بەزۆر بەشوودان و شووکردنی پێشوەخت
زۆرکردن لە هەر کەسێك بۆ شووکردن یان ژنهێنان لە ئوسترالیا تاوانێکی زۆر جدییە.
لە ئوسترالیا ،خەڵك ئازادن کە خۆیان بڕیار بدەن ئاخۆ شوو بکەن یان ژن بهێنن و ئەو کەسە دەیەوێت لەگەڵ کێ هاوسەرگیری بکات .بە شێوەیەکی
ئاسایی ،کەسێك پێویستە تەمەنی لەسەرو  18سااڵنەوە بێت بۆ ئەوەی بەشێوەیەکی یاسایی شوو بکات یان ژن بهێنێت لە هەندێك هەلومەرجدا کەسێکی
تەمەنی  16سااڵن دەتوانێت هاوسەرگیری لەگەڵ کەسێکی سەرو  18ساڵ بکات ،بەاڵم ئەوە پێویستی بە فەرمانی دادگە دەبێت.
ئەوە پێچەوانەی یاسای ئوسترالیایە کە کەسێک فشاری بخرێتە سەر ،هەڕەشەی لێ بکرێت یاخود فێڵی لێ بکرێت (هەڵبخەڵەتێنرێت) بۆ ئەوەی
هاوسەرگیری بکات ،ئەوە هەروەها پێچەوانەی یاساییە کە هاوسەرگیری زۆرە ملێ هان بدەیت یاخود یارمەتی خەڵک بدەیت بۆ سازدانی ئەو
هاوسەرەرگیرییە ،یاخود ئەگەر الیەنێک بیت لە هاوسەرگیری زۆرەملێدا ئەگەر تۆ خۆت قوربانییەکە نەبیت .ئەوە بەسەر هاوسەرگیری یاسایی،
کولتووری و ئاینیشدا دەچەسپێت.
هاوسەرگیری سازکراو ،کاتێك هەردوو ال ڕازی بن بەوەی کە ببن بە ژنومێرد ،لەگەڵ بەزۆر بەشوودان لێك جیاوازن .هاوسەرگیری سازکراو لە
ئوسترالیا یاساییە.

ئەگەر خۆت یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت مەترسی لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پۆلیس بە ژمارە .000
لە ئوسترالیا پۆلیس کەسانێکی ئەمینن و جێگەی متمانەن
ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ (موتەرجیم) ـی خۆڕاییە تەلەفون بکە بۆ .131 450

ئەوە کارێکی نایاساییە کە کەسێك ببەیت بۆ واڵتێکی تر یان بینێریت بۆ واڵتێکی تر بۆ بەزۆر
بەشوودان یاخود بە کەسێکی تر بڵێیت ئەو کارە ساز بکات.
هەندێک جار خەڵکی بەبێ ویستی خۆیان دەبرێن بۆ دەرەوەی واڵت یاخود فریو دەدرێن کە بچن بۆ دەرەوەی واڵت بۆئەوەی بەزۆر هاوسەرگرییان پێ
بکرێت .ئەوە پێچەوانەی یاسایە و دەکرێت ببێتە هۆی ئەوەی کە بچیتە بەندیخانە.

ئایا تۆ خۆت ،یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت ،لە مەترسیدایە؟
ئەگەر خۆت یاخود کەسێک کە تۆ دەیناسیت ،دووچاری بەزۆر بەشوودان یاخود بەشودانی پێشوەخت بووە ،یاخود مەترسی ئەوەی لەسەرە ،تۆ
دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە پۆلیسی فیدراڵی ئوسترالیا ) (Australian Federal Police) (AFPبە ژمارە  )131AFP( 131 237بۆ
بەدەستهێنانی یارمەتی.
 AFPدەتوانن بە سەالمەتی بتپاریزن ،ڕێنمایی بنەڕەتی فەراهەم بکەن و ڕەوانەت بکەن بکەن بۆ الی خزمەتگوزارییەکانی تر بۆ بەدەستهێنانی
پشتگیری ،وەک شوێنی نیشتەجێبوون ،پشتگیری دارایی ،ڕێنیشاندان و ڕێنمایی یاسایی و کۆچ .زانیاری زیاتر لەسەر ماڵپەڕی  AFPبەردەستە لە
www.afp.gov.au

لە ئوسترالیا خزمەتگوزاری دیکە هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.
مای بلو سکای ( )My Blue Skyماڵپەڕی نیشتمانیی ئوسترالیایە و هێڵی یارمەتی ئەوان تایبەتە بە بەرگرتن لە ژنوژنخوازی بەزۆر ،زانیاری،
ڕەوانەکردن و ڕێنمایی یاسایی بێ بەرانبەر.
تەلەفون بکە بۆ  ، )02( 9514 8115کورتە نامە (تێکست)  ،0481 070 844ئیمەیڵ help@mybluesky.org.au ،یاخود بچۆرە
سەر ماڵپەڕی  My Blue Skyلە www.mybluesky.org.au
 1800RESPECTخزمەتگوزاری نیشتمانیی ئوسترالیایە 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
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ئایا پێویستیت بە وەرگێڕ (موتەرجیم) هەیە؟
تەلەفون بکە بۆ خزمەتگوزاریی 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 بەزۆر بەشوودان:
سەردانی ماڵپەڕی بەشی کاروباری ناوخۆ  Department of Home Affairsبکە لە  www.homeaffairs.gov.auوە بۆ
"هاوسەرگیری زۆرملێ" “ ”forced marriageبگەڕێ.
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