ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن
مجبور کدون یک نفر به ازدواج در آسترالیا جرم استه.
ده آسترالیا مردم آزاد هستن که ازدواج کنن یا نه ،یا که قنجیغه کی ازدواج کنه .کسی که ازدواج مونه باید معمولن
باالی سن  ۱۸سال باشه تا که بیتنه قانونی ازدواج کنه .یگووختا کسی که باالی سن  ۱۶سال باشه شاید بیتنه
قانونی با یک نفر باالی  ۱۸سال ازدواج کنه بشرطی که از محکمه حکم بیگره.
زیر فشار گیرفتو ،ترس نشانددو ،و بازی ددون یک نفر بخاطیر ازوداج ده آسترالیا خالف قانون استه .همچین تشویق
کدون یا کمک کدون به یک ازدواج اجباری و یا دخالت ده ازدواج اجباری خالف قانون استه ،مگر اینکه خود شمو قربانی
ازو مشکل بشید .ای مسأله شمال ازدواج های رسمی ،فرهنگی و مذهبی موشه.
البته ازدواج های ترتیبی که به کمک فامیل و به توافق و رضایت کامل خود اشخاص ترتیب داده موشه از ازدواج
اجباری فرق مونه .ازدواج های ترتیبی در آسترالیا قانونیت دره.

اگر که خود شمو یا کدام شنخته شمو در خطر باشه ده پولیس  000تلفن کید.
پولیس ده آسترالیا محفوظ و اعتباری استه.
اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره  131 450تلفن کید

ریی کدون یک نفر در خارج از کشور بلده ازدواج اجباری یا اجرای ایکار توسط
کسی دیگه غیر قانونی استه.
باضی وختا یگو نفر ره بدون رضایت شی و به زور بلده ازدواج ده خارج از کشور موبرن ،یا که بازی دده خارج موبرن که
ازدواج اجباری کنن .این کار خالف قانون استه و ممکن باعث مجازات شوه.

آیا شمو یا کدام شنخته شمو در خطر هستین؟
اگه شمو یا کودم شنخته شمو ده خطر ازوداج اجباری استین ،شمو میتنید که ده پولیس فدرال آسترالیا Australian
) Federal Police (AFPتماس بیگرید ،و ده شماره  )131 AFP( 131 237تلفن کید.
پولیس فدرال آسترالیا میتنه شموره حافظت کنه ،مشوره ابتدایی داده و یا شموره به خدمات راجع کنه ده قسمت
خدمات جای جگه ،کمک مالی ،مشاوره و مشاوره حقوقی .مالومات بیشتر ده ویبسایت پولیس فدرال
 www.afp.gov.auقابل دسترس استه.

دیگه خدمات کمکی هم ده آسترالیا پیدا موشه که همکاری کنه.
ویبسایت مای بلو اسکای  My Blue Skyده آسترالیا سرتاسری استه و بخاطر جلوگیری از ازدواج اجباری ،مالومات
و خدمات حقوقی مفت ارایه مونه.
بلده تماس ده شماره  (02) 9514 8115زنگ بزنید ،یا ده شماره  0481 070 844مسیج کید ،و یا ده آدرس
 help@mybluesky.org.auایمیل کید .یا که ویبسایت  My Blue Skyده  www.mybluesky.org.auسر بزنید.
ده آسترالیا  1800RESPECTیک شماره سرتاسری خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت های خانگی
استه .این سرویس خدماتی مالومات و مشاروه سِری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه .مشاورین به توره
شمو گوش گریفته ،سوالهای شموره جواب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه.
شمو میتنید که ده شماره  1800 737 732تلفن کنید یا که ده ویبسایت 1800RESPECT
 www.1800RESPECT.org.auسر بزنید.
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ترجمان کار درید؟
ده شماره  131 450خدمات ترجمانی تیس  )TIS( Translating and Interpreting Serviceزنگ بزنیدTIS .
شموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار دشتید توره بوگید .خود تیس خدمات مشاوره دهی ندره ،سرویس از
اینها مفت و سِری استه.

بلده مالومات بیشتر ده باره ازدواج اجباری:
ده ویبسایت وزارت مسایل داخلی  Department of Home Affairsدر آدرس  www.homeaffairs.gov.auمراجعه
کرده و کلمه "ازدواج اجباری" ره جستجو کنین.
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