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 دەستدرێژی سێکسی

 .لە ئوسترالیا ئەوە کارێکی نایاساییە کە دەستدرێژی سێکسی بکەیتە سەر هەر کەسێك

 .ئەو کەسەی کە دەستدرێژی سێکسی ئەنجام دەدات دەکرێت بخرێتە بەندیخانە، ئیتر ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو

 .000پۆلیس بە ژمارە  ئەگەر خۆت یان کەسێك کە تۆ دەیناسیت مەترسی لەسەرە تەلەفون بکە بۆ 

 .لە ئوسترالیا پۆلیس کەسانێکی ئەمینن و جێگەی متمانەن

 .732 737 1800بە ژمارە  1800RESPECTتەلەفون بکە بۆ  ، ڕێنیشاندان و زانیاریبۆ ئامۆژگاری بێبەرانبەر و نهێنی

 .450 131ـی خۆڕاییە تەلەفون بکە بۆ  ( موتەرجیم)ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ 

ی سێکسی بە هیچ جۆرێك ژدەستدرێ( Australian Government)ئوسترالی  یحکومەت
 .قبوڵ ناکات

، ژن یان مێرد یاخود هاوژیندەستدرێژی سێکسی بۆ سەر  .دەستدرێژی سێکسی بەرانبەر بە کەسێکی تر دەکرێت بەبێ ڕەزامەندی خۆی

 ئەندامێکی خێزان پێچەوانەی یاساییە.

 :رێتەوەگدەستدرێژی سێکسی دەکرێت ئەمانە ب

 زۆرکردن لە کەسێك بۆ ئەنجامدانی کاری سێکسی یان نمایشکردنی کرداری سێکسی؛  •

 زۆرکردن لە کەسێك کە تەماشای وێنە و فیلمی ڕووت بکات؛ یاخود •

 .ئەنجامدانی سێکس یان نمایشکردنی کرداری سێکسی لەگەڵ مناڵ •

 .ژنان هەمان مافی پیاوانیان هەیە

 دەکات. یەك چاو سەیر ەئوسترالیا ژن و پیاو ب یاسا لە

و ئەو کەسانە بەسەر ببات کە  پەیوەندییەکی ئەرێی و سەالمەت لەگەڵ خێزانەکەی، هاوڕێکانیهەموو کەسێك مافی ئەوەی هەیە کە 
خۆشی دەوێن. توندوتیژی هەرگیز شتێکی ئاسایی نییە. هیچ کەسێک نابێت ئەوە قبوڵ بکات کە بەشێوەیەکی خراپ مامەڵەی لەگەڵ 

 .ی خراپیان لەگەڵ بکرێت یان ئازاریان بدرێتژنان نابێت ئەوە قبوڵ بکەن کە مامەڵە بکرێت یاخود ئازاری بدرێت.

 .لە ئوسترالیا خزمەتگوزاری هەستیاری کولتووری هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.

1800RESPECT توندوتیژی ناوماڵ. خێزان و سێکسی،  پەالماریسەبارەت بە  ڕاوێژ و ئامۆژگاری یە بۆ خزمەتگوزاری نیشتمانیی ئوسترالیا
 لێگوێت  ئامۆژگارانبێبەرانبەر و نهێنی بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات.  یانیاریو ز ڕاوێژ و ئامۆژگاریئەو خزمەتگوزارییە 

 سیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگیری دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا.، وەاڵمی پردەگرن

 .www.1800RESPECT.org.au لە 1800RESPECT ماڵپەڕی   بچۆرە سەر نیا 1800 737 732 تەلەفون بکە بۆ

 هەیە؟( موتەرجیم)ئایا پێویستیت بە وەرگێڕ 

  .450 131بە ژمارە   (TIS) (Translating and Interpreting Service)تەلەفون بکە بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕان 

 TIS بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا. بۆئەوەی لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی دیکە لەیەك تێبگەن اتبدیارمەتیت  ێتدەتوان TISوەرگێڕێکی 
 ن.هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان بێ بەرانبەر و نهێنی .پێشکەش ناکەنئامۆژگاری و ڕێنیشاندان 

http://www.1800respect.org.au/

