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 شریک زنده گی هخشونت فامیلی و ویز

تحقیرآمیز را تحمل  مجبور نیستند برای اینکه در استرالیا بمانند، رابطهدارند شریک زنده گی  هویز کسانی که
 کنند.

 در استرالیا، خشونت خانگی و فامیلی قابل قبول نیست.

 شما را تهدید نمایند. وضعیت ویزهافراد در جامعه نمیتوانند دیگر شریک زنده گی، اعضای خانواده یا 

 ایدو خشونت فامیلی را تجربه کرده( دارد 300یا ویزه ازدواج در آینده )تحت کالس دارید ( 820یا  309 موقت شریک زنده گی )تحت کالس هاگر ویز

تحت دائم شریک زنده گی خود ) هاساس ویزه ب تا د که به شما اجازه میدهدنداراسترالیا وجود قوانین مهاجرت ، مقررات در و روابط تان ختم شده است

 بدهید. ادامه( 801یا  100 کالس

 در تماس شوید. 000معرض خطر است، با پولیس به شماره  در شخص را میشناسید کهکدام اگر 

 .سازمان سالم و مورد اعتماد استیک پولیس در استرالیا 

 .در تماس شوید 732 737 1800به شماره  1800RESPECTرایگان و محرم با  کمکبرای دریافت مشوره و 

 .در تماس شوید 450 131اگر ضرورت به مترجم رایگان دارید با شماره 

 ( خشونت خانگی و فامیلی را به هیچ عنوان تحمل نمیکند.Australian Governmentدولت استرالیا )

نظر از اینکه مرد یا زن باشد، که مرتکب خشونت خانگی یا فامیلی میشود، صرف شخصبه عبارت دیگر خشونت خانگی و فامیلی جرم محسوب میشود. 

 .برود محبسممکن است به 

انجام  اویا سالمت  ونتمصل شریک زنده گی و از طریق ایجاد ترس علیه وکه با هدف کنتر است خشونت خانگی و فامیلی عبارت از رفتار یا تهدید

 میشود.

 کمک دریافت کند. حمایتیهر کس که در استرالیا با خشونت خانگی و فامیلی مواجه شود میتواند از خدمات 

 یا مهاجرت خود کمک دریافت کنید. حالت ویزهنظر از وانید صرفتشما می

 مک بگیرید.باز هم میتوانید ک -مهم نیست که رابطه شما به پایان رسیده است یا خیر 

1800RESPECT خشونت فامیلی و خانگی ملی استرالیا )عبارت از خدمات مشوره تجاوز جنسی ،Australia’s national sexual assault, 
family and domestic violence counselling service و آنالین محرم و رایگان است.  معلومات تیلیفونی(. این خدمات شامل ارائه مشوره و

 .ارجاع دهنددر منطقه خودتان  کمکیخدمات  دیگرتان پاسخ داده و میتوانند شما را به  ن به حرف شما گوش میدهند، به سؤاالتیمشاور

: مراجعه کنید آدرس ذیلبه  1800RESPECTسایت  بییا به و شویدتماس در  732 737 1800با شماره 

www.1800RESPECT.org.au. 

 آیا به مترجم ضرورت دارید؟

یک مترجم  در تماس شوید. 450 131( به شماره TIS) (Translating and Interpreting Serviceخدمات ترجمه کتبی و شفاهی ) رایب
همه تماس ها  پردازد. نمی همشور به ارائه خدمات TIS ، با این حالخدمات کمک نماید دیگراط با برقراری ارتب درمیتواند به شما  TIS شفاهی از

 رایگان و محرمانه هستند.

 خشونت فامیلی:مورد بیشتر در  معلوماتبرای کسب در صورتی که ویزه دارید، 

 آدرسبه  (Department of Home Affairs) وزارت امورداخله سایتبیدر ومعلومات بیشتر در مورد خشونت فامیلی و ویزه 

www.homeaffairs.gov.au دموجود می باش. 

http://www.1800respect.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

