
 هر کس حق
 انتخاب دارد

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

من می ترسیدم که خانواده ام را نا امید کنم. می 
دانستم که آنها دوست پرس مرا تایید نخواهند کرد اما 
هرگز فکر منی کردم مرا وادار کنند  به خارج از کشور 
بروم و با کسی که هرگز ندیده بودم ازدواج کنم. آنها 
مرا وادار کردند که احساس کنم که هیچ چاره ای بجز 

تلفن: ازدواج با او ندارم.
(+61 2) 9514 8115

پست الکرتونیک: 
antislavery@uts.edu.au

فیس بوک:
facebook.com/AntiSlaveryOz

وب سایت: 
antislavery.org.au

SL
AV

ER
Y 

HA
PP

EN
S 

HE
RE

 IN
 A

US
TR

AL
IA

وقتی متوجه شدم چه اتفاقی داشت رخ میداد با 
خدمات پشتیبانی متاس گرفتم و در لیست دیده بانی 
فرودگاه Airport Watch قرار گرفتم، این بدان معنا 

بود که من منی توانستم اسرتالیا را ترک کنم. آنها 
همچنین به من کمک کردند که ترتیب مسکنی امن 

و مشاورۀ رایگان با یک وکیل را بدهم.

 ازدواج اجباری در 
استرالیا یک جرم است.
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 هر کس حق دارد انتخاب کند که با چه کسی 

 ازدواج کند و این خالف قانون است که به زور 

کسی را وادار به ازدواج بکنند. بعضی مواقع، فشار 

فیزیکی یا روانی می تواند برای وادار کردن شخص 

به ازدواج مورد استفاده قرار گیرد. 

 Anti-Slavery سازمان ضد برده داری اسرتالیا

Australia می تواند دسرتسی به مشاوره حقوقی 

 رایگان و محرمانه و ارجاع برای خدمات حامیتی 

را فراهم کند. 

 اگر اطالعات بیشرتی می خواهید یا نیاز به 

کمک دارید لطفا با ما متاس بگیرید. 

ضد برده داری اسرتالیا
(+61 2) 9514 8115

antislavery@uts.edu.au
facebook.com/AntiSlaveryOz

antislavery.org.au

اگر شام یا کسی که می شناسید در حال مجبور 

شدن به ازدواج است، یا با یک ازدواج اجباری 

 زندگی می کند، سازمان هایی هستند که می 

توانند به شام کمک کنند. 

اگر نیاز به اطالعات بیشرت و یا دسرتسی به کمک 
های حقوقی محرمانه و رایگان دارید لطفا با ضد 
 برده داری اسرتالیا به شامره 8115 9514 (2 61+) 

متاس بگیرید. 

در رشایط اضطراری، اگر در معرض خطر فوری 
هستید، یا تهدید به خشونت وجود دارد، به شامره 

سه صفر (000) زنگ بزنید. 

برای گزارش یک جرم احتاملی ازدواج اجباری با 
   131 237 (131 AFP) پلیس فدرال اسرتالیا به شامره

متاس بگیرید.

هیچ کسی باور نداشت که من به عنوان یک مرد 
جوان تحت اجبار به قبول این وضعیت بودم. تا زمانی 
که مجبور به ازدواج با دخرت رشیک تجاری پدرم شدم 

فکر منی کردم که چنین چیزی ممکن است.

 شما تنها نیستید. می ازدواج اجباری چیست؟
توانید کمک دریافت کنید!

خانواده ام مرا مجبور به ازدواج کرد تا منافع تجاری 
خانواده مان را بهبود بخشیم. اگر می دانستم که از 
کجا میتوانستم کمک بگیرم، قادر بودم از سه سال 

افرسدگی و مشکالت مالی اجتناب کنم.

 ما می توانیم به شما در دسترسی
به مشاوره حقوقی رایگان و 
محرمانه کمک کنیم.
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