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 ویزه همسری و  خانگیخشونِت 
کسای که ده ویزه همسری استه مجبور نیه که بدرفتاری را از خاطر ویزه خو و 

 .ده آسترالیا ماندو تحمل کنه

 . قابل قبول نیستهعیال و بچه  خشونت بلهمنه خانه و  خشونتِ ده آسترالیا 

 وره از خاطر ویزه شمو  بترسنه.  یک همسر، یگو عضو خانواده یا کدم کسی دیگه در اجتماع نمیتنه شم

 ( ۳۰۰ویزه نامزدی برای ازوداج درید )ویزای نمبر یا  ( و۸۲۰یا  ۳۰۹اگر که شمو ویزه موقت همسری درید )ویزای نمبر 
، در قانون مهاجرت آسترالیا شرایطی وجود دره که شدهقطع بله از شمو خشونت خانگی استه یا که رابطه شمو و 

 ( هنوز هم پیش برده شوه. ۸۰۱یا  ۱۰۰ویزه دایمی همسری )ویزای نمبر  درخواست شمو برای

تلفن کید. 000اگر که خود شمو یا کدام شنخته شمو در خطر باشه ده پولیس   

اعتباری استه.  محفوظ و   پولیس ده آسترالیا  

 یدن کتلف 732 737 1800یا  1800RESPECT شماره دهمالومات دیگه بلده مشوره مفت و محرمانه و 

 تلفن کید 450 131اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره 

پ ټو خانگی به هیچوج خشونِت ( Australian Government) دولت آسترالیا

 . کدون عیال و بچه تحمل نمونه
کدون عیال و بچه خالف قانون استه. کسایی که مرتکب جرم خشونت خانگی یا خانوادگی   پټمنه خانه و  خشونتِ  

  وه ممکنه که ده بندیخانه انداخته شوه، چه خاتو بشه یا مردگ.ش

ی استه که هدف ازو کنترول کدون یک همسر باشه و از طریق تار و کردارخانوادگی رفو خشونت  منه خانه خشونتِ  

  بله جان و سالمتی ازو نفر اجرا شوه. وایمه  ترساندو یا

شه میتنه که از مشکل خشونت خانگی با ههرکسی که در آسترالیا د

 . کمک بیگره یخدماتسازمانهای 

پروا ندره که رابطه شمو خالص شده یا  چه رقمی استه.  ویزه از شمو یا کار مهاجرت شمو مشکل پروا ندره که
 باز هم شمو میتنید کمک بگیرید.  –نشده 

های خانگی  یک شماره سرتاسری خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت 1800RESPECTده آسترالیا 

خدماتی مالومات و مشاروه ِسری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه. مشاورین به توره استه. این سرویس 
 شمو گوش گریفته، سوالهای شموره جواب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه. 

 1800RESPECTده ویبسایت تلفن کنید یا که   732 737 1800شمو میتنید که ده شماره 

www.1800RESPECT.org.au .سر بزنید 

 ترجمان کار درید؟ 

 TISزنگ بزنید.  Translating and Interpreting Service (TIS)خدمات ترجمانی تیس  450 131ده شماره 

توره بوگید. خود تیس خدمات مشاوره دهی ندره، سرویس از  شموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار دشتید
 . اینها مفت و ِسری استه

http://www.1800respect.org.au/
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 :خشونت خانگی اگه شمو ده ویزه استین:مالومات بیشتر ده باره 

در آدرس   Department of Home Affairsوزارت مسایل داخلی ده ویبسایت خشونت خانگی  مالومات زیافتر ده باره

www.homeaffairs.gov.au  .قابل دسترس استه  

 

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

