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شما می توانید به این مراجع تلفن 

بزنید:

مامورین پروژه IWSA به شماره 

9635 8022

   تعاس زاص9:00  بح ات 4:00دبع   ازظ هر 

ا جمعهت هبنشود یاهزور

info@speakout.org.au

یا می توانید برای کمک به شماره های زیر 

تلفن کنید. آنها 24 ساعت شبانه روز و 7 روز 

هفته باز هستند.

پلیس:  000

خط خشونت خانگی: 

1800 656 463

اگر به مترجم نیاز دارید لطفاً به TIS شماره 

تلفن بزنید

 13 14 50

ما چگونه می توانیم کمک کنیم:

کمک به درک موقعیت و گزینه هایی که در 	 

دسترستان است

اطالعات در مورد خدمات پشتیبانی مانند 	 

بهداشت، پرداختی مزایای ویژه، مسکن، 

نگرانی های مربوط به امور حقوقی و سایر 

موارد

پشتیبانی از شما در تصمیم گیری تان	 

مسیرهای ارجاع به خدمات دیگر مثل 	 

مسکن اضطراری، مشاوره و راهنمایی 

حقوقی

کمک در برقراری ارتباط با اداره امور 	 

کشوری در رابطه با تجربه خشونت 

خانوادگی شما

اگر انگلیسی صحبت نمی کنید ما می توانیم 

برایتان مترجم بیاوریم.

سرویس خشونت خانگی

خدمات پشتیبانی منسجم زنان بی خانمان 

چند فرهنگی )HoMWISS(  برای زنان 

مهاجر و پناهنده

آیا از کسی که با او زندگی می کنید 

وحشت دارید یا از او آسیب دیده اید؟

آیا بی خانمان هستید یا در خطر بی 

خانمان شدن قرار دارید؟

می توانید کمک بگیرید



www.speakout.org.au

خشونت خانگی و خانوادگی 

چیست؟

خشونت خانگی و خانوادگی وقتی واقع می شود 

که شخصی برای کنترل کردن شخص دیگری 

که در حال حاضر یا در گذشته با اورابطه 

داشته است از یک شکل خشونت مثل جسمی، 

احساسی، جنسی، معنوی، فنآوری، مالی، اجتماعی 

یا فرهنگی استفاده می کند.

در بیش از 98% موارد، قربانیان خشونت خانگی 

و خانوادگی زنان هستند.

خشونت خانگی و خانوادگی می تواند شامل 

موارد زیر باشد: 

مشت زدن، کتک زدن، سیلی زدن، پرت کردن 	 

اشیاء، هل دادن، استفاده از یک اسلحه

تهدید به مجروح کردن یا آسیب زدن به یک زن 	 

یا بچه

تحقیر مداوم، اظهار نظرهای تحقیرآمیز در مالء 	 

عام و در خانه، مورد فریاد قرار گرفتن

نظراتی که برای ارعاب یا ترساندن زن یا بچه ابراز 	 

می شود

مجروح کردن یا آسیب زدن به حیوانات خانگی یا 	 

از بین بردن اموال

لمس کردن یا اعمال یا ابراز نظرهای جنسی 	 

ناخواسته

دور کردن زن از خانواده و دوستان	 

محروم کردن زن از نیازهای اساسی مثل پول یا 	 

غذا.

خشونت خانگی و خانوادگی 

یک جرم است

این نه تنها روی شما بلکه روی فرزندانتان نیز 

تاثیر می گذارد. کودکانی که خشونت خانگی و 

خانوادگی را تجربه می کنند و شاهد آن هستند، 

می توانند در تمام زندگی خود آسیب ببینند.

شما حق دارید که احساس ایمنی کنید. 

اگر خشونت خانگی و خانوادگی تجربه می کنید، 

می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

به هر شکل خشونت بگویید ”نه”.	 

با یک شخص مورد اعتماد صحبت کنید.	 

به پلیس به شماره 000 تلفن بزنید.	 

از متخصصین راهنمایی بگیرید مثاًل از:	 

خط خشونت خانگی 	

مشاور در مرکز بهداشت جامعه محله شما، 	

مددکار پشتیبانی خانواده در یک سازمان  	

اجتماعی،

مددکاری از خدمات طرفداری در دادگاه  	

)WDVCASs( خشونت خانگی زنان

اگر در خطر مجروح شدن یا آسیب هستید به 	 

پلیس زنگ بزنید

به قاضی کشیک در دادگاه محلی یا کالنتری 	 

 )AVO( مراحعه کنید تا یک حکم منع خشونت

بگیرید که شریک زندگی تان را از آسیب زدن به 

شما منع کند.

خدمات دیگری که می توانند به 

شما کمک کنند:

برای پلیس و آمبوالنس و سایر خدمات اضطراری به 

000 تلفن بزنید

Domestic Violence Line 

)مشاوره و راهنمایی 24 ساعته( 

1800 656 463

Link2Home )برای مسکن( 

1800 152 152

)IWSA( سرویس خشونت خانگی

9635 8022

سرویس حقوقی زنان نیو ساات ویلز  

8745 6999

1800RESPECT 

1800 737 732

LAW ACCESS NSW

1300 888 529

خدمات طرفداری در دادگاه خشونت خانگی زنان  

)WDVCASs(

1800 938 227


