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 والعائليالعنف المنزلي 

في أستراليا. والعائلي ده كالم ما كويس ومامقبوللعنف المنزلي ا  

 العنف المنزلي والعائلي دي جرايم بخالف القانون في أستراليا. 

 م دي يدخل السجن، لو كان راجل أو مَره.الجراي وممكن الزول البعمل

 .000لو إنت أو أي زول بتعرفو اتعرضت للخطر اضرب تلفون للبوليس على الرقم ده 

 .ما تخاف من ناس البوليس في أستراليا، ناس ديل كويسين وممكن زول يثق فيهم طوالي

 . 732 737 1800على الرقم ده  1800RESPECTلو انت داير معلومات وإستشارات سرية ومجانية إتصل بخدمة بتاعت 

 .131450لو انت محتاج مترجم بالمجان إتصل على رقم تلفون ده 

( ما بتتسامح مع العنف المنزلي والعائلي مهما Australian Governmentحكومة بتاعت أستراليا )

 الظروف.كانت 

والعائلي كالم العنف المنزلي والعائلي بشمل السلوك أو التهديد البهدف للسيطرة على الشريك بتخويفه أو تهديد سالمتو. ويمكن أن يشمل العنف المنزلي 

 تحت ده: 

 الضرب؛    •

 الخنق؛ •

 حرمان الشريك أو العائلة من القروش البحتاجو ليها؛ •

 عزل الشريك من أصحابو وعائلته •

 الشريك أو إنتقادو بإستمرار؛ إهانة •

 ممارسة جنس مع الشريك بالقوة؛ و •

 .تهديد األطفال أو الحيوانات األليفة •

لرجال.بتاعت احقوق  النسوان عندهن نفس  

 . سوا سوا نسوانرجال وبتعامل  أستراليا بتاعت قوانين

 عنف ده ما كويس أبداً. أي زول الزم .بتاعتو وأصحابو وناس بحبهمفيها أمان مع أسرة  ويكون عندو عالقاتعنف  أنو يعيش بدونحق عندو  زول كل

 .ومايقبلن أنو زول يأذيو الكعبة الماكويسةالمعاملة  يرفض

.وممكن تساعدكالتنوع الثقافي  بتاعتخدمات فيو أستراليا   

1800RESPECT  والمنزلي في أستراليا. خدمة دي بتقدم استشارات هي خدمة وطنية لالستشارات المتعلقة باالعتداء الجنسي والعنف العائلي

عم تانية ومعلومات سرية بالمجان بالتلفون أو االنترنت. مستشارين ديل بستمعو ليك وبجاوبو على األسئلة بتاعتك وممكن يحولوك إلى خدمات بتاعت د

 في منطقتك المحلية.

 .www.1800RESPECT.org.auعلى  1800RESPECTع أو ُخش في موقع انترنت بتا  732 737 1800اتصل برقم تلفون ده 

http://www.1800respect.org.au/
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 هل انت محتاج لمترجم؟ 

. المترجم بتاع 450 131على الرقم  Translating and Interpreting Service (TIS)اتصل بخدمة بتاعت الترجمة التحريرية والشفهية 

TIS بالخدمات التانية، لكن  ممكن يساعدك في االتصالTIS .ما بتقدم استشارات. كل المكالمات بكون مجانية وسرية 


