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یتاوتریخوال یکورن   

. ید منلو وړ نه د تاوتریخوالی یکورنلیا کې، ارتپه اس  

جرمونه دی. پر ضد قانوند  یتاوتریخوال یکورن   

.سړی وي او یا ښځه هغهکه برابره خبره ده ، لی شيدزنداني کی ،مرتکب شي يتاوتریخوال يکورند  هر هغه څوک چې  

 زنګ ووهئ. 000که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ  په خطر کې وي نو پولیس ته په 

 د استرالیا پولیس خوندي او د باور وړ دي.

 زنګ ووهئ. 732 737 1800  ته په  1800RESPECT تو لپارهماد ، محرمانه مشورې او مالو

 ته زنګ ووهئ. 450 131ترجمان ته اړتیا لرئ نو   وړیاکه 

 و وړ نه دی.زغملتاوتریخوالی د  یکورن حالت کېهیڅ  ته په  حکومتلیا ارتد اس

ي یا ډارووهغوې کار ي، چې دا وخپل کنټرول الندې رواستل تر  ېملګرهدف یې ګواښونو نه چې  یا ېهغې روې ېتاوتریخوالی عبارت دی له هر یکورن

 تاوتریخوالی عبارت دی له: یکورنزیان ورسوي. خوندیتوب ته   یې

    ؛وهل •

 ;؛نه نیول )خفک کول( ۍمر •

 ؛پیسو نه ورکولاړینو د او یا کورنۍ ته  ي/ملګرېملګر •

 ؛څخهکورنۍ یا جال کول له دوستانو  ي/ملګرېد ملګر •

   ؛لډول هغه تر انتقاد الندې نیو هدارسپکول او یا په دوام ي/ملګرېد ملګر •

 په جنسي عمل مجبوره کول، او ملګري/ملګری •

 انو او یا د کورنیو څارویو ګواښل. د کوچنی •

.په شان مساوی حقونه لريیو سړ د ېښځ  

توګه ګوري. يښځو او سړیو ته په مساوه استرالیا کې قانون پ   

سره مثبت او خوندي اړیکې ولري. تاو تریخوالی هیڅکله هم د زغملو وړ نه دی.  کوونکود خپلې کورنۍ، ملګرو او مینه چې  يهرڅوک دا حق لر  

.ته زیان ورسیږي ورتهاو یا يوړ نه وي چې سره بده رویه وش ته باید دا د منلوهیڅ یو تن   

 په استرالیا کې د کلتوري حساسیتونو خدمتونه شته چې مرسته کوالی شي.

1800RESPECT دا اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د  .دی د استرالیا د جنسي تیري، کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمت

 ورکوي.  سالکاران ستاسې خبرې اوري، ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته، چې ستاسې سره مرسته وکړي، لیږي.ي الر انټرنیټ له

غې ویبپاڼې ویب پاڼې ته په  1800RESPECTته زنګ ووهئ او یا د  732 737 1800دغې شمیرې  

www.1800RESPECT.org.au  .ته الړ شئ 

رئ؟ایا تاسې ترجمان ته اړتیا ل  

 TISد . وهئوزنګ  450 131 ېاړیک شمیر ېپه دغ ته (Translating and Interpreting Service)  ژباړي او ترجمانۍ خدمت د

ټول کالونه وړیا او  نه ورکوي. مشوره  پخپله سال TIS البته،  .مخابره وکړئسره مرسته وکړي ترڅو تاسې د نورو ادارو سره  ستاسې يکوالی ش ترجمان

 دي.محرمانه 


