
Pashto

چا سره اړیکه ونیول شي:

 IWSA پروژې کارکونکوسره په
9635 8022

  هشمیره کې د سهارل9:00 رت نیښپد ماس هن 4:00وبج  

رېوۍ پځور یعمج رت هن ۍبد دوشن

info@speakout.org.au

  ۍ د پارهتسرد م ېوکریمې شدنال يش ېلوک ياست ای 

  ېریمش هدغ ېسینو هکیړا24 ېک هتفهوا ځور هتعسا

دې7 ېتسنارۍ پځور

پولیس: 000

کورنۍ خشونت شمیره:   

1800 656 463

که تاسې ژباړونکې ته اړیاست، لطفأ د TIS په شمیره 

کې اړیکه ونیسې

 13 14 50

مونږڅنګه مرسته کولې شو:

ستاسې دحالت سره سم مرسته او ټاکنې چې تاسې 	 

دپاره شتون لری

 	 special ،مالتړخدمتونومالومات لکه روغتیا

benefit payment، کور، قانون اونورضرورت وړ 

شیان

ستاسې په تصمیم نیولوکې مالتړ	 

نوروخدمتونوته د معرفی کولوالرې لکه 	 

اوسیدلوځای ستونځۍ، مشوره او حقوقی الرښونۍ

کورنیو چارواداری په اړیکه نیولو کې ستاسې د 	 

تجربې په پاملرنې سره مرسته دکورنۍ خشونت په 

هکله 

که تاسې په انګریزی ژبه خبرې نشي کولې، مونږ 

تاسې ته د ژباړونکې بندوبست کولې شو.

کورنۍ شخړوخدمت
دڅوفرهنګی بې کوره یوموټۍ 

ښځومالتړخدمتونه )HoMWISS( د مهاجراوپناه 
غوښتونکوښځودپاره

آیا تاسې د کوم کس لخواچې ورسره ژوندکوئ 
یریدلې یا ژوبل شوي يې؟

آیا تاسي بی کوره یا د بی کوره کیدوپه خطرکې 
یاست؟

تاسي کولې شئ مرسته ترالسه کړئ



www.speakout.org.au

په کوراوکورنۍ کې خشونت څه دی؟

په کوراوکورنۍ سره شخړې هغه وخت منځ ته راځي چي 

یوکس یوه رنګی خشونت لکه فزیکی، روانی، جنسی، 

معنوی، تکنالوجوی، مالې، معاشرتې یا کلتوری فشاروکاروي 

ترڅوبل کس په خپل اوسنۍ یا پخوانۍ اړیکه کې ترخپل 

کلنترول یا تاثیرالندې راولې.

کوراوکورنۍ سره شخړې قربانیان %98 يې ښځۍ دې 

په کوراوکورنۍ شخړي کیدای شي الندې شیان شامل وی:

څوک وهل، وهل،څپيړه، شئ ګزارول، ټیل وهل، د سالح 	 

کارول

تهدیدونه چې ښځه یا کوچنۍ ژوبل یا ټپې کړې	 

همیشه تحقیرول، عامه خلکوپه وړاندي او کوردننه په 	 

توهین سره نظرکول، چیغی ورباندې وهل

مستقیم ډول په توهین سره نظرکول ښځه یا کوچنۍ 	 

ییرول

ټپې کولوسبب شي یا کورنۍ حیوان ته ضررورسوې یا 	 

شیان مات اوخراب کړې

جنسې الس وهل یا کړنه یا نه غوښتونکې نظریات	 

کورنۍ اوملګرو څخه دښځۍ منزوی کول	 

د ښځۍ محرومول د لمړنۍ اړتیاوڅخه لکه خواړه 	 

اوپيسۍ.

کوراوکورنۍ سره شخړې جرم دې 

دا په تاسې باندې یواځۍ اغیزه نه کوی بلکه ستاسي 

په کوچنیانوهم اغیزه کوی. کوچنیان چې د کوراوکورنۍ 

شخړي تجربه وکړې اوشاهدان اوسي کیدای شي په خپل 

ټول ژوند کې ترروانی اوذهنې فشارالندې وی.

تاسې حق لرې چې د امن احساس وکړئ. 

که تاسې د کوراوکورنۍ تاوتریخوالې تجربه کوئ، تاسې 

کولې شي الندې ګامونه پلې کړې:

هره یوه ډول د خشونت ته “نه” ووایاست.	 

یوچاسره خبرې وکړئ چي ورباندی باورلرې. 	 

په 000 شمیره کې پولیس سره اړیکه ونیسئ	 

د یوماهرکس لکه الندی کسانوڅخه مشوره ترالسه 	 

کړئ:

کورنۍ خشونت تلفن څخه 	

ستاسې په سیمه کې د روغتیايې ټولنۍ مرکز مشاور  	

څخه.

په ټولنیزاداره کې د کورنۍ مالتړ کارکونکې څخه. 	

د ښځودکورنۍ خشونت دمحکمې د وکالت  	

 )WDVCASs( خدمتونو کارکونکې څخه

که تاسې د ژوبل کیدویا ټپې کیدلوپه خطرکې یاست 	 

پولیس ته زنګ ووهئ.

تاسې د قاضی دفتر، سیمه ییزمحکمې یا پولیس 	 

استیشن ته مراجعه وکړې چې د خپل میړه په مقابل 

کې د خالف رفتاری نیولوامر)AVO( ترالسه کړې چې 

خپل دژوندشریک دخپل ځان د ضرررسولوڅخه منع 

کړې.

نوری خدمتونه چې کولې شي تاسې 
سره مرسته وکړې:

د امبوالنس، سیمه ییزپولیس اونوروعاجل خدمتونو دپاره 000 
ته زنګ ووهئ.  

Domestic Violence Line  )مشوره اوالرښود 24 ساعته 
 خدمتونه( 

1800 656 463

 Link2Home د ځای دپاره په
1800 152 152

)IWSA( کورنۍ خشونت خدمت 
9635 8022

 NSW ښخوحقوقی خدمتونه
8745 6999

1800RESPECT 
1800 737 732

LAW ACCESS NSW 
1300 888 529

ښځوکورنۍ خشونت محکمۍ الرښونۍ خدمتونه   
)WDVCASs( 
1800 938 227


