
.  وي   موضوع   ګرانھ   یوه   لپاره   کولو   خبرو   د   چې   شي   کیدای )  DFSV(   تاوتریخوالی   جنسي   او   فامیلي   کورنی، 
شی   پوه   عالمو   دې   پھ   تاسې   کھ .  وي   موضوع   فامیلي   شخصي،   یا   او   وي   موضوع   ډکھ   څخھ   شرم   د   چې   شي   کیدای 

 . شی   کوالی   یې   تاسې   چې   شتھ   کارونھ   ځینې   نو   ندي،   سم   ھرڅھ   چې 

شم؟   کوالی   مرستھ   څرنګھ   زه 
  DFSV  د   چې   تھ   خلکو   ھغو   تاسې   چې   توګھ   ھغھ   پھ 

لري  تأثیر   ډیر   دا   کوی   اقدام   او   نیسی   غوږ   تیریږي   څخھ 
 . کورنۍ   ھغې   او   شخص   ھغھ   پھ 
یاست،   مالتړي   او   ونیسی   ورتھ   غوږ   چې   ده   مھمھ   دا   نو 
  اجازه   تھ   خلکو   چې   ې چ   ده   مھمھ   دا   صورت،   ھر   پھ 

.وي   چمتو   ھرکلھ   چې   ولري   اختیار   خپل   څو   تر   ورکړی 
  داسې   شي   کیدالی   پرې   مالتړ   خلکو   د   چې   الرې   ځینې 

 : دي 

اوس  ھمدا   کھ   یا   او   کې   حاالتو   اضطراری   او   عاجلو   پھ  •
  زنګ   تھ   شمیرې   000  د   وي،   کې   خطر   پھ   څوک 
 ووھئ 

  مھمھ   دا .  ونیسئ   جدي   ډار   ددوی   او   وکړئ   پرې   باور  •
  د   یا   او   اړه   پھ   شخص   د   تاسې   چې   پرتھ   څخھ   ددې   ده 

کوی  فکر   څھ   رسوي   زیان   تھ   دوی   چې   اړه   پھ   چا   ھغھ 
 ونیسئ   ورتھ   غوږ   پرتھ   څخھ   قضاوت   او   مداخلې   د  •
پھ   یې   ھیڅکھ   کیږي   زیاتی   زور   چې   سره   چا   ھغھ   د  •

منلو   د   ھیڅکلھ   زیاتی   زور .  مالمتوئ   مھ   شوي   ورپیښھ 
 . ندی   وړ 

  بھانې   لپاره   ھغوی   د   دی   اړولی   ور   زیان   چې   چا   ھغھ  •
 . لټوئ   مھ 

  دا   بھ   یا   او   وي،   نھ   چمتو   بھ   دوی   چې   شئ   پوه   پدې  •
 ووځي   چې   وي   نھ   خوندي   لپاره   ددوی 

  چې   واچوی   فشار   دوی   پھ   چې   کوئ   مھ   کوښښ   ددې  •
 . دي   ښھ   ټولو   تر   نظر   پھ   ستاسې   چې   وکړي   څھ   ھغھ 

څرنګھ   نو   تیریږي   څخھ )  DFSV(   د   څوک   کھ 

م؟ وکړ   ورڅخھ   پوښتنھ 
  څخھ   DFSV  د   شي   کیدای   چې   څوک   یو   چې   ده   مھمھ   دا 

  یو .  وساتو   یې   خوندي   او   وکړو   مرستھ   سره   ھغې   د   تیریږي 
  راسره   تجربې   خپلې   ترڅو   کړو   برابر   ورتھ   چاپیلایر   خوندي 
  وکړی،   پکې   خبرې   چې   وټاکئ   وخت   آرام   یو .  کړي   شریکې 

DFSV  د   چې   څوک   ھغھ   یا   او   پیښیږي   نھ   تاوتریخوالی   چې 
 . وي   نھ   تھ   خوا   او   شا   دی   عامل 

پھ   وکړي،   خبرې   سره   وار   خپل   پھ   شخص   دغھ   چې   پریږدئ 
  چې   وکړي   خبرې   زیاتې   څھ   ھغھ   تر   چې   کوئ   اړ   مھ   دې 

  چې   ډول   ھغھ   پھ   کس   دغھ   کھ .  وایي   ویې   چې   دي   تیار   دوی 
.اخلئ   مھ   یې   ځان   پھ   نو   ونکړي،   خبرې   لری   ھیلھ   یې   تاسې 

  وکړی   ورسره   خبرې   ھکلھ   پھ   شیانو   ھغو   د   چې   ده   بھتره   دا 
دي،   وړ   اندیښنې   د   ستاسې   چې   او   دي   کړي   نښھ   پھ   تاسو   چې 
  د   چې   شی   کوالی   تاسې .  ورکوی   رایھ   خپلھ   تاسې   چې   دا   نھ 

 : لکھ   وکړی   کوښښ   پوښتنو   ځینو 

 دي؟   سم   څھ   ھر   کې   کور   پھ   ستاسې   آیا   چې   ویل   ما  •
دا   آیا   وشول؟   څرنګھ   دا .  دي   زخمونھ   تا   پھ   چې   ولیدل   ما  •

 دي؟   کړي   تا   پھ   چا 
  شریک   د   ژوند   خپل   د   تھ   چې   معلومیږي   داسې   تھ   ما  •

  پھ   ستاسې   څوک   بل   کوم   کھ   یا   او (   یې   ډاریدلې   څخھ 
  څھ   ھر   آیا   ده؟   سمھ   دا   آیا ).  رسوي   زیان   تھ   دوی   ګمان 

 دي؟   سم 
  چمتو .  وکړي   درسره   خبرې   پټھ   پھ   چې   ورکړئ   وخت  •

خبرو   پھ   یې   زور   پھ   مګر   ونیسئ   ورتھ   غوږ   چې   اوسئ 
 . وي   نھ   چمتو   دوی   کھ   مجبوروئ   مھ 

 پاڼھ معلوماتي ۲

  جنسي او فامیلي،  کورني، د چې څوک ھغھ
مرستې د ھغوی د تیریږي  څخھ  تاوتریخوالي

 شم؟ کوالی څھ لپاره

Fact Sheet 2 - Pushto 



 
 
 
 

 اداره   خذمتونو   د   مرستې   د   ښځو   کډوالو   د  •
 1800800098  یا   او   0883469417

  سمبال   کلتورنو   دوو   او   ژبو   دوه   پھ   ادارې   ددې 
  سره   ښځو   والو کډ   ھغھ   د   چې   شي   کوالی   کارکوونکي 

  لري   تړاو   سره   خچو تاری   ژبنیزو   او   کلتورونو   ګڼو   د   چې 
  یا   او   دي   کې   رابطھ   ناخوندي   پھ   چې   ھغھ   وکړي   مرستھ 

  د   دوی .  دي   مخامخ   سره   خطر   ډیر   د   تاوتریخوالي   د   ھم 
  خذمتونو   نورو   د   او   سره   خذمتونو   د   تاوتریخوالي   کورني 

  مسلکي   چې   کوي،   کار   سره   کوونکو   وړاندې   د 
  چې   پوھیږي   ھم   دې   پھ   او   دي   شامل   پکې   ھم   ژباړونکي 

 . وساتي   محرم   معلومات   مراجعینو   د 
 مینار :  مې   ننګا  •

 1800003308  یا   او   0883676474
  او   ښځو )  خلک   اصلي   اسټرالیا   د (   اوریجنل   اب   د   خذمتونھ   دا 

  کې   تاوتریخوالي   کورني   پھ   چې   کوم   کوي   مرستھ   سره   ماشومانو 
 . تښتي   ورڅخھ   یا   او   کوي   ژوند 

 خذمتونھ   زیاتي   زور   او   تیري   جنسي   د   Yarrow Place  د  •
 1800817421  یا   او   82268777

  جنسي   چې   لپاره   چا   ھرھغھ   د   دي   محرم   او   وړیا   خذمتونھ   دا 
 . وي   شوی   ورباندې   زیاتی   زور   جنسي   ھم   یا   تیری 

  ترالسھ   ځایھ   کومھ   لھ   معلومات   نور   ھکلھ   پھ   DFSV  د 
 ؟ شم   کوالی 

  سره   ستاسې   څو   تر   دي   شتھ   ډول   آنالین   پھ   معلومات   شمٻر   ګڼ 
 . شی   وه پ   ښھ   DFSV  پھ   چې   وکړي   مرستھ 

 : دي   شامل   پکښې   الندیني   دا   چې 
 

 ) Break the Cycle(   غوڅول   کړۍ   د 
breakthecycle.sa.gov.au 

 ) Our Watch(   الندې   څار   تر   زمونږ 
www.ourwatch.org.au 

 )Stop it at the start( کړه  بند   کې  پیل  پھ
www.respect.gov.au 

 )White Ribbon( پټۍ سپینھ 
www.whiteribbon.org.au 

WSSSA 
www.womenssafetyservices.com.au 

 
 
 
 
 
  پھ   یواځې   تاوتریخوالی   فامیلي   او   کورنی   چې   ولرئ   یاد   پھ  •

 . ندي )  ډبول   او   وھل (   ډول   فزیکی 

  ترانسپورت   لکھ   –  وکړئ   مرستھ   یې   الرو   عملي   پھ  •
  پاملرنھ   ومانو ماش   د   تلل،   تھ   اپاینټمنټونو   یا   نوبتونو   ، ) وړل ( 

 . وتښتي   ور   چې   ځای   داسې   یا   او 
  ھکلھ   پھ   اختیارونو   خپلو   د   څو   تر   وکړئ   ورسره   مرستھ  •

  مرستھ   تاسې   چې   کس   ھغھ   یا   او   تاسې .  وکړي   څیړنھ 
  تھ    1800RESPECT  چې   شی   کوالی   کوی   ورسره 
  څخھ   ویبپاڼې   د    1800RESPECT  د   یا   او   ووھي   زنګ 

  لیدنھ   موخھ   پھ   مرستې   او   حاصلولو   د   معلوماتو   نورو   د 
 . وکړئ 

  کوونکي   وړاندې   خذمتونو   دداسې   شي   کیدای   خلک   ځینې  •
  تر   وکړي   غوښتنھ   حق   د   ددوی   چې   ولري   اړتیا   تھ   مرستې 

  د   ھم   یا   او   شي   پوه   اختیارونو   ټولو   خپل   پھ   څو 
1800RESPECT    کوالی   تاسې .  ونیسي   اړیکھ   سره  

  ھغوی   د   کې   سیمھ   خپلھ   پھ   خذمتونھ   غوښتنې   حق   د   چې   شی 
 . کړی   پیدا   لټولو   پھ   ډایرکټوری   یا   کتابچې   د   خذمتونو   د 

 
 شم؟ )  استولی (   راجع   یې   چاتھ 

  کولو   راجع   غوره   او   سم   د   څو   تر   ولرئ   معلومات   سره   ځان   د   تل 
  وړاندې   خذمتونو   د   الندیني .  وکړي   درسره   مرستھ   ھکلھ   پھ 

 : کوي   مرستھ   او   ورکوي   معلومات   کوونکي 
• 1800RESPECT )1800737732 ( 

 ) ساعتھ   ۲۴  ورځ   ھر   کې   اونۍ   پھ ( 
  فامیلي   او   کورني   د   او   خذمتونھ   ملی   تیري   جنسي   د 

  آنالین   پھ   او   کې   ټیلیفون   پھ   خذمتونھ   مشورې   د   تاوتیرخوالي 
  ددوی   دي،   مخامخ   سره   تاوتریخوالي   د   چې   چاتھ   ھغھ   توګھ 

  مسلکي   او   کارکوونکو   ھمدارنګھ   او   تھ   کورنۍ   او   ملګرو 
 . ورکوي   مشورې   سال   تھ   کسانو 

 ولنھټ والوډا د کیرالټد اس •
0883542951 

  راغلیو   نویو   د   څو   تر   کوي   وړاندې   خذمتونھ   ډولھ   ډیر 
 . وکړي   مرستھ   سره   کسانو   او   ټولنو 

 خذمتونھ   کې   حالت   بحراني   پھ   تاوتریخوالي   کورني   د  •
 ډول   ساعتھ   ۲۴  پھ   1800800098

  فامیلي   او   کورني   د   چې   تھ   ماشومانو   او   ښځو   ھغو 
  د   مرستھ،   وي   شوي   زیانمن   څخھ   تاوتریخوالي 

  او .  کوي   وړاندې   خذمتونھ   او   اختیارونھ   خوندیتوب 
  د   مناسبو   د   ښځې   چې   شي   کوالی   DVCS  ھمدارنګھ 

  ګڼو   د   او )  اوریجنل   اب (   خلکو   اصلي   د   استرالیا 
 . کړي   راجع   تھ   خذمتونو   ژبو   او   کلتورونو 

 
 

 
 

 

  معلومات  نور پاره ل اقدام  د  اړه  پھ  ھغې د  او پیژندنې د  DFSV  د .  ده  یوه  څخھ  پاڼو معلوماتي ۴ د  دا  ھکلھ  پھ  DFSV د 
  ۴ او  ۳ لپاره  معلوماتو  نورو د  ھکلھ پھ  احترام  او پرمختګ  د  مساواتو د  جنس  د . دي  شتھ  کې پاڼھ  معلوماتي ۱ پھ 

 . وګورئ  پاڼې معلوماتي

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.womenssafetyservices.com.au/

	کورنی، فامیلي او جنسي تاوتریخوالی (DFSV) کیدای شي چې د خبرو کولو لپاره یوه ګرانه موضوع وي. کیدای شي چې د شرم څخه ډکه موضوع وي او یا شخصي، فامیلي موضوع وي. که تاسې په دې علامو پوه شی چې هرڅه سم ندي، نو ځینې کارونه شته چې تاسې یې کولای شی.

