ازدواج اجباری و زودهنگام
اجبار شخص به ازدواج جرمی مهم در استرالیا تلقی میشود.
در استرالیا مردم در انتخاب اینکه ازدواج بکنند یا نه یا با چه کسی ازدواج بکنند آزادند .برای ازدواج قانونی فرد باید معموال حداقل 18سال سن
داشته باشد .در بعضی شرایط شخص  16سال به باال هم میتواند با شخصی باالی  18سال ازدواج کند ،اما برای این کار نیاز به اخذ رأی از دادگاه
می باشد.
اجبار ،تهدید یا فریب دادن شخص برای ازدواج در استرالیا غیر قانونی می باشد .همچنین ترغیب یا کمک به ازدواج اجباری ،و دست داشتن در
ازدواج اجباری مگر این که خود قربانی این نوع ازدواج باشید هم غیر قانونی است .این شامل ازدواج های قانونی ،فرهنگی و مذهبی می باشد.
ازدواج از پیش ترتیب داده شده که در آن دو نفر آزادانه رضایت دادهاند که با هم ازدواج کنند با ازدواج اجباری فرق میکند .ازدواجهای از پیش
ترتیب داده شده در استرالیا قانونی هستند.
اگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر است از طریق شمارۀ  000با پلیس تماس بگیرید.
پلیس در استرالیا امن و قابل اطمینان است.
اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ  131 450تماس حاصل نمایید.

فرستادن یا بردن یک شخص به خارج از کشور برای ازدواج اجباری یا درخواست از فرد دیگری
برای انجام این کار غیر قانونی است.
برخی اوقات افراد بر خالف میل خود به کشور دیگری برده میشوند یا با فریب ترغیب به رفتن به خارج از کشور می شوند تا مجبور به ازدواج
شوند .این امری غیر قانونی است وممکن است به زندانی شدن فرد منجر شود.

آیا شما یا کسی که میشناسید در معرض خطر قرار دارید؟
اگر شما یا کسی که میشناسید در معرض ازدواج اجباری با زودرس قرار دارد ،می توانید با پلیس فدرال استرالیا ( Australian Federal
 (AFP) )Policeبا شمارۀ ) 131 237 (131AFPبرای دریافت کمک تماس بگیرید.
 AFPمی تواند امنیت شما را حفظ کند ،به شما مشاوره ارائه دهد و شما را به خدمات حمایتی مانند اسکان ،پشتیبانی مالی و مشاوره حقوقی و
مهاجرتی ارجاع دهد .برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  AFPبه آدرس www.afp.gov.auمراجعه نمایید.

خدمات دیگری که در استرالیا می تواند در این زمینه کمک کند.
آسمان آبی من ( )My Blue Skyوبسایتی ملی و خط کمکی استرالیا برای کمک به پیشگیری از ازدواج اجباری و نیز اطالعرسانی ،ارجاع و
ارائه خدمات حقوقی رایگان است.
با شمارۀ  (02) 9514 8115,تماس بگیرید ،به شمارۀ  0481 070 844پیامک بزنید ،به آدرس  help@mybluesky.org.auایمیل
ارسال کنید یا به وبسایت  My Blue Skyبه آدرس  www.mybluesky.org.auمراجعه نمایید.
 1800RESPECTخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی میباشد .این خدمات شامل ارائه اطالعات و
مشاوره رایگان و محرمانه از طریق اینترنت و تلفن است .مشاورین به شما گوش داده و سواالت شما را جواب میدهند و میتوانند شما را به
خدمات حمایتی دیگری در محلۀ خودتان ارجاع دهند.
با شمارۀ  1800 737 732تماس بگیرید یا به وبسایت  1800RESPECTبه آدرس  www.1800RESPECT.org.auمراجعه
فرمایید.

آیا نیاز به مترجم دارید؟
از طریق شمارۀ رایگان  131 450با مرکز خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  (Translating and interpreting Service) TISتماس
بگیرید TIS .میتواند برای ارتباط با مراکز خدماتی دیگر به شما کمک کند TIS .خدمات مشاورهای ارائه نمیدهد .همۀ تماسها رایگان و
محرمانه است.

DSS1626.06.15

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینۀ ازدواج اجباری:
به وبسایت ادارۀ امور داخلی ) (Department of Home Affairsبه آدرس  www.homeaffairs.gov.auمراجعه نموده و واژۀ
 forced marriageرا جستجو نمایید.
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