
؟ است  ناسالم  رابطھٴ  یک  در  شما،  با  آشنا  ی فرد  یا  ، شما  آیا   

 ا�ر در معرض خطر فوری هست�د چه با�د بکن�د 

�ن مسئله است. با پل�س �ا به فردی که اعتماد دار�د برای حفظ امن�ت  تان به شما  ا�ر جان شما در خطر است، ا�مئف شما مهم�ت
�د.  کمک �   کند تماس بگ�ی

�د و پل�س را بخواه�د ۱۱۱با  ف نام انگل�� ز�ایف را که صحبت � تماس بگ�ی کن�د به جواب دهندە، به وی امکان  گفنت
 دهد که به شما کمک کند. �

ی نمای�د. به دستورالعملرا شمارە  ۵۵توان�د در امن�ت صحبت کن�د، ا�ر ن�  ها گوش ده�د. �س از وصل شدن،  گ�ی
ها را روی  شود تا برای پاسخ دادن دکمه پرسد و از شما خواسته � فرد جواب دهندە �ک �ی سٔواالت بله �ا خ�ی � 

 تلفن خود بزن�د.  

�د. تان به شما کمک �ی که اعتماد دار�د برای حفظ امن�ت با فرد  کند تماس بگ�ی

 با تلفن با خط اطالع 
گ

�د، تماس   ۰۸۰۰ ۴۵۶ ۴۵۰رسایف خشونت خانواد� این محل�ست که متخصصان آموزش  بگ�ی
ف کمک  توان�د انتخاب کن�د که چه کاری انجام ده�د، دهند، بنابراین � د�دە اطالعات و �شتیبایف ارائه � از جمله گرفنت

� دارد.   ف دس�ت جمنی  در منطقٔه خودتان. این خط تلفن تا حدی به م�ت

 به چه شکل است 
گ

 ظاهر/حس خشونت خانواد�

، جن� و ما�   ، روایف ، ز�ایف ف شامل سوء استفادٔە عاط�ف �� ندارد. این ن�ع خشونت همچننی ف  فقط جنبٔه ف�ی
گ

خشونت خانواد�
 شود. �

 کنند: شود به موارد ز�ر فکر � از آنها در روابط سوء استفادە � معموً� افرادی که 

 افتد، او هنوز مرا دوست دارد" "این مورد هم�شه اتفاق ن�  •
 ام"من خ�� گیج شدە  –کنند کنم آنها با ذهن من بازی � "احساس � •
 آمد طب�� است" کن�د این پ�ش "وقئت ازدواج �  •
 د" "او شوهر من است بنابراین حق دار  •
 ترسم" �ا  "من از اتفا�ت که ممکن است در اثر خروج من از این رابطه ب�افتد �  •
 "شا�د تقص�ی من است"   •

اوار این هست�د که احساس امن�ت کن�د و ا�من   –شما مق� ن�ست�د  شما باعث �شد�د که ک� به شما صدمه بزند، و شما �ف
 باش�د. 

 در نیوز�لند. 
گ

ن م��وط به خشونت خانواد�  قواننی

 جرم محسوب � 
گ

، جن� �ا  در نیوز�لند خشونت خانواد� ��، ز�ایف ف شود و سوء استفادە هر کس از شخص د�گری به صورت ف�ی
 شنوند. تج��ه کردە �ا �  شود که این ن�ع سوءاستفادە را مشاهدە کردە، روایف غ�ی قانویف است. این مهم شامل کودکایف � 

دهند (حئت  ل واحد �ا تعدادی از اعمال باشد که بخ�ش از �ک الگوی رفتاری را �شک�ل � تواند شامل �ک عماین سوءاستفادە � 
 شوند، جزیئ �ا پ�ش پا افتادە به نظر برسند). ا�ر همه �ا هر کدام از این اعمال، وقئت به صورت جدا�انه د�دە � 

ل  ف �ا کن�ت  انبکنندە باشد و/�ا باعث آس�باین خشونت ممکن است قهرآم�ی
گ

 اشئت فرد شود. د�د�

ف در نیوز�لند جرم محسوب �  شود که م��وط به آنچه به عنوان  هایی � شود و شامل خشونت خشونت م��وط به مه��ه ن�ی
 بخ�ش از ازدواج �ا پ�شنهاد ازدواج دادە �ا گرفته شدە است. 



سما درک �  دارد. برای در�افت کمک �ا درخواست  زا و ترسنا� است، اما برای شما حما�ت وجود کن�م که این �ک وضع�ت اس�ت
�د.   اطالعات ب�ش�ت تماس بگ�ی

 توان کمک گرفت از کجا � 

 تلفن م��وط به اطالع 
گ

�    ۰۸۰۰ ۴۵۶  ۴۵۰ - رساین خشونت خانواد� متخصصان آموزش د�دە که   ساعته به ۲۴دس�ت
ف  انتخاب کردە که از جمله آن �توان�د گام بعدی خود را دهند. بنابراین � اطالعات و �شتیبایف ارائه � توان به گرفنت

� دارد.  ف دس�ت جمنی  کمک در منطقه خود اشارە کرد. این خط تلفن تا حدی به م�ت

NCIWR - ۰۸۰۰ REFUGEE (۸۴۳ ۷۳۳ ۰۸۰۰)    رنج � برند، از جمله حما�ت 
گ

کمک به زنان و کودکایف که از خشونت خانواد�
 هفته.  و اسکان به صورت شبانه روزی و هفت روز 

Shine - ۶۳۳ ۷۴۴ ۰۵۰۸    کمک محرمانه به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته برای افرادی که در معرض خشونت �ا سوء
 قرار دارند، �ا نگران شخص د�گری هستند، و افرادی که از سوءاستفادە کنندە هستند و �

گ
ی  استفادٔە خانواد� خواهند تغی�ی

ف �   در صورت ن�از شما، را به سایر خدمات �شتیبایف وصل کنند.   توانند ا�جاد کنند. آنها همچننی

Shakti - ۰۸۰۰ SHAKTI (۵۸۴ ۷۴۲ ۰۸۰۰ )    خط راهنمای چند ز�انٔه فعال به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته برای
 اسزنان در بحران �ا ن�از به اطالعات فوری �ا برای کسایف که � 

گ
ت و به کمک ن�از  دانند ک� در حال تج��ه خشونت خانواد�

 دارد. 
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