
Orange Door
خدمات رایگان برای هر کسی که در معرض خشونت خانگی قرار دارد.

 inTouch
به بسیاری از زبان ها، با توجه به فرهنگ، در برابر خشونت 

خانگی حمایت می کند و مشاوره حقوقی ارائه می کند.

Whittlesea Community Connections حمایت دولت ویکتوریا را تایید 
و تقدیر می کند.

Safe Steps
می تواند به شما کمک کند تا برای افزایش ایمنی خود گزینه هایی را پیدا کنید، 

از جمله: مشاوره و خدمات حقوقی، اسکان در شرایط بحرانی و سازماندهی 
یک طرح ایمنی برای حفظ امنیت شما در خانه.

Victorian Legal Aid
ارائه دهنده خدمات رایگان حقوقی، روزهای دوشنبه تا جمعه 

از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر.

Whittlesea Community Connections
ارائه دهنده خدمات رایگان حقوقی به اهالی و ساکنان شهر ویتلسی.

Rainbow Door
برای افراد +LGBTIQA پشتیبانی، مشاوره و ارجاع ارائه می کند. 

از طریق شماره 50 14 13 با خدمات ملی و رایگان مترجمی 
کتبی و شفاهی تماس بگیرید و از آنها بخواهید که برای شما 

با خدمات پشتیبانی تماس بگیرند.

اگر در مورد امنیت خود هراس دارید 
با پلیس تماس بگیرید )000(

1800 319 355

1800 755 988

 1300 792 367

 9401 6666

 1800 729 367

1800 015 188

همه ما حق داریم که در استرالیا 
زندگی عاری از خشونت داشته باشیم

 بدون اجازه شوهرتان
به دنبال طالق باشید.

صرف نظر از وضعیت ویزا یا شرایطتان، شما و فرزندانتان حق دارید که در امنیت باشید. خدمات 
پشتیبانی می تواند به شما کمک کند تا حقوق خود را درک کنید و در امنیت باشید.

احساس امنیت در خانه یک حق انسانی است. اگر احساس امنیت 
نمی کنید، صحبت کردن با فردی که به او اعتماد دارید مهم است. یا با 

خدماتی که می تواند به شما کمک کند تماس بگیرید. شما حق دارید:

نیازهای فرزندان خود را در 
اولویت قرار دهید و مطمئن 
شوید که آنها در امان هستند 

و محافظت می شوند.

بدون در نظر گرفتن 
وضعیت ویزایتان در 

برابر خشونت محافظت 
شوید.

کمک گرفتن

شما حق دارید:

دسترسی رایگان به 
مترجم هنگام صحبت با 

پلیس و خدمات 
پشتیبانی داشته باشید.

به پشتیبانی مالی و 
مادی دسترسی داشته 

باشید تا در مواقع 
ضروری به شما کمک 

کند انتخاب کنید که آیا 
می خواهید در رابطه بمانید 
یا از رابطه خود خارج شوید.


