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 واألسري المنزلي العنف
 . مقبول غيرأمر  واألسري المنزلي العنف أستراليا، في

 العنف المنزلي واألسري جرائم ضد القانون. فعال أتعدّ 

 ، سواء كان رجالً أو امرأة.الذهاب إلى السجنويمكن للشخص الذي يرتكب هذه الجرائم 

 .000بالشرطة على الرقم  وافي خطر اتصل هونتعرفآخر شخص أي أو بذاتكم  مإذا كنت

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها

ً والمعلومات للحصول على المشورة   .732 737 1800 المجانية على الرقم 1800RESPECTبخدمة  واسرية، اتصل بصورةو مجانا

 450 131. بالرقم  واالمجانية اتصلالفورية بحاجة إلى خدمات الترجمة  مإذا كنت

 واألسري المنزلي العنف معأبداً ( Australian Government) األسترالية الحكومة تتسامح ال
 .الظروف من ظرف أي تحت

. ويمكن أن يشمل مأو تهديد سالمته فيهم خوفعن طريق بث ال شركاء الحياةيشمل العنف المنزلي واألسري سلوك أو تهديدات الهدف منها السيطرة على 

 العنف المنزلي واألسري: 

 الضرب؛ •

 الخنق؛ •

 ألفراد العائلة؛الضروري لشريك)ة( الحياة أو رفض منح المال  •

 دقاء؛ عن األهل واألص )ة(عزل الشريك •

 ؛)ة(الشتم أو النقد المستمر للشريك •

 ؛على ممارسة الجنس )ة(إجبار الشريك •

 تهديد األطفال أو الحيوانات األليفة.و •

 . نفسها الرجل حقوق للمرأة

 يتساوى النساء والرجال بموجب القانون األسترالي.

بأن تتّم قبل يأن ألي أحد وال ينبغي فالعنف غير مقبول على األطالق،  .وأحبائهخوض عالقات إيجابية وآمنة مع أسرته وأصدقائه لكل شخص الحق في 

 يذاء.معاملته بشكٍل سيء أو بالتعّرض لإل

 .العون يد تقديم يمكنهاوالتي  اتالثقافالتي تراعي  الخدمات من مجموعة أستراليا في يوجد
1800RESPECT تقدم المشورة . وهي والعنف المنزلي واألسري ةالجنسي اتاالعتداءتختص بتقديم الخدمات االستشارية حول وطنية  ةهي خدمة أسترالي

إلى خدمات الدعم األخرى إحالتكم ، كما يمكنهم مويجيبون على أسئلتكإليكم يستمع المستشارون . سعبر الهاتف أو اإلنترنتوبصورة سرية والمعلومات مجاناً 

 المحلية.  مفي منطقتكالمتوفرة 

  www.1800RESPECT.org.auالرابط  على 1800RESPECTموقع اإللكتروني الاطلعوا على أو  732 737 1800بالرقم  وااتصل

 ؟فوري مترجم إلى ونتحتاج هل
 بإمكان مترجم من .450 131 على الرقم (Translating and Interpreting Service (TIS))بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية  وااتصل

TIS علماً بأّن خدمة على التواصل مع الخدمات األخرى مكتساعدم ،TIS .جميع المكالمات مجانية وسرية. ال تقدم المشورة 

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

