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 الحياة شريك وتأشيرات األسري العنف
 .أستراليا في للبقاء مؤذية عالقة في االستمرار الحياة شريك تأشيرات حاملي على يجب ال

 في أستراليا.  العنف المنزلي واألسري غير مقبول

 وال يمكن لشريك الحياة أو أفراد العائلة أو أشخاص آخرين في المجتمع أن يهددوا وضع تأشيرتك.

قوانين ، فهناك أحكام في وتنتهي عالقتك من العنف األسري تعاني و( 023أو  033أو  033 الشريك المؤقتة  )فئة فرعيةإذا كنت حامالً لتأشيرة 

 (. 030أو  033تسمح لك باالستمرار بطلبك للحصول على تأشيرة شريك الحياة الدائمة )فئة فرعية  أستراليا للهجرة 

.000رفه في خطر اتصل بالشرطة على الرقم إذا كنت أنت أو شخص تع  

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.

   .732 737 1800المجانية على الرقم  1800RESPECTوللحصول على المشورة السرية والدعم، اتصل بخدمة 

 450 131. المجانية اتصل بالرقم الفورية وإذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة 

 تحت واألسري المنزلي العنف مع (Australian Government) األسترالية الحكومة تتسامح ال
 .الظروف من ظرف أي

 أعمال العنف المنزلي واألسري هي جرائم ضد القانون. ويمكن للشخص الذي يرتكب هذه الجرائم الذهاب للسجن، سواء كان رجالً أو امرأة.

 رفاهيته.من خالل التسبب في خوفه على أمنه والشريك ويشمل العنف المنزلي واألسري سلوك أو تهديدات الهدف منها السيطرة على 

 خدمات من مساعدة على الحصول أستراليا في واألسري المنزلي للعنف يتعرض شخص ألي يمكن
 . الدعم

 الهجرة الخاص بك.يمكنك الحصول على المساعدة مهما كانت تأشيرتك أو وضع 

 ال يزال بإمكانك الحصول على المساعدة.  –وال يهم إذا كانت العالقة قد انتهت أم ال 

1800RESPECT ( هي خدمة أستراليا الوطنية المتعلقة باالعتداء الجنسي والعنف المنزلي واألسريAustralia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling service إذ تقدم المشورة السرية والمعلومات مجاناً عبر الهاتف أو .)

 حيث يستمع إليك المستشارون ويجيبون على أسئلتك، كما يمكنهم تحويلك إلى خدمات الدعم األخرى في منطقتك المحلية.   اإلنترنت

  www.1800RESPECT.org.auاإللكتروني على  1800RESPECTأو قم بزيارة موقع  732 737 1800اتصل بالرقم 

 ؟فوري مترجم إلى تحتاج هل

 المجانية على الرقم (Translating and Interpreting Service (TIS)اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية )

 131 450. TIS األخرى وال تقدم لك المشورة. تساعدك على التواصل مع الخدمات 

 األسري: العنف أحكام حول المعلومات من للمزيد

على   (Department of Immigration and Border Protection)قم بزيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الهجرة وحماية الحدود 

www.border.gov.au  00رقم ورقة الوقائع للوصول إلى . 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/38domestic
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/38domestic

