توندوتیژی ناوماڵ و ڤیزەی هاوژین
ئەو کەسانەی کە ڤیزەی هاوژینیان هەیە ناچار نین کە درێژە بە پەیوەندییەکی دڵڕەنجێن و ناخۆش
بدەن لەپێناوی ئەوەی کە لە ئوسترالیا بمێننەوە.
لە ئوسترالیا ،توندوتیژی ناوماڵ و خێزان لە کەس قبوڵ ناکرێت.
هاوژین ،ئەندامانی خێزان یان کەسانی تر لە کۆمەڵگەدا ناتوانن هەڕەشەی ئەوە بکەن کە کاریگەری لەسەر باری یاسایی ڤیزەکەت دابنێن.
ئەگەر ڤیزەیەکی کاتیی هاوسەرایەتیت هەبێت (هاوپۆلی  309یان  )820یاخود ڤیزەیەکی هاوسەرگیری چاوەڕوانکراو (هاوپۆلی  )300و
دووچاری توندوتیژی ناو خێزان ببیت و پەیوەندییەکەت کۆتایی پێ هاتبێت  ،لە یاسای کۆچی ئوسترالیادا مەرجی یاسایی هەیە کە ڕێگەت پێدەدات کە
لەسەر ڤیزەی هاوسەری هەمیشەیی بەردەوام بیت (هاوپۆلی  100یان .)801

ئەگەر خۆت یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت مەترسی لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پۆلیس بە ژمارە .000
لە ئوسترالیا پۆلیس کەسانێکی ئەمینن و جێگەی متمانەن
بۆ ئامۆژگاری بێبەرانبەر و نهێنی ،ڕێنیشاندان و زانیاری تەلەفون بکە بۆ  1800RESPECTبە ژمارە .1800 737 732

ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ (موتەرجیم) ـی خۆڕاییە تەلەفون بکە بۆ .131 450

حکومەتی ئوسترالی ( )Australian Governmentتوندوتیژی ناوماڵ و خێزان بە هیچ
جۆرێك قبوڵ ناکات.
توندوتیژی ناوماڵ و خێزان بەگوێرەی یاسا تاوانن .ئەو کەسەی کە توندوتیژی ناوماڵ یان خێزان ئەنجام دەدات دەکرێت بخرێتە بەندیخانە ،ئیتر ئەو
کەسە ژن بێت یان پیاو.
توندوتیژی ناوماڵ و خێزان هەڵسوکەوت یان هەڕەشەی ئەوتۆ لەخۆدەگرێت کە ئامانج لەوە کۆنترۆڵکردنی هاوژینێک بێت بە هەڕەشەکردن لە
سەالمەتی یان خۆشگوزەرانی ئەو کەسە.

هەر کەسێك کە ڕووبەڕووی توندوتیژی ناوماڵ یان خێزان ببێتەوە لە ئوسترالیا دەتوانێت یارمەتی
لە خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری وەربگرێت.
تۆ دەتوانیت یارمەتی بەدەست بهێنیت بەبێ گوێدان بەوەی کە باری یاسایی ڤیزە یان کۆچت چییە.
هیچ کێشە نیە ئەگەر پەیوەندییەکە کۆتایی پێهاتبێت یان نا  -تۆ هێشتا هەر دەتوانیت یارمەتی بەدەست بهێنیت.
 1800RESPECTخزمەتگوزاری نیشتمانیی ئوسترالیا یە بۆ ڕاوێژ و ئامۆژگاری سەبارەت بە پەالماری سێکسی ،خێزان و توندوتیژی ناوماڵ.
ئەو خزمەتگوزارییە ڕاوێژ و ئامۆژگاری و زانیاریی بێبەرانبەر و نهێنی بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات .ئامۆژگاران گوێت لێ
دەگرن ،وەاڵمی پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگیری دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا.
تەلەفون بکە بۆ  1800 737 732یان بچۆرە سەر ماڵپەڕی  1800RESPECTلە .www.1800RESPECT.org.au

ئایا پێویستیت بە وەرگێڕ (موتەرجیم) هەیە؟
تەلەفون بکە بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕان ) (Translating and Interpreting Service) (TISبە ژمارە  .131 450وەرگێڕێک لە
 TISدەتوانێت یارمەتیت بدات بۆئەوەی لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی دیکە لەیەك تێبگەن .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا  TISئامۆژگاری و ڕێنیشاندان
پێشکەش ناکەن .هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان بێ بەرانبەر و نهێنین.

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر توندوتیژی ناوماڵ ئەگەر ڤیزەت هەبێت:
زانیاری زیاتر لەسەر توندوتیژی ناوماڵ و ڤیزە لەسەر ماڵپەڕی بەشی کاروباری ناوخۆ  Department of Home Affairsبەردەستە لە
.www.homeaffairs.gov.au
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