آزار جنسی
در استرالیا آزار جنسی یک شخص غیر قانونی است.
شخصی که مرتکب آزار جنسی شود اعم از مرد یا زن ممکن است زندانی شود.
اگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر است از طریق شمارۀ  000با پلیس تماس بگیرید.
پلیس در استرالیا امن و قابل اطمینان است.
برای دریافت مشاوره و حمایت محرمانه با  1800RESPECTبه شمارۀ  1800 737 732تماس حاصل نمایید.
اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ  131 450تماس حاصل نمایید.

دولت استرالیا ) (Australian Governmentتحت هیچ شرایطی آزار جنسی را برنمیتابد.
آزار جنسی متوجه کسی است که رضایت به رابطۀ جنسی نداده است .آزار جنسی شریک زندگی  ،زن یا شوهر یا اعضای خانواده غیر قانونی
است.
آزار جنسی ممکن است شامل این موارد شود:
•
•
•

اجبار یک شخص به برقراری رابطۀ جنسی یا انجام اعمال جنسی
اجبار یک شخص به تماشای فیلمهای جنسی
برقراری رابطۀ جنسی یا انجام اعمال جنسی با کودکان.

زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند.
قوانین استرالیا با زن و مرد به طور یکسان برخورد میکند.
هر شخصی حق دارد رابطۀ مثبت و امن با خانواده ،دوستان و عزیزان خود تجربه کند .خشونت به هیچ وجه قابل قبول نیست .هیچ کس نباید بپذیرد
که با او بدرفتاری شود یا مورد آزار قرار بگیرد.

در استرالیا خدماتی مشرف بر حساسیتهای فرهنگی وجود دارند که میتوانند در این زمینه کمک
کنند.
 1800RESPECTخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی میباشد .این خدمات شامل ارائه اطالعات و
مشاوره رایگان و محرمانه از طریق اینترنت و تلفن است .مشاورین به شما گوش داده و سواالت شما را جواب میدهند و میتوانند شما را به
خدمات حمایتی دیگری در محلۀ خودتان ارجاع دهند.
با شمارۀ  1800 737 732تماس بگیرید یا به وبسایت  1800RESPECTبه آدرس  www.1800RESPECT.org.auمراجعه
فرمایید.

آیا نیاز به مترجم دارید؟
با شمارۀ  131 450خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  (Translating and interpreting Service) TISتماس حاصل کنید .مترجمان
 TISمیتوانند برای ارتباط با خدمات دیگربه شما کمک کند اما  TISخدمات مشاورهای ارائه نمیدهد .همۀ تماسها رایگان و محرمانه است.
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