Fact Sheet 1 - Pushto

 ۱ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ

د ﮐورﻧﻲ ،ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ او ﺟﻧﺳﻲ
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
ښځﯥ او ددوی ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﭼﯥ ډﯾﺮ ډول ډول د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ او ځﻮروﻧﯥ څﺨﮫ
ډک ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐړي .اﺣﺼﺎﺋﯿﮫ دا ښﯿﻲ ﭼﯥ دا ډول ﭼﻠﻨﺪ ډﯾﺮی ځﻞ د ﻧﺮ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه ﮐﯿږي.
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ څﻮ ﭘﮫ ﻣﺆﺛﺮ ډول ھﻐﮫ ﮐﺴﺎن او ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﮐﻮرﻧﻲ،
ﻓﺎﻣﯿﻠﻲ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ) (DFSVﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وي د ھﻐﻮی ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﮫ ،ﻣﻼﺗړ او ھﻐﻮی ﺗﮫ
ﻏﺒﺮګﻮن وﮐړی ﻧﻮ دا اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺪې ﭘﻮه ﺷﯽ ﭼﯥ دا څﮫ دي او ﺗﺎﺳﯥ څﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ ورﺳﺮه وﮐړی.
ﮐﻮرﻧﯽ ،ﻓﺎﻣﯿﻠﻲ او ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ څﮫ ﺷﯽ
دی؟
ﮐورﻧﯽ او ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﻋﺑﺎرت دی د ﻧﺎوړه ﭼﺎل
ﭼﻠﻧد څﺧﮫ ﭼﯥ د ژوﻧد د ﻣﻠګري ،د ژوﻧد د ﭘﺧواﻧﻲ ﻣﻠګري
او ﯾﺎ ﺑل داﺳﻲ څوک ﭼﯥ ﻣﺗﺿرر ﺷﺧص ﭘﮫ راﺑطﮫ ﯾﺎ
ﺧﭘﻠوۍ ﮐﯥ وي ورﺳره او ﯾﺎ ھم د ﮐورﻧۍ ﮐوم ﻏړی ﯾﯥ
وي ﭼﯥ ﻣﺧﮑﯥ او وروﺳﺗﮫ ﻧﺳﻠوﻧﮫ ھم ﭘﮑښﯥ ﺷﺎﻣﻠﯾږي ﻟﮫ
ﭘﻠوه ﺗرﺳره ﮐﯾږي ﺗر څو ﻣﺗﺿرر ﺷﺧص ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐﻧﺗرول
ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ او ﯾﺎ ﯾﯥ و ډار ﮐړي.

ﯾﻮاځﯥ ﭘﮫ ﻓﺰﯾﮑﻲ ډول ﻧﺪی

ﭘﮫ ﮐورﻧﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﮐﯥ دا ھم ﺷﺎﻣﻠﯾږي:
• ﻓزﯾﮑﯽ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﭼﯥ د زﺧﻣﻲ ﮐﯾدﻟو ﺳﺑب ﺷﻲ –
وھل ،ﭘﮫ ﻏﺎښ ﭼﯾﭼل ،ټﯾل وھل ،ﭘﮫ ﻟﻐﺗﮫ وھل،
ﺗﺎوول
• ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ – د ﯾو ﭼﺎ اړ اﯾﺳﺗل ﺗر څو
ﺟﻧﺳﻲ راﺑطﮫ ورﺳره وﻟري .ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﮐښﯥ زور د
ﯾو ﭼﺎ ﺳره زﻧﺎ ﮐول او ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾری ﮐول ،ﻓﺷﺎر
واردول او د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو څﺧﮫ ﺟﻧﺳﻲ ﻧﺎوړه اﺳﺗﻔﺎده
• روﺣﯽ او اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد – ﭘﮫ ﺑدو ﻧوﻣوﻧو
ﺑﻠل او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ژوﻧد د ﺷرﯾﮑﯥ
ﺳﭘﮑول
• رټل او ښﮑﻧځل – ﭼﯾﻐﯥ وھل ،ښﮑﻧځل او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ
دواﻣدار ډول د ژوﻧد د ﺷرﯾﮏ/ﺷرﯾﮑﯥ رټل
• ټوﻟﻧﯾز ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد – ﮐوښﮫ ﮐول او د ﺧﭘﻠو دوﺳﺗﺎﻧو
او ﮐورﻧۍ د ﻏړو د ﻟﯾدو څﺧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐول
• ﻣذھﺑﻲ/روﺣﺎﻧﻲ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد – اﻧﮑﺎر ﮐول او ﯾﺎ ھم د
روﺣﺎﻧﻲ او ﻣذھﺑﻲ اﻋﺗﻘﺎداﺗو او رواﺟوﻧو څﺧﮫ ﭘﮫ
ګټﯥ د ﯾو ﭼﺎ ﮐﻧﺗروﻟول او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﮐم ﮐﯾدل

•

•
•
•

•
•
•
•

•

د ﻣﺎل او ﻣﻠﮑﯾت وﯾﺟﺎړول – ﺗرڅو ﯾو څوک ﮐﻧﺗرول
ﮐړي ،و ﯾﯥ ډاروي ،او ﯾﺎ ګواښ ورﮐړي او ﯾﺎ ﯾﯥ ھم
ﮐم وګڼﻲ
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد – د ﭘﯾﺳو ﮐﻧﺗروﻟول او ﯾﺎ ھم د
ﺿرورت وړ د ﭘﯾﺳو د ورﮐړې څﺧﮫ اﻧﮑﺎر
د ﺿرر رﺳوﻟو ګواښوﻧﮫ – ﭼﯥ ﺣﯾواﻧﺎت او ﻣﺎﺷوﻣﺎن
ھم ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دي
ﺗﻌﻘﯾﺑول – ﭘﮫ ﯾو ﭼﺎ ﭘﺳﯥ د ھﻐوی د ﺧوښﯥ څﺧﮫ ﭘرﺗﮫ
ځﯾر ﮐول ھﻐﮫ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً او ﻋﻣﻼً وي او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ آﻧﻼﯾن
ﺗوګﮫ
ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ او د ﮐﺎر ﭘﮫ ځﺎی ﮐﯥ ﺟﻧﺳﻲ ځورول او ﺗﮭدﯾدول
د ښځﯾﻧﮫ ﺟﻧﺳﻲ آﻟﯥ ﻏوڅول ﯾﺎ ﺧﺳﻲ ﮐول
ﭘﮫ زور او ﯾﺎ ھم د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو واده ﮐول
د »ﻋزت او ﻧﻧګ« ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟرﻣوﻧﮫ – ھﻐﮫ زور زﯾﺎﺗﯽ
او ډار ﭼﯥ ښځﮫ ﭘرې ﮐﻧټرول ﮐړي ،دداﺳﯥ ﻧظرﯾﯥ ﭘﮫ
اﺳﺎس ﭼﯥ ښځﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺗوګﮫ ﻋﻣل ﮐړی ﭼﯥ ﮐورﻧۍ
ﺗﮫ ﺷرم او ﺑﯥ ﻋزﺗﻲ ﭘﯾښوي.
د وﻟور اړوﻧد ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد – ﮐﮫ ﭼﯾري ھﻐﮫ ډاﻟۍ ﺷوی
وﻟور او ﯾﺎ د زوم د ﮐورﻧۍ ﻟﭘﺎره ﺑﺳﯾﺎ ﻧﮫ وي .دا ﮐﯾدای
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎوې د ودﯾدو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﯾﺎ د ودﯾدو ﭘﮫ
درﺷل ﮐﯥ او ﯾﺎ ھم وروﺳﺗﮫ د ځوروﻧﯥ ﺳﺑب ﺷﻲ او
ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﮫ ﯾﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ او ﻧﺎوړه ﭼﻠﻧد ﺳﺑب ﺷﻲ ﺗر
څو ﭘﮫ زور ﻟوړ وﻟور ﺗرې واﺧﻠﻲ .او ﭘﮫ ډﯾرو ﺳﺧﺗو
ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﻣرګ ﭘﺎﯾﻠﯥ ھم ﻟري.

د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ

ھرڅوک ﺣﻖ ﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ اﻣن ﺳره ژوﻧد وﮐړي او ﭘﮫ
اﺣﺗرام ﺳره ﭼﻠﻧد ورﺳره وﺷﻲ .ﭘﮫ اﺳټراﻟﯾﺎ ﮐﯥ ﻗﺎﻧون دواړو
ﻧر او ښځﯥ ﺗﮫ ﯾو ﺷﺎن دی .ﮐورﻧﯽ ،ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ او ﺟﻧﺳﻲ
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ) (DFSVد ھﯾڅ ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس د ﻗﺑﻠﯾدو وړ
ﻧدی او د ﻗﺎﻧون ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ ﺟرﻣوﻧﮫ دي.
ﭘﮫ ﺟﻧوﺑﻲ اﺳټراﻟﯾﺎ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧون ﻣطﺎﺑﻖ د ﮐورﻧﻲ ،ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ او
ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ )(DFSVﻋﺎﻣﻠﯾن د ﺗﯾري ﭘﮫ ﺟرم ﻣﺗﮭم
ګڼل ﮐﯾږي او ﮐﮫ ﭼﯾري د زﺧﻣﻲ ﮐﯾدو ﺑﺎﻋث ﺷوي وي ﻧو د
ﺿرر ﭘﮫ رﺳوﻟو ﺑﺎﻧدي ﻣﺗﮭم ﮐﯾږي.

څﺮﻧګﮫ وﯾﻼی ﺷﻢ ﮐﮫ څﻮک د )(DFSV
څﺨﮫ ﺗﯿﺮﯾږي؟
) (DFSVد ﻣﺗﺿرر ﺷﺧص ﻟﭘﺎره وﯾﺟﺎړوﻧﮑﯽ دی ،ددوی د
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ،د ﮐورﻧۍ ﻟﭘﺎره او د ﻣﻠګرو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ .دا ﭘﮫ
ھر ﭼﺎ راﺗﻠﻼی ﺷﻲ ،د ﻋﻣر ،د ژوﻧد دﺳطﺣﯥ ،د ﺟﻧس د
ﻧوﻋﯾت ،د ﺗوان ،ﻧژاد ،ﺟﻧس او ﻣذھب څﺧﮫ ﭘرﺗﮫ.
ځﯾﻧﯥ ﻋﻼﻣﯥ ﭼﯥ ﯾوه ښځﮫ ﻟﮫ ) (DFSVڅﺧﮫ ﺗﯾرﯾږي
داﺳﯥ دي:
• ﭘﮫ ﯾﻮ وار ﻟﮫ ﺑﮭﺮ وﺗﻠﻮ څﺨﮫ ډډه ھﻐﮫ ھﻢ د ﮐﻮم دﻟﯿﻞ
څﺨﮫ ﭘﺮﺗﮫ
• د ﯾﻮ ﺧﺎص ﺷﺨﺺ د ﻏﺼﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﭘﮫ ﻗﮭﺮﯾﺪو څﺨﮫ
ډﯾﺮه اﻧﺪﯾښﻨﮫ
• د ﯾﻮ ﭼﺎ د ﻣﻨﻔﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﻣﻌﺬرت ﻏﻮښﺘﻞ
• ﭘﮫ ﺑﺪن ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﻧښﯥ او زﺧﻤﻮﻧﮫ ﭼﯥ د ﺗﻮﺿﯿﺢ وړ
ﻧﮫ وي
• د ﻣﻠګﺮو او ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه د وﺧﺖ ﺗﯿﺮوﻟﻮ څﺨﮫ ډډه
ﮐﻮل
• د ﯾﻮ ﭼﺎ ﭘﮫ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ډارﯾﺪل او ﯾﺎ وارﺧﻄﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺪل
• اﻧﺪﯾښﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺪل ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ دوی ﺑﮫ څﺎرل ﮐﯿږي،
ﺗﻌﻘﯿﺒﯿږي او ﯾﺎ ھﻢ ﭘﮫ ﯾﻮ ډول ﮐﻨټﺮوﻟﯿږي.

د ﻧﺎ وړه ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﻋﻼﻣﯥ
ﮐﻮﻣﯥ دي؟
د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ او زور زﯾﺎﺗﻲ ﻋﺎﻣل ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ:

•

ﭘﮫ داﺳﯥ ډول ﻋﻣل ﮐوي ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ ښځﮫ /ﻣﻠګرې /ﯾﺎ د
ژوﻧد ﺷرﯾﮑﮫ ډاروي

•

ﺧﭘﻠﯥ ښځﯥ /ﻣﻠګرې /او ﯾﺎ د ژوﻧد ﺷرﯾﮑﯥ ﺗل ﮐﻣﯥ
ﺷﻣﯾري

•

ﺧﭘﻠﯥ ښځﯥ/ﻣﻠګرې /او ﯾﺎ د ژوﻧد ﺷرﯾﮑﯥ ﺗﮫ ګواښوﻧﮫ
ورﮐوي ﭼﯥ ژوﺑل ﺑﮫ ﯾﯥ ﮐړي

•

ﺧﭘﻠﮫ ښځﮫ/ﻣﻠګرې /او ﯾﺎ د ژوﻧد ﺷرﯾﮑﯥ ﮐﻧټرول ﮐړي
:ﻟﮑﮫ
o

ﭼﯥ ﭼﯾرﺗﮫ ځﻲ

o

ﻟﮫ ﭼﺎ ﺳره ﻟﯾده ﮐﺎﺗﮫ ﮐوي او د ﭼﺎ ﺳره ﺧﺑرې ﮐوي

o

ﭘﮫ ﭘﯾﺳو ﺑﺎﻧدې څﮫ ﮐوي

o

ﭼﯥ څرﻧګﮫ او ﮐﻠﮫ دوی ﺧﭘل ټﯾﻠﯾﻔون ،ﻣوټر او ﯾﺎ
ﮐﻣﭘﯾوټر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟوي

o

او دا ﭼﯥ دوی د ﭼﺎل ﭼﻠﻧد څرﻧګﮫ اﺟﺎزه ﻟري ځﮑﮫ
ﭼﯥ ډﯾر ﻗواﻧﯾن او اﺻول ورﺗﮫ وﺿﻊ ﺷوي وي.

o

او ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ددوی اﺻول ﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾﺑوي ﻧو ورﺗﮫ ﭘﮫ ﻗﮭر ﮐﯾږي.

د ﺑﻞ ﻗﺪم اﺧﯿﺴﺘﻞ؟
ﭘﮫ ھﯾڅ ډول ﭘﮫ ھﯾڅ ﯾوه ټوﻟﻧﮫ او ﮐﻠﺗور ﮐﯥ د ﻣﻧﻠو )(DFSV
ﭘﮫ ﻣﺧﻧﯾوي ﮐﯥ او ) (DFSVوړ ﻧدي .ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د
دھﻐﯥ ﭘﮫ اړه د اﻗدام ﮐوﻟو او د ښځو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ﺧوﻧدي
.ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ ﻣﮭم رول وﻟوﺑوی
څﺧﮫ ) (DFSVدا ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﭘوه ﺷﯽ ﭼﯥ ﮐﮫ ﮐوم څوک د
ﺗﯾرﯾږي ﻧو ﻟږ وﺧت ورﮐړی او ﻏوږ ورﺗﮫ وﻧﯾﺳﯽ او ﻣرﺳﺗﮫ
ورﺳره وﮐړی.
ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫwww.1800RESPECT.org.au
ﮐﯥ او ﯾﺎ )1800RESPECT (1800 737 732
 www.1800RESPECT.org.auﮐﯥ ﺷﺘﮫ.

ﭘﮫ ﻋﺎﺟﻠﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ او ﯾﺎ ﮐﮫ څﻮک ﭘﮫ ﺧﻄﺮ
.ﮐﯥ وي ﻧﻮ  000ﻓﻮرا ً زﻧګ ووھﺊ
دا د ) (DFSVد  ۴ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯥ ﭘﺎڼو څﺧﮫ ﯾو دی .ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ددې ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭼﯥ څرﻧګﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د ﯾو ﭼﺎ ﺳره
ﭼﯥ د ) (DFSVڅﺧﮫ ﺗﯾرﯾږي ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی ﭘﮫ  ۲ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﺷﺗﮫ .د ﻧﺎرﯾﻧﮫ او ښځﯾﻧﮫ د ﻣﺳﺎواﺗو د ﭘرﻣﺧﺗګ
او اﺣﺗرام ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره  ۳او  ۴ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﯥ وګورئ.

