خشونت فامیلی چیست؟
خشًْت فاهیلی شاهل اعت بَ:
















ضشس سعاًذى جغوی
تجاّص جٌغی
عْء اعتفادٍ احغاعات ّ سّاًی
تجاّص صباًی
تِذیذ خشًْت بَ شوا ّ بَ هشدم دیگش
اریت ّ آصاس
کٌتشّل کشدى پْل شوا
ضشس سعاًیذى بَ حیْاًات خاًگی
صذهَ صدى بَ هلکیت ّ اهْال شوا
ُش ًْع سفتاسی کَ عبب شْد شوا دس تشط صًذگی کٌیذ
هجضا عاختي اص فاهیل ،دّعتاى ّ شبکَ ُای اجتواعی
تِذیذ بَ اخشاج کشدى اص هولکت (بشای صًاًی کَ ّیضٍ الاهت دایوی ًذاسًذ)
ًگِذاشتي  /سد کشدى دعتشعی بَ اعٌاد شخصی چْى پاعپْست
دس هعشض لشاس دادى اطفال بَ یکی اص اعوال ّ سفتاس فْق
تِذیذ اخشاج کشدى اطفال شوا اص هولکت

تحت لْاًیي ّکتْسیا" ،خشًْت فاهیلی" تْعط اشخاصی کَ شوا با آًِا سّابط شخصی ًضدیک ّ هحشم داسیذ صْست هیگیشد .ایي
اشخاص شاهل ُوغش یا ُوغش عابك تاى ،یک عضْ فاهیل یا یک شخصی کَ شوا اّ سا هٌحیث یک عضْ فاهیل هیذاًیذ هیباشذ.

چه میتوانم بکنم؟
پالن امنیتی
احیاًآ اگش بخْاُیذ دفتعآ هٌضل سا تشک کٌیذ یک پالى بشای هصًْیت خْیش تشتیب کٌیذ .یک کاسهٌذ دفتش خشًْت فاهیلی هیتْاًذ با
شوا دس عاختي پالى اهٌیتی کوک کٌذ .چیضُای سا کَ دس ًظش بگیشیذ شاهل ایٌِا اعت:
اگش شوا فکش هیکٌیذ کَ خشًْت دس هٌضل تاى دس حال اصدیاد یافتي اعت یا اصدیاد یافتَ اعت:










اگش هوکي اعت هحل سا تشک کٌیذ
بشای سفتي جاُای هصْى دس هٌضل یا دس بیشّى اص هٌضل سا شٌاعایی کٌیذ
اشیای هِن سا بغتَ ّ آهادٍ بشای گشفتي بگزاسیذ ( هاًٌذ اعٌاد شخصی ،ادّیَ ضشّسی ،پْل ّ ،شواسٍ ُای هِن تیلیفْى،
ّ غیشٍ)
ًغخَ ُای کاپی شذٍ اعٌاد تاًشا ًضد کغی کَ بَ اّ اعتباس داسیذ بگزاسیذ
پیش اص پیش پالى ًواییذ کَ کجا خْاُیذ سفت
یک ُوغایَ سا پیذا کٌیذ کَ دس هْسد خشًْت بَ اّ گفتَ بتْاًیذ ّ ،اص آًِا تماضا کٌیذ اگش کذام عشّ صذا سا اص هٌضل شوا
هیشًٌْذ بَ پْلیظ اطالع دٌُذ
بشای اطفال تاى پالى هصًْیت داشتَ باشیذ بشوْل ایٌکَ اگش احغاط اهٌیت ًکٌٌذ بَ کجا هیتْاًٌذ بشًّذ ّ دس حالت
عاجل چی بایذ بکٌٌذ
ُویٌکَ هصْى بْد بضّدتشیي فشصت حادثَ سا بَ پْلیظ اطالع دُیذ
اگش هصْى بْدیذ بَ ایي شواسٍ  1800 015 188بَ دفتش  WDVCSصًگ بضًیذ آًِا ُفت سّص ُفتَ ّ  24عاعت لابل
دعتشط ُغتٌذ.

اگط شوا اظ ُوؽط تاى جسا شسٍ ایس:
 شواضٍ هْتایل تاى ضا تغیط زُیس ّ هْتایل تاى ضا تَ ’ ‘privateیا "شرصی" تگصاضیس .اگط ضطّضت زاضیس زض هْضز
اطفال صحثت کٌیس اظ یک  SIM cardؼین کاضز زیگط اؼتفازٍ کٌیس.
 یک یاززاشت اظ حْازث تس ضفتاضی ّ تطؼٌاک ًگِساضی کٌیس .ایي تَ شوا اگط ّ ظهاًیکَ تصوین تَ گطفتي یک حکن
هساذلَ یا  Intervention Orderتگیطیس کوک هیکٌس.
 هْتط تاًطا زض یک جای اهي ّ ػاهَ هتْلف کٌیس
 اگط شوا ُوؽط یا ُوؽط ؼاتك تاًطا هیثیٌیس تعّزتطیي فطصت هوکي زض یک جای ػاهَ تطّیس
 اگط شوا کاض هیکٌیس ،تا آهط تاى زضهْضز ایٌکَ چگًَْ هیتْاًٌس تا شوا کوک کٌٌس کَ زض کاض هصْى تاشیس صحثت کٌیس.

هصْى تْزى زض اًتطًت ضؼاًَ ُای اجتواػی





حؽاب فیػ تْک  Facebookذْزتاى ّ اطفال تاًطا یا تغیط زُیس یا ُن اظ تیي تثطیس.
آزضغ ایویل تاًطا تغیط زُیس ّ تطای ضزیاتی هشکلتط تؽاظیس.
ُط ًْع کلیس ُای جی پی اغ  GPSضا زض تیلیفْى ُای ذْز ّ اطفال تاى غیط فؼال تؽاظیس.
اظ یک کوپیْتط ػاهَ یا اظ یک زّؼت تاى کَ ُوؽط یا ُوؽط ؼاتك تاى تَ آى زؼتطؼی پیسا کطزٍ ًتْاًس اؼتفازٍ کٌیس.

کوک کطزى تَ اطفال تاى تا آًِا هصْى تاشٌس




تَ اطفال تاى کوک کٌیس کَ ظهاًیکَ ػالین ذطط هْجْز تاشس آًطا تفِوٌس
تَ اطفال تاى تیاهْظاًیس کَ زض حالت ػاجل تَ کی ظًگ تعًٌس یا تَ کجا تطًّس ،چگًَْ تَ  000ظًگ تعًٌس ّ چَ
تگْیٌس (تطْض هثال آزضغ)
تَ هکتة یا هطاکع کْزکؽتاى ُای شاى زض هْضز ذشًْت تگْیٌس تشوْل ُط حالت ذاصی تطای زؼتطؼی تَ اطفالی کَ
تحت حکن هساذلَ لطاض زاضًس

با کی هیتوانن بتواش شوم؟
حاال کوک بگیرید – خشونت فاهیلی
اگط شوا تَ کوک ًیاظ زاضیس ،شواضٍ ُای ظیازی هْجْز اؼت کَ تصْضت هجاًی ّ هحطم تَ شوا کوک اضایَ هیکٌس .ظهاًیکَ شوا
تَ ایي شواضٍ ُا ظًگ هیعًیس زض صْضت لعّم یک هتطجن تماضا کٌیس.
خطر آنی
پْلیػ ّ اهثْالًػ000 :
اگط شوا زض ذطط آًی لطاض زاضیس یا کؽی ضا هیشٌاؼیس کَ زض ذطط آًی لطاض زاضز.
خدهات بحراى خشونت فاهیلی برای زناى () WDVCS
تیلیفْى( 1800 015 188 :ظًگ ظزى زض ایي شواضٍ زض زض زاذل ّکتْضیا هجاًی اؼت) 24 ،ؼاػت ّ ُفت ضّظ زض ُفتَ.
هطجغ  WDVCSیک ذسهات تیلیفًْی هحطم اؼت کَ هؼلْهات ،حوایت ّ زؼتطؼی تَ هٌاظل اهي ضا تطای شوا اضایَ هیساضز.

در تواش ( – )inTouchهرکس چند فرهنگی علیه خشونت فاهیلی
تیلیفْى( 1800 755 988 :ظًگ ظزى زض ایي شواضٍ زض زاذل ّکتْضیا هجاًی اؼت)
یا 03 9413 6500
ؼاػات کاض :ضّظُای زّشٌثَ الی جوؼَ اظ ؼاػت  9صثح الی  5ػصط
ذسهات ،تطًاهَ ُا ّ پاؼد ُا تطای هؽایل ذشًْت فاهیلی زض اجتواػات تا فطٌُگ ُا ّ ظتاى ُای هرتلف اضایَ هیکٌس.

خدهات ارجاعی برای هرداى
تیلیفْى )03( 9428 2899 :یا ( 1800 065 973ظًگ ظزى زض ایي شواضٍ زض زاذل ّکتْضیا هجاًی اؼت)
ضّظُای زّشٌثَ الی جوؼَ اظ ؼاػت  9صثح الی  9شام
ذسهات اضجاػی هطزاى یک ذسهت تیلیفًْی تیٌام ّ هحطم اؼت کَ تْؼط هطزاى تطای هطزاى اضایَ هیشْز.

صحبت کردى با یک کارهند دفتر خشونت فاهیلی چگونه هیتواند کوک کند؟
یک کاضهٌس ذشًْت فاهیلی هیتْاًس کوک هجاًی ّ هحطم ضا زض هْاضز شیل اضایَ کٌس:












کوک تَ شوا زض ؼاذتي پالى اهٌیتی
کوک تَ شوا زض گطفتي حکن هساذلَ
زؼتطؼی تَ ذسهات صحی
هشاّضت تطای صحثت کطزى زض هْضز احؽاؼات شوا
یافتي هٌاظل اهي ّ ذاًَ
کوک تَ شوا زض زؼتطؼی تَ ذسهات حمْلی
کوک زض هحکوَ
زضذْاؼتی لطتاًیاى جٌایت
کوک تا ّیعٍ شوا
ُط چیع زیگطی کَ شوا ًیاظ زاضیس تا زض هصْى ًگِساشتي تاى کوک کٌس
زؼتطؼی ػاجل تَ کوک ّ پْل اگط شوا یا اطفال تاى هؼیْتیت زاضیس کَ ؼثة هیشْز زض ذاًَ تاى تالی تواًیس یا
زؼتطؼی تَ هٌاظل زض حالت تحطاى

پولیص و هحاکن چگونه هیتوانند کوک کنند؟
لاًْى هْجْز اؼت تا شوا ضا زض هماتل ذشًْت فاهیلی هحافظت کٌس.
 پْلیػ:
 oهیتْاًس اطالػیَ اهٌیتی ػاجل ضا زض ذاضج اظ اّلات ضؼوی صازض کٌس
 oهیتْاًس تطای شوا حکن هساذلَ تگیطز
 oهیتْاًس اتِام جٌایی تثٌسز
 oهیتْاًس گعاضؾ زض هْضز تسضفتاضی کَ زض گصشتَ ضخ زازٍ اؼت تگیطز
 هحکوَ لضات (:)Magistrates Court
 oهیتْاًیس حکن هساذلَ ضا اظ هحکوَ لضات تگیطیس تا شرص ذشي ضا اظ ذْز ّ اظ هٌعل تاى زّض ًگِساضیس
 oشوا هیتْاًیس تماضا تَ یک کاضهٌس زفتط ذشًْت فاهیلی کٌیس
 oشوا هیتْاًیس زض هحکوَ هتطجن تماضا کٌیس
 هحکوَ فاهیلی:
 oهیتْاًس زض ظهاًیکَ هشاجطٍ هْجْز تاشس تطای اطفال تاى حکن تطای تطتیثات اهي اجطا کٌس
 oشوا هیتْاًیس زض هحکوَ هتطجن تماضا کٌیس
 هحکوَ کوک تَ لطتاًیاى جٌایی ()VOCAT
 oشایس زض هصاضف ػاجل ّتِثْزی کوک کٌس
 لاًْى زاى ُا هیتْاًٌس
 oحمْق لاًًْی شوا ضا تشطیح کطزٍ تَ شوا کوک کٌٌس تَ آى زؼتطؼی یاتیس

