په زور او کم عمر کې واده کول
په استرالیا کې په زوره یو څوک واده ته مجبورول یو دروند جرم دی.
په استرالیا کې خلک دا ازادي لري چې که وغواړي واده وکړي او له چا سره یې و کړي .په عمومي توګه ،یو کس باید  ۱۸کلن وي او یا له هغه
څخه یې عمر پورته وي تر څو هغه په قانوني توګه وکوالی شي واده وکړي .په بعضې وختونو کې که د چا عمر تر  ۱۶کالو پورته وي کوالی شي
چې له  ۱۸کلن څخه زیات عمر کس سره واده وکړي ،خو ددې لپاره د محکمې حکم ته اړتیا شته.
دا د استرالیا د قانون خالف عمل دی چې د جبري واده کولو لپاره څوک مجبوره کړې ،ګواښ ورته ورکړې یا یې دوکه کړې .دا هم د قانون خالف
عمل دی چې په جبري واده کولو کې څوک تشویق کړې یا ورسره مرسته وکړي ،او که تاسې پخپله قرباني نه یئ ،خو د جبري واده برخه یئ .دا
قوانین په قانوني ،کلتوري او مذهبي ودونو تطبیقیږي.
یو تنظیم/ترتیب شوی واده ،چې دواړه لوري پکې په آزاده توګه د واده کولو رضایت څرګند کړي ،د په زور واده کولو سره توپیر لري .تنظیم/ترتیب
شوي ودونه په استرالیا کې قانوني دي.
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.

که وړیا ترجمان ته اړتیا لرئ نو  131 450ته زنګ ووهئ.

یو څوک په زور ودولو لپاره کوم بل هیواد ته لیږدول او یا د یو بل کس له لوري ورته واده تنظیمول
غیر قانوني عمل دي.
کله کله خلک د خپلې مرضۍ خالف خارج ته بووستل شي یا په واده د مجبورکولو په موخه په دوکه خارج ته بووستل شي .دا د قانون خالف عمل دی
او له امله یې توقیف هم رامنځته کیدی شي.

ایا تاسې اویا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ په خطر کې دي؟

د استرالیا فدرالي پولیسو
که تاسې پخپله ،یا داسې کوم تن چې تاسې یې پیژنئ ،د جبري واده له خطر سره مخ یي ،تاسې کوالی شئ چې د استرالیا د فدرالي پولیس
) "(Australian Federal Police - AFPسره په  )131AFP( 131 237د مرستې لپاره تماس ونیسئ.
ای ایف پی کوالی شي چې تاسې خوندي وساتي ،لومړنۍ سال در کړي او تاسې د مرستې لپاره نورو خدماتو ته واستوي ،لکه ،د استوګنې ،مالي
مرستې ،مشورې او مهاجرت د مشورې خدمات .په دې اړه نور معلومات د  AFPپه ویب پاڼه په  www.afp.gov.auموجود دي.

په استرالیا کې داسې نور خدمتونه شته چې مرسته کوالی شي.
مایي بلو سکایي ( )My Blue Skyد استرالیا دولتي ویب پاڼه او هیلپ الین دی  ،چې د جبري واده د مخنیوي ،معلوماتو مراجعو او وړیا قانوني
مشورې ته ژمن دی.
 (02) 9514 8115ته زنګ ووهئ 0481 070 844 ،ته پېغام واستوئ ،یا  help@mybluesky.org.auته اي مېل وکړئ ،یا د
مایي بلو سکایي ( )My Blue Skyویب پاڼې ته په  www.mybluesky.org.auالړ 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.
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ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟
د ترجمې او ژباړې خدمت ) (Translating and Interpreting Service - TISته په دغې شمیرې  131 450زنګ ووهئ . .د TIS
ترجمان کوالی شي ستاسې سره مرسته وکړي ترڅو تاسې د نورو ادارو سره مخابره وکړئ ،البته  TISپخپله سال مشوره نه ورکوي .ټول کالونه
وړیا او محرمانه دي.

د جبري واده په اړه د نورو معلوماتو لپاره:
د کورنیو چارو وزارت ( )Department of Home Affairsویب پاڼه  www.homeaffairs.gov.auوګورئ او د جبري واده برخه
وګورئ.

DSS1626.06.15

