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 خشونت خانوادگی و ویزای همسر

شویی برای اقامت در استرالیا آمیز زنا مجبور به زندگی دریک رابطۀ اجحافدارندگان ویزای همسر 
 باشند.   نمی

 در استرالیا خشونت خانگی و خانوادگی قابل قبول نیست.

 توانند اعتبار ویزای یک شخص را مورد تهدید قرار دهند. نواده و افراد دیگر در جامعه نمیهمسر، اعضای خا

ایید و رابطۀ زناشویی  شده خشونت خانوادگیدچار  ید وهست(  023، یا 033، 033مجموعۀ زیر) موقت همسر اگر شما دارای ویزای

 033تقاضانامۀ ویزای دایم همسر )زیرمجموعۀ  که به شما اجازۀ ادامۀرالیا وجود دارددر قوانین مهاجرت است مقرراتی شما پایان یافته 

 دهد.    ( را می030یا 

 تماس بگیرید. پلیس با 000 شمارۀ است از طریقاگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر 

 لیس در استرالیا امن و قابل اطمینان است.پ

 تماس حاصل نمایید. 732 737 1800به شمارۀ  RESPECT 1800محرمانه با  حمایت ه ومشاور دریافت برای

 تماس حاصل نمایید. 450 131اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ 

شونت خانگی و خانوادگی را ختحت هیچ شرایطی  (Australian Government)دولت استرالیا 
 تابد. بر نمی

ممکن است زندانی  اعم از مرد یا زنشود  خشونت خانگی و خانوادگیجرمی غیر قانونی است. شخصی که مرتکب خشونت خانگی و خانوادگی 
 شود. 

همسر مورد  یا سالمت تهدید امنیت  درفتار یا تهدیداتی میشود که با هدف کنترل همسرمذکر یا مونث با ایجاشامل خشونت خانگی و خانوادگی  
 .استفاده قرارمیگیرد

تواند از خدمات حمایتی کمک  قرار بگیرد میمورد خشونت خانگی یا خانوادگی  در استرالیا هر کسی
 بگیرد. 

 .نمایید  تقاصای کمک ویزا یا اقامتتان وضعیتبدون توجه به  شما می توانید

 میتوانید تقاضای کمک کنید. همچنان تان رابطۀ زناشویی ا نگرفتنبدون توجه به پایان گرفتن ی

  1800 RESPECTخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی (Australia’s National  Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling Service) رایگان و  اطالعات ارایه و مشاوره شامل  خدمات این. میباشد

 یند شما را به خدمات حمایتی دیگرنتوا دهند و می سواالت شما را جواب می داده ومشاورین به شما گوش  .استه از طریق اینترنت و تلفن محرمان
   در محلۀ خودتان ارجاع دهند.

  آدرس به RESPECT 1800 سایتب و به یا نمایید حاصل تماس  732 737 1800 شمارۀ با

www.1800RESPECT.org.au کنید مراجعه. 

 آیا نیاز به مترجم دارید؟

 کنید. تماس حاصل TIS (Translating and interpreting Service) خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 450 131 با شمارۀ رایگان

TIS با خدمات دیگربه شما کمک کند. ارتباط توانند برای  می TIS  نمیدهد.ه ئای ارا خدمات مشاوره  

 برای کسب اطالعات بیشتر در زمینۀ مقررات خشونت خانوادگی: 

  www.immi.gov.au  (Department of Immigration and Border Protection)در وبسایت ادارۀ مهاجرت و محافظت از مرز 

  .برسید 00 اطالعیۀ به ها را دنبال کرده تا ینکل
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