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چگونه برنامه عمل دوم به
( )CALDزنان از فرهنگ ها و زبان ها متنوع کمک می کند
برنامه ملی چیست؟
طرح ملی برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها  ،2022-2010طرح ملی
نیز نامیده می شود ،که یک برنامه بلند مدت مورد توافق همه دولت های استرالیا
میباشد.چشم انداز طرح ملی این است که:

زنان و کودکان شان در استرالیا بدون از خشونت در جوامع امن زندگی
کنند.
ما می دانیم که گروه های مختلف زنان دارای تجربه های مختلف خشونت
میباشند .بعضی از آنها نسبت به دیگران بیشتر آسیب پذیر و برخی ممکن است از
( )CALDزمینه های فرهنگی و زبانی متنوع باشند .زنانی که به عنوان مهاجران،
پناهندگان و دانشجویان بین المللی که به استرالیا آمده اند ممکن به چالش های
منحصر به فرد قرار بگیرند  .که ممکن شامل نداشتن پول کافی  ،ناتوانمندی کسب
حمایت در صورت نیاز اگر آنها خشونت را تجربه نموده و احساس نمایند که نمی
توانند از خشونت فرار کنند .این ممکن توسط یک زبان جدید ،فرهنگ و قوانین
مشکل تر گردد.

برنامه عمل دوم چیست؟

ما می توانیم با کمک شما در مورد هر نوع کار که در جامعه تان برای کمک به
حفاظت از زنان و دختران باشد بیاموزیم .کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها
یک مشکل درجامعه میباشد و نیاز مند تالش همه ما میباشد.

تحت برنامه عمل دوم برای کمک به زنان  CALDچه اتفاق می افتد؟
در سه سال آینده ما به زنان  CALDو فرزندان آنها کمک خواهیم نمود توسط:







برنامه عمل دوم برنامه دوهمی از چهار مرحله برنامه ملی میباشد .که از سال
 3102تا  3102شروع شده و دارای
 32اقدامات عملی است که توافق تمام دولت ها برای بهبود امنیت زنان مهم میباشد.



در طول برنامه عمل اول اساسات مهم در محل برای جلوگیری از ،پاسخ به
اطالعات بیشتر در مورد خشونت علیه زنان قرار میگرد .اما کارهای بسیار
بیشتری باید انجام شود.



ما مایل هستیم تا بدانیم که چگونه از خشونت علیه زنان از زمینه های  CALDو
زنان حمایت  CALDکه مورد خشونت قرار گرفته اند بهتر جلوگیری نمایم.
برنامه عمل دوم تمرکز قوی بر زنان و جوامع که تجربه متنوعی از خشونت را
کرده اند دارد ،منجمله زنان  ،CALDوما چگونه بتوانیم بهبود بخشیم پشتبانی
خدمات سراسری و سیستم های موجود را .
ما نیازمند به بررسی تنوع تجارب  CALDزنان و کسب اطالعات بیشتر در مورد
خشونت علیه زنان از جوامع  CALDمیباشیم .



ارائه اضافی بودجه برای فیته سفید(وایت ریبون) جهت افزایش
تعامل در هر دو  CALDو جوامع بومی.
توسعه مواد منابع برای اطالع رسانی و حمایت از زنان در ویزای
همسر در خارج از کشور که شامل اطالعات مربوط به خدمات مهم
و تماس های اضطراری در استرالیا.
به دنبال افشای اطالعات اضافی توسط شوهران استرالیای و یا
نامزدان که برای درخواست ویزای همسر در خارج از کشور اقدام
میکنند.
تامین بودجه نظارت ما ) (Our WATCHبرای تقویت تمرکز بر
زنان و جوامع  CALDو ارائه یک پروژه پیشگیری اولیه -خاص.
در ادامه کار با خط به ایجاد منابع خاص برای  CALDجوانان و
جوامع.
'تامین بودجه سازمان ملی تحقیقات استرالیا برای تحقیق مصونیت
زنان'چه کار کرد برای متوقف کردن خشونت علیه زنان  CALDو
فرزندان آنها
پاسخ به شیوه های فرهنگی مضر موثر بر زنان و فرزندان آنها ،مانند
قطع عضو تناسلی زن ،ازدواج اجباری وبردگی و قاچاق.
توسعه استراتژی ارتباطات به منظور بهبود دسترسی به اطالعات و
منابع برای زنان و جوامع  CALDو برای نشان دادن ،که چه فرصت
های برای مشارکت و رهبری وجود دارد.

هرآنچه تا کنون ما انجام داده ایم برای کمک به زنان  CALDبوده است؟
ما با هم ،در طول سه سال گذشته :
بودجه کمک های مالی عمل جامعه برای کمک به جوامع  CALDبه کار بر روی طیف وسیعی از فعالیت های پیشگیری اولیه،

مانند پیشگیری از خشونت و کارگاه های آموزشی ،مکالمات جامعه و کارگاه های آموزشی و روابط سالم.
مواد راه اندازی برای جوامع مختلف و گروه های زبان در خط ،عبارت از پیکار(کمپاین) است که کمک می کند تا جوانان

روابط سالم که در آن زنان و مردان برابر هستند ایجاد نمایند.
بودجه خدمات مشاوره تلفنی ملی برای مردم و به حمایت های زمانی که آنها دوباره تجربه ،و یا در معرض خطر ،خانواده و

خشونت خانگی و  /یا تجاوز جنسی باشند 0811.احترام ( )0811080081رایگان است ،در  32ساعت شبانه روز و  7روز در هفته در
دسترس بوده و تمام اطالعات خصوصی نگه داری میگردد.
آموزش ارائه شده به پرستاران و کارکنان صحی برای کمک به شناخت و پاسخ به زنان و کودکان که مورد خشونت خانواده

قرار گرفته باشند.

آیا شما نیاز به کمک دارید؟
اگر شما کسی را می شناسید که خشونت در خانواده یا تجاوز جنسی را تجربه کرده باشد ،با تماس کمک دریافت نماید:





 111اگر شما ،یک طفل و یا فرد دیگری در معرض خطر فوری باشد
 0011احترام 0811080081-
روابط استرالیا 0811080008 -
خط آقایان 0811080008 -

می خواهید بیشتر بدانید؟
طرح ملی و برنامه عمل دوم صحفه انترنت  www.dss.gov.au/nationalplanدر دسترس است

