کورنی تاوتریخوالی او د ملګري/ملګرې ویزې
هغه کسان چې د ملګري په ویزه دي ،دې ته اړ نه دي چې په استرالیا کې د پاتې کیدلو لپاره د خپل
ملګري/ملګرې سره په بده اړیکه کې واوسیږي.
په استرالیا کې ،کورنی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی.
ملګری/ملګرې ،د کورنۍ غړي او یا د ټولنې نور خلک نشي کوالی چې ستاسې د ویزې حالت وګواښي.
که تاسې موقتې د ملګري/ملګرې ویزه (فرعي کالس  309یا  )820یا د احتمالي واده ویزه (فرعي کالس  )300لرئ او د تاوتریخوالی ښکار کیږئ
او ستاسې اړیکې ختمي شوې وي ،د استرالیا د کډوالۍ په قوانینوکې داسې مقررات شته چې تاسې ته اجازه درکوي چې د دایمي ملګري/ملګرې
ویزې (فرعي کالس  100یا )801غوښتنلیک ته دوام ورکړئ.
که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ په خطر کې وي نو پولیس ته په  000زنګ ووهئ.
د استرالیا پولیس خوندي او د باور وړ دي.

د  ،محرمانه مشورې او مالوماتو لپاره  1800RESPECTته په  1800 737 732زنګ ووهئ.
که وړیا ترجمان ته اړتیا لرئ نو  131 450ته زنګ ووهئ.

د استرالیا حکومت ته په هیڅ حالت کې کورنی تاوتریخوالی د زغملو وړ نه دی.
کورنی تاوتریخوالی د قانون پرضد جرمونه دي .هر هغه څوک چې د کورني تاوتریخوالي مرتکب شي ،زنداني کیدلی شي ،برابره خبره ده که هغه
سړی وي او یا ښځه.
کورنی تاوتریخوالی عبارت دی له هرې هغې رویې او ګواښونو نه چې هدف یې د ملګري تر خپل کنټرول الندې رواستل وي ،چې دا کار هغوې
وډاروي یا یې خوندیتوب ته زیان ورسوي.

هرهغه څوک چې په استرالیا کې د کورني تاوتریخوالي سره الس او ګریوان وي ،کوالی شي چې د
مرستندویه خدمتونو څخه مرسته تر السه کړي.
تاسې کوالی شئ چې مرسته تر السه کړئ ان تردې چې ستاسې د ویزې او کډوالۍ حالت که هرڅنګه وي.
دا پرواه نه کوي چې ستاسې اړیکه ختمه شوې او یا نه – تاسې بیا هم مرسته تر السه کوالی شئ.
 1800RESPECTد استرالیا د جنسي تیري ،کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمت دی .دا اداره مفت ،محرمانه مالومات او سال د تیلفون او د
انټرنیټ له الري ورکوي .سالکاران ستاسې خبرې اوري ،ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته ،چې ستاسې سره مرسته وکړي ،لیږي.
دغې شمیرې  1800 737 732ته زنګ ووهئ او یا د  1800RESPECTویب پاڼې ته په غې ویبپاڼې
 www.1800RESPECT.org.auته الړ شئ.

ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟
د ژباړي او ترجمانۍ خدمت ( (Translating and Interpreting Service – TISته په دغې اړیک شمیرې  131 450وړیا زنګ
ووهئ TIS .کوالی شي ستاسې سره مرسته وکړي ترڅو تاسې د نورو ادارو سره اړیکې ونیسئ TIS .پخپله سال مشوره نه ورکوي .ټول کالونه وړیا
او محرمانه دي.

که تاسې ویزه لرئ ،د کورني تاوتریخوالي په اړه د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
د کورني تاو تریخوالي او ویزو په اړه نور معلومات د کورنیو چارو وزارت ( )Department of Home Affairsپه ویب پاڼه په
 www.homeaffairs.gov.auورکړل شوې دي.
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