በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸም ጥቃት እና የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛዎች
የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛ ያላቸው ግለሰቦች ከአውስትራሊያ ላለመውጣትሲሉ ብቻ አደገኛ በሆነ ግንኙነት
ውስጥ መቆየት አይኖርባቸውም፡፡
አውስትራሊያ ውስጥ በቤት ውስጥ እና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም አመጽ ተቀባይነት የለውም፡፡
የህይወት አጋር፣ የቤተሰብ አባላት ወይም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች የቪዛ ሁኔታዎን አጠያያቂ ሊያደርጉት አይችሉም፡፡
ጊዜያዊ የህይወት አጋር (ፓርትነር) ቪዛ (ንዑስክፍል 309 ወይም 820) ወይም የእጮኛ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 300) ካለዎት እና በቤተሰብ መካከል
የሚፈጸም ጥቃት ካጋጠመዎና ግንኙነትዎ ከተቋረጠ በአውስትራሊያ የስደተኝነት ህግ ውስጥ የእርስዎን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት በቋሚ የህይወት
አጋር ቪዛዎ (ንዑስክፍል 100 ወይም 801) ማመልከቻ እንዲቀጥሉ የሚያስችል ዝግጅት አለ፡፡
እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ 000 ብለው ፖሊስ ጋር ይደውሉ፡፡
የአውስትራሊያ ፖሊሶች ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታመኑ የሚችሉ ናቸው፡፡
ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነጻ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት በ1800 737 732 ላይ 1800RESPECT ብለው ይደውሉ፡፡
አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ 131 450 ይደውሉ፡፡

የአውስትራሊያ መንግሰት (Australian Government) በምንም ዓይነት ሁኔታ በቤት ውስጥና በቤተሰብ
መካከል የሚፈጸም ጥቃትን አይታገስም፡፡
በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚደረግ ጥቃት በህጉ ላይ እንደማመጽ ይቆጠራል፡፡ በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል ጥቃት በማድረስ ወንጀል
የሚፈጽም ግለሰብ፣ ወንድም ሆነ ሴት ሊሆን ይችላል፣ እስር ቤት ሊገባ ይችላል፡፡
በቤት ውስጥና በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት፣ በአንድ የህይወት አጋር አእምሮ ውስጥ አንደኛው ወገን ደህንነት እንዳይሰማው ወይም ፍርሃት
እንዲያድርበት በማድረግ ግለሰቡን/ቧን ለመቆጣጠር ሲባል አንደኛው ወገን የሚንጸባርቃቸው ባህርያት ወይም ማስፈራሪያዎች ናቸው፡፡

አውስትራሊያ ውስጥ የቤት ውስጥ ወይም በቤተሰብ መካከል የሚፈጸም ጥቃት የደረሰበት ከአገልግሎ ሰጪዎች
እርዳታ ማግኘት ይችላል፡፡
የቪዛ ወይም የስደተኝነት ሁኔታዎ ምንም ይሁን ምን እርዳታ ማግኘት ይችላሉ፡፡
ግንኙነቱ ቢያበቃም ባያበቃም ምንም ለውጥ አያመጣም - እርዳታ ማግኘት ይችላሉ፡፡
1800RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia’s national sexual
assault, family and domestic violence counselling service) ሰጪ ነው፡፡ ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነፃ የስልክ እና የኦንላይን የምክር
አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል፡፡ ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ ሌሎች እገዛ ሰጪዎች
ይመሩዎታል፡፡
በ1800 737 732 ይደውሉ ወይም የ፡-በ www.1800RESPECT.org.au.አድራሻ 1800RESPECT ድረ-ገጽን ይጎብኙ።

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?
የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS)ን በስልክ ቁጥር 131 450 ደውለው ያነጋግሩ፡፡
TIS ባልደረባ የሆነ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም፡፡ሁሉም የስልክ
ጥሪዎች ከክፍያ ነፃ ከመሆናቸውም በላይ ጉዳያችሁ በሚስጥር ይያዛል።

በቤተሰብ መካከል ከሚፈጸም ጥቃት ጋር በተያያዘ ቪዛ ላላቸው የተዘጋጀ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡የቤተሰብ ጥቃትንና ቪዛን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የአገር ውስጥ ጉዳይ ዘርፉን (Department of Home
Affairs) ድረ ገጽ በ www.homeaffairs.gov.au አድራሻ ይጎብኙ፡፡
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