ت خانگی و خشونت بله عیال
خشون ِ
ت منه خانه و خشونت بله عیال اجازه نیسته.
ده آسترالیا خشون ِ
ت منه خانه و ټپ کدون عیال و بچه خالف قانون و جرم استه.
خشون ِ
کسایی که مرتکب ازیطور جرم ها شوه شاید که ده بندیخانه انداخته شوه ،چه زن بشه یا مردگ.
اگر که خود شمو یا کدام شنخته شمو در خطر باشه ده پولیس  000تلفن کید.
پولیس ده آسترالیا محفوظ و اعتباری استه.
بلده مشوره مفت و محرمانه و دیگه مالومات به شماره  1800RESPECTیا  1800 737 732تلفن کید
اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره  131 450تلفن کید

ت منه خانه و ټپ
دولت آسترالیا ( )Australian Governmentبه هیچوج خشون ِ
کدون عیال و بچه ره تحمل نمونه.
ت خانگی و خشونت بله عیال بچه یعنی هر رقم رفتار و کردار یا ترساندو که مقصد ازو کنترول کدو با وایمه
خشون ِ
ت خانگی و خشونت بله عیال بچه شامل:
انداختو بله همسر باشه .خشون ِ
•
•
•
•
•
•
•

زد و کوی کدو
قپه کدو
پیسه ره سر عیال یا همسر خو قید کدو
عیال یا همسر خوده از دوست و قوم شی بزور دور نگاه کدو
دَو و دشنام کدو یا هروخت بله همسر خو بهانه گیری کدو،
به زور با همسر مقاربت جنسی کدو ،و
ترساندون زوزاد ها یا که حیوانات خانگی

حقوق خاتو و مردگ یک برابر استه.
برخورد قانون ده آسترالیا قد خاتو یا مردگ یک رقم استه.
هر نفر حق دره که ارتباط مثبت و محفوظ ره با خانواده ،دوستان و رفیق های خو تجربه کنه .خشونت هرگز پذرفتنی
نیسته .هیچ کسی باید برخورد بد و اذیت و آزار ره قبول نکنه. .

خدمات مناسب با رواجهای شمو ده آسترالیا پیدا موشه که شموره کمک کنه.
ده آسترالیا  1800RESPECTیک شماره سرتاسری خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت های خانگی
استه .این سرویس خدماتی مالومات و مشاروه سِری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه .مشاورین به توره
شمو گوش گریفته ،سوالهای شمور ه جواب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه.
شمو میتنید که ده شماره  1800 737 732تلفن کنید یا که ده ویبسایت 1800RESPECT
 www.1800RESPECT.org.auسر بزنید.

ترجمان کار درید؟
ده شماره  131 450خدمات ترجمانی تیس  )TIS( Translating and Interpreting Serviceزنگ بزنیدTIS .
شموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار دشتید توره بوگید .خود تیس خدمات مشاوره دهی ندره ،سرویس از
اینها مفت و سِری استه.
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