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ጾታዊ ዓመጽን ቪዛ መጻምድትን 

እቶም ቪዛ መጻምድቲ ዝሓዙ ሰባት፡ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝቕመጥሉ ግዜ ዓመጽ ኣብ ዘለዎ ዝምድና ክቚረኑ 
የብሎምን። 

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ተቐባልነት የብሉን። 

ኣብ ሕብረተሰብ (ኮም) ዘለዉ መጻምድቲ፡ ኣባላት ስድራ ወይ ካልኦት ሰባት፡ ብሰንኪ ዘለኩም ኲነታት ቪዛ ከፈራርህኹም ኣይክእሉን እዮም። 

ግዝያዊ ቪዛ መጻመድቲ  (ምደባ (ሳብክላስ) 300፡ 309 ወይ 820) ዘለኩም እንተኾይኑ፡ እሞ ኸኣ ስድራቤታዊ ዓመጽ ስለዘጋጠመኩም ዝምድናኹም ተቛሪጹ 

ምስዝህሉ፡ መመልከቲ ቀዋሚ ቪዛ መጻምድቲ (ሳብክላስ 100 ወይ 801) ንኽትረኽቡ ንኽትሓቱ ዘፍቅደልኩም ሕግታት ስደተኛታት ኣውስትራልያ ኣሎ። 

ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ካልእ ሰብ፡ ኣብ ሓደጋ ምስእትህልዉ፡ ብ000 ገይርኩም ናብ ፖሊስ ደውሉ። 
ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ፖሊስ፡ ውሑሳት ዝኾኑን ክእመኑ ዝኽእሉን እዮም። 

ናጻ፡ ምስጢራዊ ምኽርን ደገፍን ንምርካብ፡ ብ1800 737 732 ገይርኩም ናብ 1800 RESPECT ደውሉ። 

ብናጻ ዝትርጉመልኩም ኣስተርጓሚ እንተደሊኹም፡ ናብ 131 450 ደውሉ። 

መንግስቲ ኣውስትራልያ (Australian Government)፡ ንዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ 
ኲነታት ኣይጻወርን እዩ። 

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣንጻር ሕጊ ዚፍጸም ገበን እዩ። እቲ ዘቤታዊ ወይ ስድራቤታዊ ዓመጽ ዚፍጽም ሰብ፡ ወዲተባዕታይ ይኹን ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ 

ቤት ማእሰርቲ ኪእሰር ይከኣል እዩ። 

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ንወዲተባዕታይ ወይ ጓልኣንስተይቲ ንድሕነቶም ወይ ጥዕንኦም ኣመልኪትካ ብምፍርራህ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽርካ ንምግባር ዚዓለመ 

ባህርያት ወይ ተግባራት ምጉብዕባዕ እዩ።  

እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ዘጋጥሞ ዘሎ ሰብ፡ ካብ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ደገፍ ሓገዝ 
ኪርከብ ይኽእል እዩ። 

ናይ ቪዛ ይኹን ኢሚግሬሽን ኲነታትኩም ብዘየገድስ ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

እቲ ዝነበረኩም ዝምድና የብቅዕ ኣየብቅዕ ዘገድስ - ሕጂ’ውን ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

1800 RESPECT፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዚርከብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ማዕዳ ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ስድራቤታውን ዘቤታውን ዓመጽ (Australia’s National 

Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) እዩ። ብተሌፎንን ብመስመር ኢንተርነትን ኣቢሉ ድማ ናጻ፡ 

ምስጢራዊ ማዕዳን ሓበሬታን ይህብ። ኣማኸርቲ፡ ንዓኹም ጽን ኢሎም ብምስማዕ፡ ንሕቶታትኩም ይምልሱ፣ ከምኡውን ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከባ ካልኦት 

ወሃብቲ ኣገልግሎታት ደገፍ ከመሓላልፍኹም ይኽእሉ እዮም። 

ናብ 1800 737 732 ደውሉ ወይ ድማ ንመርበብ-ሓበሬታ 1800 RESPECT www.1800RESPECT.org.au ከፊትኩም እተዉ። 

ኣስተርጓሚ የድልየኩም ድዩ? 

ብ131 450 ገይርኩም ናብ ኣገልግሎት ትርጉምን ምስትርጓምን (Translating and Interpreting Service (TIS)) ብናጻ ደውሉ።  TIS፡ ምስ 

ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ንኽትራኸቡ ክሕግዘኩም ይኽእል።  TIS ግን ኣገልግሎት ማዕዳ ኣይህብን እዩ። 

ብዛዕባ ሓገዛት ስድራቤታዊ ዓመጽ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፥ 

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ሓለዋ ዶብን (Department of Immigration and Border Protection) www.border.gov.au 

ናብ ዚርከብ ገጽ-ሓቅታት 38 ዚወስድ መስመር ብምጥዋቕ እተዉ። 

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

