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EDVOS –  ".جامعه ای عاری از خشونت خانوادگی، جايی که همه احساس امنيت می کنند" 
 

جامعه امن و سالم بدون خشونت زندگی کنند. با زنان نبايد در يک و  رابطهدر يک در استراليا، همه حق دارند 
 بدرفتاری شود يا به آنها آسيبی رسانده شود. 

 
EDVOS است حمايت سانده سرويسی است که از زنان و کودکانی که فردی در خانه و خانواده شان به آنان آسيب ر
 می کند. 

 
ی و تهديد م و نگرانی ايجاد می کند ترس در شمايا يکی از اعضای خانواده  تانپرستار، تان، فرزندتانچنانچه همسر

  .هستيم از شما حمايتآماده د که به شما آسيب برساند، ما ماين
 

زندگی با خشونت خانوادگی تجربه ای دشوار و غالباً گيج کننده است. اين پرسش ها ممکن است به شما کمک کنند که 
 . رو هستيدبآيا با خشونت خانوادگی رو بفهميد

 
 آيا اين شخص:

 ؟ ايجاد می کندوحشت يا ترس شما  در شما 
 می زند؟  سر شما فرياد می کشد يا حرف های بدی به شما 
 شما را تحقير می کند؟  
 شما را می زند، به شما مشت می زند يا شما را ُهل می دهد؟  
 را ببينيد؟  خود مانع از اين می شود که خانواده يا دوستان 
 چيزی را که موردنيازتان است، مانند دارو يا غذا، به شما نمی دهد؟  
 پول شما را برخالف ميلتان کنترل می کند؟  
 را آزار می دهد يا تهديد به آزار دادن آنها می کند؟ دست آموز شما حيوانات  
 نمی گذارد شما نظام باورهای خود را داشته باشيد؟  

 
 

 خشونت خانوادگی چيست؟ 
خشونت خانوادگی وقتی است که شخصی در خانواده تان درصدد کنترل و ِاعمال قدرت بر شما برمی آيد که موجب 

 می شود شما احساس وحشت، بی ارزشی يا ترس کنيد. خشونت خانوادگی می تواند شکل های زيادی داشته باشد: 
 معنوی باشد. روحی و می تواند جسمی، روانی و عاطفی، مالی، اجتماعی، جنسی يا  
 دلهره آور و منزوی کننده باشد. ، کننده ، کنترلآميزمی تواند شامل رفتار خشونت آميز، تهديد 
می تواند بر افرادی از هر سن و سال، از هر پيشينه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، و همچنين اشخاص دچار  

 معلوليت اثر بگذارد. 
 زندگیدان، عليه افراد مسن تر، عليه حيوانات دست آموز، در می تواند بين اعضای خانواده، والدين و فرزن 

زوج هايی که از هم جدا شده اند يا طالق در ميان زناشويی، در روابط دوفاکتو، در روابط همجنس ها، 
 گرفته اند، و حتی در ميان همخانه ها اتفاق بيفتد. 

 می شوند.  خشونت در بيشتر موارد، مردان عليه همسر يا همسر قبلی خود مرتکب 
 



اگر صحبت کردن و/ يا خواندن به زبان انگليسی برای شما دشوار است ما می توانيم ترتيب يک مترجم شفاهی 
 بدهيم. اين سرويس رايگان است.  تانبراي

 
 کارمندان ما: 

 به حرف های شما گوش خواهند کرد  
 را باور خواهند کرد  تانهايگفته  
 اطالعات خواهند داد و حمايت خواهند کرد  
به شما کمک خواهند کرد که يک طرح ايمنی بريزيد تا بتوانيد در خانه خودتان بمانيد، يا به شما کمک  

 خواهند کرد که جای امنی برای اقامت پيدا کنيد 
آنها را در وضعيت امنی نگه داريد و مراقب رفاه و به شما کمک خواهند کرد که از فرزندانتان حمايت کنيد،  

 سالمتی آنها باشيد 
ا خدمات حمايتی که ممکن است موردنياز شما باشد از قبيل خدمات حقوقی، مشاوره ای و مالی تماس ب 

 خواهند گرفت 
 

 درصورت نياز به کمک چه بکنيد: 
 ) تلفن بزنيد. 000چنانچه در معرض خطر فوری قرار داريد به شماره سه صفر (

 
صبح تا  9شب روزهای دوشنبه تا جمعه، و  8صبح تا  9)، بين 03( 9259 4200تلفن بزنيد: شماره تلفن  EDVOSبه 
  شنبه.روزهای بعدازظهر  5
 

 ؛، تمام بيست و چهار ساعت روز1800 015 188تلفن بزنيد:  Safe Stepsبرای کمک در خارج از اين ساعات به 
  safesteps.org.auيا از اين سايت ديدن کنيد: 

 
InTouch Multicultural Centre Against Family Violence  مرکزچندفرهنگی اينتاچ عليه خشونت)

 بعدازظهر) 4صبح تا  10(روزهای دوشنبه تا جمعه از  1800 755 988: خانوادگی)
 
 
 
 

 
EDVOS  .چگونه می تواند کمک کند 

)، Maroondah)، ماروندا (Manningham)، منينگهم (Boroondaraخدمات ما برای کسانی که در بروندارا (
) زندگی می کنند Yarra Ranges) و يارا رنجز (Monash)، موناش (Knox)، ناکس (Whitehorseوايت هورس (

 . رايگان و در دسترس است
 


