DARI

من به دفتر  Centrelinkرفته بودم و در آنجا عالمت ٫بس است ،را در تمام جاھا ديدم .ميدانيد كه اين در باره چی
است؟
بلی ،آنھا كمك و خدماتی را برای مردمی تبليغ ميكنند که ازخشونت خانوادگی متٲثر شده اند.
آنھا چه كمك و خدمات را فراھم ميکند؟
نظر به اوضاع و شرايط فرق ميكند  ،آنھا می توانند شما را به خدمات حمايتی در محلۂ تان معرفی کند .ھمچنان
ممکن است شما را به يک کارمند اجتماعی معرفی کند که ميتواند برايتان مشاوره و كمك فراھم كرده و در
دسترسی به يك مقدار تٲديات كمك تان كند.
درست ،خوب است آدم بداند که کمک وجود دارد .من يک دوست دارم که به نظر ميرسد رابطه بدی با شوھر خود
دارد .شوھراش او را اذيت جسمانی نميکند ،اما ھرگز نميتواند بدون اجازۀ او دوستان و يا خانواده اش را ببيند
و پولی برای خريد غذا يا لباس ندارد .او واقعا ناراضی است و نميداند چه کند.
خشونت خانوادگی و فاميلی تنھا خشونت جس
مانی نيست .اين ميتواند رفتار تھديد آميز  ،ترساندن ،کنترل كردن و يا قصد ترساندن را دربر داشته باشد.
من اين را نميدانستم .او ھمچنان تازه به آموختن زبان انگليسی شروع کرده ،چون صرف يك سال ميشود كه به اينجا
نقل مكان كرده است .آيا اوميتواند که با اداره خدمات انسانی صحبت کند؟
بلی ،حتما ً .او ميتواند به شماره  131202با كسی به زبان خوداش در Department of Human Servics
صحبت کند
در غير آن،ميتواند با شمارۀ  732 737 1800به  1800RESPECTزنگ بزند و با کسی به زبان خود اش
صحبت کند .آنھا به مردمی كه خشونت خانوادگی را تجربه كرده باشند ،خدمات تلفنی و مشورۀ انترنتی رايگان
فراھم ميكنند و ھمچنين ميتوانيد او را به خاطر كمك به خدمات محلی معرفی کنند.
من مطمئن نيستم که او تا ھنوز مايل به صحبت با کسی باشد ،به دوستم چه بگويم كه برای دريافت اطالعات بيشتر
کجا برود؟
او ميتواند به  humanservices.gov.au/yourlanguageيا 1800respect.org.au/languages
برود .آنھا در مورد خشونت خانوادگی و فاميلی به زبان ھای مختلف معلومات دارند.
تشکر .من اين معلومات را با او شريك ميسازم.
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