقع إدارة الهجرة وحماية الحدود  38رقم  التالي للنشرةإتبع الرابط  

www.border.gov.au 

http://www.1800RESPECT.org.auإتصل

