
 هر فرد حق 
انتخاب را دارد

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

من می ترسیدم که خانواده ام را ناامید سازم، من می 
دانستم که ایشان دوست پرس من را تائید نخواهند 
کرد ولی هرگز فکر منی کردم که من را وادار به رفنت 
به خارج برای عروسی با شخصیکه هیچوقت ندیده 
بودم، بکنند. ایشان من را متقاعد ساختند که هیچ 

چاره ای به جز از ازدواج با آن شخص را نداشتم.
تیلفون:

(+61 2) 9514 8115

ایمیل:
antislavery@uts.edu.au

facebook.com/AntiSlaveryOz

ویب سایت:
antislavery.org.au
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 زمانیکه متوجه شدم چه اتفاقی می افتد، با 
خدمات حامیتی در متاس شدم و ایشان نام من را 
در لست نظارت میدان هوایی درج منودند، و این 

بدان معنی بود که نتوانم آسرتالیا را ترک کنم. ایشان 
همچنان یک خانه مصؤن و مشورت حقوقی رایگان 

را برایم مهیا ساختند.

 ازدواج اجباری در 
آسترالیا یک جرم است. 

mailto:antislavery%40uts.edu.au?subject=
http://facebook.com/AntiSlaveryOz
http://antislavery.org.au


هر فرد حق دارد انتخاب کند که با چه کسی می 

 خواهد عروسی کند و وادار ساخنت یک شخص 

به ازدواج یک عمل غیرقانونی می باشد. بعضی 

اوقات فشار روحی یا فزیکی می تواند برای وادار 

ساخنت یک فرد به ازدواج بکار رود. 

 Anti-Slavery Australia می تواند شام را 

 به خدمات مساعدت حقوقی رایگان و

 محرمانه ارجاع کند. 

 برای کسب معلومات بیشرت یا در صورت نیاز به

 .کمک، لطفاً با ما متاس بگیرید

منظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا
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اگر شام، یا یک شخصیکه می شناسید، در معرض 
خطر ازدواج اجباری قرار دارد، یا در قید یک ازدواج 
اجباری زندگی می کند، یک تعداد سازمانهایی وجود 

دارند که می توانند شام را کمک منایند. 

برای کسب معلومات بیشرت یا دسرتسی به خدمات 
 مساعدت حقوقی رایگان و محرمانه، لطفاً با

 Anti-Slavery Australia به تیلفون
8115 9514 (2 61+) متاس بگیرید. 

در حاالت اضطراری، اگر خطر فوری متوجه شام 
باشد یا تهدید به خشونت شده باشید، به تیلفون 

سه صفر (000) زنگ بزنید.

 برای گزارش دادن وقوع جرم یک ازدواج اجباری،
 با پولیس فدرال آسرتالیا به تیلفون 237 131 

(AFP 131) زنگ بزنید.

هیچکس باور منی کرد که من منحیث یک جوان 
وادار به این موقیعت شوم. من حتی فکر این کار 
را نیز منی کردم تا اینکه مجبور شدم که با دخرت 

رشیک تجارت پدرم ازدواج کنم. 

خود را تنها احساس نکید. ازدواج اجباری چه است؟
می توانید کمک دریافت کنید!

خانواده ام من را مجبور به ازدواج ساخت تا 
منافع تجارتی خانواده ما را حفظ کند. اگر می 
دانستم که از کجا می توانم کمک بگیرم، می 
توانستم از سه سال افرسدگی و مشکالت مالی 

خویش جلوگیری کنم. 

ما می توانیم شما را کمک کنیم که 
به خدمات مشورت حقوقی رایگان 
و محرمانه دسترسی داشته باشید.
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