عائلی تشدد اور پارٹنر ویزے
جو لوگ پارٹنر ویزے پر ہوں ،انہیں آسٹریلیا میں رہنے کی خاطر ایسے رشتے میں رہنے کی ضرورت نہیں
ہے جس میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہو۔
آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد کو برداشت نہیں کیا جاتا۔
پارٹنر (ساتھ رہنے والا یا شریک حیات) ،کنبے کے افراد یا کمیونٹی کے دوسرے لوگ ویزے کے حوالے سے آپ کی حیثیت کو خطرے میں
نہیں ڈال سکتے۔
اگر آپ کے پاس عارضی پارٹنر ویزا(سب کلاس  309یا  (820یا متوقع شادی کیلئے ویزا (سب کلاس  )300ہےاور آپ کو عائلی تشدد
سے واسطہ پڑا ہے اور آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو آسٹریلیا کے مائیگریشن کے قوانین میں ایسے اصول موجود ہیں جو آپ کیلئے
اپنے مستقل پارٹنر ویزا (سب کلاس 100یا )801کی درخواست کو جاری رکھنا ممکن بناتے ہیں۔
اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو  000پر پولیس کو فون کریں۔
آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
مفت ،رازدارانہ مشورے اور معلومات کیلئے  1800 737 732پر  1800RESPECTکو فون کریں۔
اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہو تو  131 450پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کس ی طر ح کے حالات میں گھریلو اور عائلی تشدد کو برداشت نہیں کرتی۔
گھریلو اور عائلی تشدد قانون کے خلاف ہیں اور جرم ہیں۔ گھریلو یا عائلی تشدد کا ارتکاب کرنے والا جیل جا سکتا ہے چاہے وہ مرد
ہو یا عورت۔
گھریلو اور عائلی تشدد ایسا رویہ یا دھمکیاں ہیں جن کا مقصد پارٹنر (ساتھ رہنے والے یا شریک حیات) کو اس کی سلامتی یا
خیریت کے بارے میں خوفزدہ کر کے کنٹرول کرنا ہو۔

آسٹریلی ا میں گھریلو اور عائلی تشدد سے دوچار ہر شخص امدادی خدمات سے مدد لے سکتا ہے۔
چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ویزا ہو یا امیگریشن کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی حیثیت ہو ،آپ کو مدد مل سکتی ہے۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی یا رشتہ برقرار ہے یا نہیں – آپ کو ہر صورت میں مدد مل سکتی ہے۔
 1800RESPECTآسٹریلیا میں جنسی حملے ،گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ
سروس فون پر اور آن لائن مفت ،رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صلاح کار) آپ کی بات سنتے ہیں،
سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔
 1800 737 732پر فون کریں یا  1800RESPECTکی ویب سائیٹ  www.1800RESPECT.org.auدیکھیں۔

کیا آپ کو انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہے؟
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس) (Translating and Interpreting Service, TISکو  131 450پر فون کریں۔  TISکا
ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TISماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ
مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔
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اگر آپکے پاس کوئی ویزا ہے تو عائلی تشدد کے بارے میں مزید معلومات کیلئے:
مزید معلومات  www.homeaffairs.gov.auپر ڈیپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز )(Department of Home Affairsکی ویب سائیٹ
پر ہیں
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