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  اإلعتداء الجنسي
.في أستراليامخالف للقانون  زول بكوناإلعتداء الجنسي على أي   

 الزول البعمل اإلعتداء الجنسي بدخل السجن، لو كان راجل أو مَره.

 000 ده على الرقم اضرب تلفون للبوليسللخطر  و اتعرضتتعرفب زولنت أو أي إ لو

 ، ناس ديل كويسين وممكن زول يثق فيهم طواليفي أستراليا ناس البوليسمن  ما تخاف

 .732 737 1800على الرقم ده  1800RESPECTبخدمة بتاعت وإستشارات سرية ومجانية إتصل لو انت داير معلومات  .

 .131450 رقم تلفون ده إتصل على لو انت محتاج مترجم بالمجان

( ما بتتسامح مع االعتداء الجنسي مهما كانت Australian Governmentحكومة بتاعت أستراليا )

 الظروف.

زول ، أو الزوج، أو الشريكاإلعتداء الجنسي على . عشان زول يمارس معاو جنس بالقوة وبدون موافقتومعين  زول لي هو إستهدافاإلعتداء الجنسي 

 أفراد األسرة برضو بكون مخالف للقانون. من

 :يشمل كالم تحت دهممكن اإلعتداء الجنسي 

 مع أي زول بالقوة غصباً عنو ممارسة الجنس أو القيام بأعمال جنسية •

 بتاعت جنس إباحيةأنو يتفرج على مواد  زولأي  إجبارأو   •

 أو ممارسة الجنس أو القيام بأعمال جنسية مع األطفال   •

.الرجال النسوان عندهن نفس حقوق بتاعت  

 . والنسوان سوا سوا الرجال و  عاملب أستراليا قانون في

فيها أمان مع أسرة بتاعتو وأصحابو وناس بحبهم. عنف ده ما كويس أبداً. أي زول الزم يرفض أنو ايجابية كل زول عندو حق أنو يكون عندو عالقات 

 زول يأذيو.

التنوع الثقافي وممكن تساعدك. بتراعيأستراليا فيو خدمات   

1800RESPECT  هي خدمة وطنية لالستشارات المتعلقة باالعتداء الجنسي والعنف العائلي والمنزلي في أستراليا. خدمة دي بتقدم استشارات

عم تانية ومعلومات سرية بالمجان بالتلفون أو االنترنت. مستشارين ديل بستمعو ليك وبجاوبو على األسئلة بتاعتك وممكن يحولوك إلى خدمات بتاعت د

 المحلية.في منطقتك 

 .www.1800RESPECT.org.auعلى  1800RESPECTأو ُخش في موقع انترنت بتاع   732 737 1800اتصل برقم تلفون ده 

 هل انت محتاج لمترجم؟ 

. المترجم بتاع 450 131على الرقم  Translating and Interpreting Service (TIS)اتصل بخدمة بتاعت الترجمة التحريرية والشفهية 

TIS  ممكن يساعدك في االتصال بالخدمات التانية، لكنTIS .ما بتقدم استشارات. كل المكالمات بكون مجانية وسرية 

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

