جنسی زیادتی
آسٹریلیا میں کسی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا قانون کے خلاف ہے۔
جنسی زیادتی کا ارتکاب کرنے والا جیل جا سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔
اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو  000پر پولیس کو فون کریں۔
آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
مفت ،رازدارانہ مشورے اور معلومات کیلئے  1800 737 732پر  1800RESPECTکو فون کریں۔
اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہو تو  131 450پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کسی طرح کے حالات میں جنسی زیادتی کو برداشت نہیں کرتی۔
جنسی زیادتی کسی دوسرے شخص پر اس کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہے۔ پارٹنر (ساتھ رہنے والے یا شریک حیات) ،شوہر یا بیوی
یا گھرانے کے کسی فرد کے ساتھ جنسی زیادتی قانون کے خلاف ہے۔
جنسی زیادتی میں یہ شامل ہو سکتا ہے:
•
•
•

کسی کو ہم بستری یا جنسی افعال کرنے پر مجبور کرنا
کسی کو فحش فلم وغیرہ دیکھنے پر مجبور کرنا؛ یا
کسی بچے کے ساتھ ہم بستری یا جنسی افعال کرنا۔

عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔
آسٹریلیا کا قانون عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے۔
تشدد کبھی
ہر شخص کو اپنے گھر والوں ،دوستوں اور پیاروں کے ساتھ خوشگوار اور محفوظ رشتوں میں جینے کا حق حاصل ہے۔
ّ
بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ قبول نہیں کرنا چاہیئے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاۓ یا اسے نقصان پہنچایا جاۓ۔

آسٹریلیا میں مختلف تہذیبوں کا احساس رکھنے والی خدمات موجود ہیں جو مدد کر
سکتی ہیں۔
 1800RESPECTآسٹریلیا میں جنسی حملے ،گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ
سروس فون پر اور آن لائن مفت ،رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صلاح کار) آپ کی بات سنتے ہیں،
سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔
 1800 737 732پر فون کریں یا  1800RESPECTکی ویب سائیٹ  www.1800RESPECT.org.auدیکھیں۔

کیا آپ کو انٹرپریٹر (ترجمان) کی ضرورت ہے؟
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس) (Translating and Interpreting Service, TISکو  131 450پر فون کریں۔ TISکا
ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TISماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ
مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔
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