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 ازدواج زودهنگام و اجباری

 جرم جدی در استرالیا محسوب میشود.یک به ازدواج،  کدام شخصمجبور کردن 

. و همچنین حق دارند انتخاب کنند که با چه کسی می خواهند ازدواج کنند در استرالیا، مردم آزادانه حق انتخاب ازدواج کردن یا ازدواج نکردن را دارند

با سال سن  16شخص با بیش از یک سال سن داشته باشد تا بتواند قانوناً ازدواج کند. در برخی شرایط ممکن است  18معموالً شخص باید بیش از 

 دارد. محکمهحکم  ازدواج کند، اما این کار ضرورت بهسال سن دارد  18شخصی که باالی 

اجباری و پذیرش کردن سازی یا همکاری برای ازدواج است. زمینه منعطبق قانون استرالیا  ،به ازدواج از راه تهدید یا فریب اشخاص ساختنمجبور 

 شود.یهای قانونی، فرهنگی و مذهبی مازدواج بشمولازدواج اجباری، اگر شما قربانی آن نباشید، خالف قانون است. این قانون 

و با ازدواج اجباری متفاوت است. ازدواج ترتیب داده شده که در آن هر دو نفر آزادانه برای ازدواج توافق میکنند، یعنی ازدواجی ازدواج ترتیب داده شده 

 در استرالیا قانونی است.

 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 450 131اگر ضرورت به مترجم رایگان دارید با شماره 

برای انجام این کار  شخصشخص به کشور دیگر برای ازدواج اجباری یا وادار کردن یک بردن یا فرستادن 
 غیرقانونی است. 

شوند. این اقدام غیرقانونی است و شوند و در آنجا مجبور به ازدواج مییا با فریب به خارج از کشور برده می از مجبوریت اشخاصاوقات  بعضی

 مجازات حبس در پی دارد.

 سی که او را میشناسید در معرض خطر است؟آیا خودتان یا ک

فدرال  پولیس( از 131AFP) 237 131 نمبرتوانید با یا در معرض ازدواج اجباری یا زودهنگام باشید/باشند، می گرفتارشما  دوستاناگر شما یا 

 کمک بخواهید. (AFP) (Australian Federal Police) استرالیا

AFP مشوره و  ،کمک مالیمسکن،  لیاز قب گریبه خدمات د تیو شما را جهت حما کندمشوره اولیه ارائه به شما ، کند نیشما را تأم تیامن تواندیم

 .مراجعه کنید www.afp.gov.au آدرسبه  AFPسایت  بیو بهبیشتر  برای معلومات ارجاع دهد. یو مهاجرت یقانون مشوره

 د به شما کمک کند.ند که میتوانندر استرالیا خدمات دیگر وجود دار

، ارائه معلومات ،یاز ازدواج اجبار یریجلوگ یاست که برا ایاسترال یمل یرسانکمک فونیو نمبر تل تیسابی( وMy Blue Sky) یبلو اسکا یما

 است. افتهیاختصاص  گانیرا یارجاع و مشوره حقوق

ایمیل کنید  ،help@mybluesky.org.au پیام ارسال کنید، به آدرس 844 070 0481 در تماس شوید، به نمبر 8115 9514 (02) با نمبر

 www.mybluesky.org.auبه آدرس ذیل مراجعه نمایید:  My Blue Skyسایت ویبیا به 

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. 

http://www.afp.gov.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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 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 دیگربرقراری ارتباط با  درمیتواند به شما  TIS شفاهی از

 رایگان و محرمانه هستند.

 بیشتر در مورد ازدواج اجباری: معلوماتبرای کسب 

را  (forced marriage)« ازدواج اجباری»مراجعه و عبارت  www.homeaffairs.gov.au آدرس به  وزارت امورداخله سایتبیبه و

 جستجو کنید.


