خدمات خشونتهای خانوادگی

خدمات
خشونت خانوادگی
تماس با ما

:قربانیان جنایت
 قربانیان خشونتهای خانوادگی،در مناطق خارج از مرکز استرالیای غربی
.میتوانند با نزدیکترین مرکز حمایت قربانیان و خدمات شاهد خردسال تماس بگیرند
Geraldton
Geraldton Courthouse
Marine Terrace
GERALDTON WA 6530
9964 4816 :تلفن

Albany
Albany Courthouse
184 Stirling Terrace
ALBANY WA 6330
9845 5222 :تلفن

Kalgoorlie
Goldfields Centrecare
7 Dugan Street
KALGOORLIE WA 6430
9091 1833 :تلفن

Broome
Office 2, 9 Napier Street
BROOME WA 6725
9192 6575 :تلفن
Bunbury
Ground Floor, Bunbury Courthouse
65 Wittenoom Street
BUNBURY WA 6230
9781 4294 :تلفن

Kununurra
28 Banksia Street
KUNUNURRA WA 6743
9166 5000 :تلفن

Court and Tribunal Services Division

Family Violence Service

FARSI

: تلفن

9431 0324
9335 9783

: تلفن
:فکس

9400 0707
9400 0728

: تلفن
:فکس

9250 0229
9274 6676
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:فکس

9425 2459
9425 2465

: تلفن
:فکس

9592 4018
9425 9280

: تلفن
:فکس

:وب سایت
:ایمیل

www.dotag.wa.gov.au
fvs@justice.wa.gov.au
www.victimsofcrime.wa.gov.au

Karratha
Karratha Courthouse
Balmoral Road
KARRATHA WA 6714
9143 1877 :تلفن

9399 0722

Northam
Northam Courthouse
118 Wellington Street
NORTHAM WA 6401
9622 7017 :تلفن
Port Hedland
South Hedland Justice Complex
Hawke Place
SOUTH HEDLAND WA 6722
9172 9307 :تلفن
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Carnarvon
2 Rushton Street
CARNARVON WA 6701
9941 4070 :تلفن
Derby
Derby Courthouse
Loch Street
DERBY WA 6728
9191 2274 :تلفن
Esperance
Esperance Courthouse
100 Dempster Street
ESPERANCE WA 6450
9071 6318 :تلفن

خدمات مفید دیگر

هرگونه رفتاری از طرف
اعضاء خانواده یا شریک
زندگی شما که باعث
معذب بودن  ،ترس یا
احساس نا امنی کردن
شما میشود ،خشونت
خودی و فامیلی
میباشد .خشونت تنها
صدمه جسمانی نیست
میتواندهمچنان شامل
تشر زدن  ،دائما” مورد
ایراد قرار گرفتن ،بر
خالف میل شما با
تهدید یا تحت فشار
مجبور به انجام کاری
شدن هم باشد.
انواع سوءاستفاده
سوءاستفاده به انواع مختلف میباشد.

سوءاستفاده روحی زمانی که همسر شما یا یکی از اعضاء خانواده
شما:
 wشما را برای رفتار خود مورد سرزنش قرار میدهد.
 wشما را دائماً تحقیر میکند یا مورد انتقاد قرار میدهد.
 wشما را تهدید میکند که اگر این رابطه را ترک کنید دست به
خودکشی میزند.
 wشما را تهدید به کشتن میکند.
سوءاستفاده اجتماعی زمانی است که همسر یا یکی از اعضاء
خانواده شما:
 wاز دیدار شما با دوستان و فامیل جلوگیری میکند.
 wکاری میکند که شما از سرکار رفتن و اجتماعی بودن احساس
گناه بکنید.
 wدائماً کنترل میکند که شما کجا هستید.

سوءاستفاده مالی زمانی است که همسرتان برخالف میل شما
کنترل امور مالی شما را بدست میگیرد و مانع دسترسی شما به پول
میشود.
سوءاستفاده جنسی زمانی است که شما برخالف میلتان وادار
به اعمال جنسی میشوید .رابطه جنسی اجباری یک جرم جنائی
میباشد حتی اگر شما مزدوج باشید.

تعقیب کردن یعنی زمانی که شخصی شما را دائماً دنبال میکند
و یا برخالف میل شما بطور مکرر سعی میکند با شما تماس بگیرد.
برای مثال فرستادن مکرر پیغامهای تلفنی یا ایمیل.

سوءاستفاده جسمی شامل هل دادن ،زدن ،چیزی را پرت کردن
یا بطور فیزیکی صدمه زدن به شما ،افراد دیگر یا حیوانات خانگی
میباشد.
اثرات سوءاستفاده

اگر در رابطهای از شما سوءاستفاده شد ،ممکن است موارد ذیل را
احساس کنید.
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ترس از گفتن آن به دیگران
نگرانی از مقصر بودن
افسردگی و تنهایی
گیجی
ترس از به تنهایی با این موضوع مقابله کردن
ترس از اینکه اگر شما ترک کنید اوضاع بدترمیشود
نگرانی راجع به اینکه دیگران چه فکری میکنند
ترس از اینکه هیچکس حرف شما را باور نخواهد کرد
سرخورده و غمگین چون همه راهحلها را امتحان کردید

اثرات سوءاستفاده روی بچهها
اگر بچهها در خانهای زندگی کنند که موارد سوءاستفاده پیش میاید،
آنها هم تحت تأثیر قرار میگیرند .به خاطر بسپارید که سوءاستفاده
تقصیر شما نیست .این حق شماست که احساس امنیت و آزادی
بکنید و یک زندگی بدون ترس و ارعاب داشته باشید.
ما به چه کسانی کمک میکنیم؟
خدمات خشونتهای خانوادگی بخشی از دپارتمان دادستان عمومی
حمایت از قربانیان و خدمات شاهد خردسال میباشد .ما اطالعات

و حمایت الزم را در اختیار افرادی که خشونتهای خانوادگی و فامیلی
را تجربه کردهاند یا تحت تأثیر قرار گرفتهاند ،میگذاریم.
ما به افراد کمک میکنیم که درخصوص مواجه شدن با روابط
خشونتآمیز خودی و خانوادگی صحبت کنند.
خدمات ما در دسترس افراد ذیل میباشد:
 wمتأهل یا در رابطه غیررسمی (گذشته و حال)
 wشریک زندگی باشد که با هم و یا جداگانه زندگی کنند.
 wدر روابط همجنسبازی باشد.
 wاعضاء خانواده
 wمورد بدرفتاری سرپرست خود قرار گرفته باشد.

چه خدمتی در دسترس میباشد؟
خدمات خشونتهای خانوادگی خدمتی رایگان و محرمانه میباشد.
کارمندان ما میتوانند در موارد زیر به شما کمک کنند:
 wراجع به وضعیت خاص و اختیارات موجود خودتان صحبت کنید.
 wارزیابی ریسک خشونتهای ممتد نسبت به شما
 wایجاد طرح ایمنی
 wدرخواست صدور محدودیت خشونت
 wآماده کردن شما برای شرکت در دادگاه و داشتن همراه به منظور
حمایت در دادگاه
 wبدست آوردن اطالعات درباره موضوعات مکرر دادگاهی
 wکامل کردن مدارک مربوط به دادگاه
 wدسترسی به خدمات دیگر که ممکن است موردنیاز شما باشند،
مثل مشاوره ،پلیس ،کمکهای قانونی ،خدمات پزشکی یا بقیه
آژانسهای خدماتی.

