
DSS1624.06.15 

 

تیری يجنس  

 .یعمل د يیو غیر قانون کول جنسي تیریپر یو چا لیا کې ارتپه اس

سړی وي او یا ښځه. هغهکه برابره خبره ده ، زنداني کیدلی شيهر هغه څوک چې جنسي تیری کوي،   

 زنګ ووهئ. 000که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ  په خطر کې وي نو پولیس ته په 

 و د باور وړ دي.ولیس خوندي اد استرالیا پ

 .ووهئ زنګ 732 737 1800  په ته  1800RESPECT لپاره تومامالو او مشورې محرمانه ، د

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

ته په هیڅ حالت کې کورنی تاوتریخوالی د   (Australian Government)د استرالیا حکومت 

 زغملو وړ نه دی.

په ملګري، میړه یا میرمن، یا د کورنۍ شي. د خوښې څخه تر سره  يچې پرته د مقابل لور [عمل دی] شوی برابر/دستور ته تیری بل شخص جنسي

 په غړي جنسي تیری کول د قانون خالف عمل دی.

عبارت دی له: یجنسي تیر  

 وکړي؛ نېکړ ياو یا د جنسي نژدیوالنژدیوالی  ياړ ایستل چې جنس په زوره د یو چا •

 یا   ؛وګوري وغیره یا عکسونه جنسي فلمونه بربنډیستل چې زوره اړ اپه د یو چا  •

 .تر سره کول د کوچنی سره جنسي عمل او یا د جنسي نژدیوالي کړنې •

 حقونه لري. يد سړیو په شان مساو ېښځ

توګه ګوري. يښځو او سړیو ته په مساو ینانوقپه استرالیا کې   

سره مثبت او خوندي اړیکې ولري. تاو تریخوالی هیڅکله هم د زغملو وړ نه دی.  کوونکولې کورنۍ، ملګرو او مینه د خپچې  يهرڅوک دا حق لر  

متونه شته چېدنو خلیا کې د کلتوري حساسیتوارتپه استه زیان ورسیږي. ورتهته باید دا د منلو وړ نه وي چې  هیڅ یو تن  

 ه شته چې مرسته کوالی شي.په استرالیا کې د کلتوري حساسیتونو خدمتون

1800RESPECT دا اداره مفت، محرمانه مالومات  او سال د تیلفون او د  .دی د استرالیا د جنسي تیري، کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمت

 رسته وکړي، لیږي.ورکوي.  سالکاران ستاسې خبرې اوري، ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته، چې ستاسې سره مي انټرنیټ له الر

غې ویبپاڼې ویب پاڼې ته په  1800RESPECT ته زنګ ووهئ او یا د 732 737 1800دغې شمیرې  

www.1800RESPECT.org.au  .ته الړ شئ 

 ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟

زنګ  وړیا 450 131ته په دغې اړیک شمیرې  TIS – (Translating and Interpreting Service)ژباړي او ترجمانۍ خدمت  د

نه ورکوي. ټول کالونه  مشوره سال پخپله TIS .مخابره وکړئسره مرسته وکړي ترڅو تاسې د نورو ادارو سره  کوالی شي ستاسې TISوهئ. و

 وړیا او محرمانه دي.


