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یم توانید آن را متوقف کنید

خشونت یا سوءرفتار را 
تجربه یم کنید؟

مسائل حقو�ق برای سالمندان

Are you experiencing violence or abuse? Dari/Farsi
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■  فشار آوردن به شما برای پول قرض دادن، به 	
ل پول یا اموالتان یا اجبار شما به  ن کن�ت دست گرف�ت

ها�ی که نیم فهمید. ن امضای چ�ی
■ ن و انجام 	 ون رف�ت  اجازه ندادن به شما برای ب�ی

کارهای خود یا تماس با دوستان، اعضای خانواده 
. یا خدمات پشتیبا�ن

■  در صور�ت که وظیفه فرد مراقبت از شماست، اما 	
غذا یا لباس مناسب به شما نیم دهد یا مراقبت 

صحیح از شما به عمل نیم آورد. این کار یم تواند 
عمدی باشد. عمدی یا غ�ی

مجبور نیستید به تنها�ی اقدایم در این 
زمینه انجام دهید

اگر این موارد را تجربه یم کنید، صحبت کردن در موردشان 
یم تواند دشوار باشد. ممکن است از رخ دادن این موارد 

م کنید یا ممکن است هراس داشته باشید که  احساس �ش
ن  ایط بدتر شود. همچن�ی در صورت اقدام در این زمینه، �ش

ممکن است فردی را که رفتار نامناس�ب با شما دارد، 
دوست داشته باشید و نخواهید به درد� بیفتد.  

خدمات متعددی وجود دارد که یم تواند به شما کمک کند 
 به نگرا�ن هایتان پیدا 

گ
راه ها�ی برای تغی�ی اوضاع و رسید�

کنید. این خدمات رایگان و محرمانه هستند. اطالعات 
تماس این خدمات در پایان این بروشور درج شده است.

قانون یم تواند از شما محافظت کند
بع�ن از سوءرفتارها نظ�ی سوءرفتار جسیم یا جنیس 

جرم محسوب یم شود. این نوع رفتار را یم توان به پلیس 
ی علیه شما  ن گزارش کرد و فردی که رفتار خشونت آم�ی

دارد یم تواند محکوم به جرم جنا�ی شود.

، احکام بازداشت به دلیل خشونت )AVO( به  ن همچن�ی
احکام صادرشده توسط دادگاه گفته یم شود که رفتار 

فرد سوءاستفاده گر را ممنوع یا محدود یم کند. اگر 
بتوانید AVO را با موفقیت دریافت کنید، اگر بخواهید، 
گایه اوقات امکان دارد فرد مجبور به نقل مکان از محل 
سکونت شما شود. یا اگر در همان جا اقامت کند، باید 
 AVO ،رفتارش را با شما تغی�ی دهد؛ در غ�ی این صورت

را نقض کرده است که جرم جنا�ی محسوب یم شود. 

بع�ن از رفتارها نظ�ی برداشت وجه از حساب بانیک شما یا 
ن جرم محسوب یم شود  جعل کردن امضایتان در سندی ن�ی

و فرد یم تواند محکوم به �قت یا کاله برداری شود. 

همه از حق سکونت در محییط ایمن و 
ام برخوردار هستند. بع�ن افراد  �شار از اح�ت

احساس امنیت نیم کنند. این افراد ممکن است 
 ،

گ
یک زند� خشونت یا سوءرفتار از طرف �ش

ییک دیگر از اعضای خانواده یا فردی ساکن در 
خانه یا مرکز سکونت خود تجربه کنند. این 

افراد ممکن است سوءرفتار را از طرف ییک از 
همسایه ها یا فرد مراق�ب تجربه کنند که برای 

ن شده است. مراقبت از آن ها تعی�ی

اقداما�ت برای محافظت از خود در برابر 
خشونت یا سوءرفتار یم توانید انجام دهید.

داستا�ن واقیع... 
ش، مونا،  هریت، بیوه زن، 85 ساله است. دخ�ت

 کرده است. 
گ

 زند�
گ

تمام عمرش را در خانه خانواد�
مونا بیکار است و مشکل سوءمرصف الکل دارد. او 
ل  ن اجاره نیم پردازد و سهم خود را در هزینه های م�ن

پرداخت نیم کند. 
مونا هنگام مست بودن، خشن یم شود و با مادرش 
پرخاشگری یم کند. او با مادرش با خشونت رفتار 

یم کند، � او داد یم زند و به او فحش یم دهد و او را 
ن هریت را تحت  هل یم دهد و کتک یم زند. همچن�ی

فشار یم گذارد که به او پول قرض دهد. او بدیه 
دارد و اگر هریت پول تسویه بدیه را به او ندهد، او 

را تهدید یم کند. 
 

گ
هریت نیم تواند شب ها بخوابد و احساس افرسد�
یم کند. او هر کاری از دستش ساخته است انجام 

یم دهد تا از � راه مونا کنار برود. او نیم داند چکار 
کند و مستأصل است.

سوءرفتار چیست؟ 
سوءرفتار اغلب جسما�ن است، هنگایم که فردی با 
به زدن، هل دادن، سوءرفتار جنیس  سییل زدن، �ن

یا محدودسازی، آسیب جسیم به شما وارد یم کند. 
ن به این موارد گفته یم شود: سوءرفتار همچن�ی

■ ، تهدید کردن، ارعاب، فحش دادن و داد 	 ن ا گف�ت  نا�ن
زدن یا تحق�ی کردن شما.
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م؟ ی بگ�ی از کجا یم توانم کمک بیش�ق
خدمات حقوق سالمندان

به سالمندان در طی�ن از حوزه های حقو�ت مشاوره و 
 کمک حقو�ت رایگان ارائه یم دهد.

 تلفن: 079 424 1800
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
اطالعات حقو�ت تلف�ن رایگان، مشاوره و ارجاع به سایر 

 Legal خدمات، از جمله ارجاع به نزدیک ترین دف�ت
Aid NSW، مراکز حقوق اجتمایع، وکالی خصویص و 

سایر سازمان ها�ی ارائه یم دهد که یم توانند به شما کمک 
 ارائه دهند.

 تلفن: 529 888 1300
www.lawaccess.nsw.gov.au

گ
 و از کار افتاد�

گ
خط راهنمای سالخورد�

اطالعات محرمانه، حمایت و ارجاع به افرادی ارائه 
یم دهد که سوءاستفاده از سالمندی ساکن در جامعه 

را تجربه کرده اند، شاهد بوده اند یا به آن مشکوک 
 هستند.

 تلفن: 221 628 1800
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

ن به مدارک  یس داش�ت سایر رفتارها نظ�ی ا�ار بر دس�ت
ن یم تواند شما را در معرض  هوی�ت شما یا سند ملکتان ن�ی

از دست دادن پول یا ح�ت خانه تان قرار دهد.

خدمات ذکرشده در پایان این بروشور یم توانند در مورد 
گزینه های پیِش رویتان با شما صحبت کنند و به شما 
ی  کمک کنند در مورد اقدامات مدنظرتان تصمیم گ�ی

ن یم توانند وکیل یا فردی دیگر به شما  کنید. آن ها همچن�ی
معر�ن کنند تا در صورت تمایل به درخواست AVO، این 

عمل را از طرف شما انجام دهند.

ایط مشاوره و/یا  ممکن است واجد �ش
کمک مایل باشید

ی دچار آسیب جسیم  ن اگر در نتیجه اقدام خشونت آم�ی
ایط  یا روان شناخ�ت شدید، ممکن است واجد �ش
مشاوره و/یا کمک مایل از طرف خدمات قربانیان 

)Victims Services( باشید. 

ن فرصت  معمواًل 2 سال از تاریــــخ اقدام خشونت آم�ی
دارید که در آن رابطه اقدام کنید، اما این محدودیت 
زما�ن یم تواند در مواردی خاص تمدید شود. باید در 

ایط بودن خود برای دریافت کمک مایل  مورد واجد �ش
از خدمات قربانیان، مشاوره حقو�ت دریافت کنید.

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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س: بروشورهای دیگر در دس�ق

یم خواهند خانه را ترک کنم
 تان فوت 

گ
یک زند� ماندن در خانه در زما�ن که �ش

یم شود

کودکان بالغ ساکن در خانه
 اگر مایل باشید آن ها خانه را ترک کنند، 

باید چکار کنید؟

ی  اگر نتوانید در رابطه با امورات خود تصمیم گ�ی
کنید، چه کیس این کار را انجام خواهد داد؟

ن فکر کنید در مورد برنامه ریزی پیشاپیش داش�ت

خشونت یا سوءاستفاده تجربه 
یم کنید؟

یم توانید آن را متوقف کنید
گ

خانه شما و مستمری بازنشست�
آنچه باید بدانید

پدربزرگ/مادربزرگ هستید؟
سؤاالت حقو�ت تان پاسخ داده شده است

نقل مکان به نزد اعضای خانواده
اطمینان یابید که از منافع خود محافظت 

یم کنید

به اعضای خانواده تان کمک مایل 
یم کنید؟

خطرات را بفهمید

ن  این بروشور یک راهنمای کیل برای آشنا�ی با قانون است. شما نباید به آن به عنوان مشاوره حقو�ت تکیه کنید، همچن�ی
توصیه یم کنیم در مورد وضعیت خود با وکیل صحبت کنید.

 LawAccess این اطالعات هنگام چاپ درست است، با این حال ممکن است تغی�ی کند. جهت کسب اطالعات بیش�ت با
ید. NSW به شماره 529 888 1300 تماس بگ�ی

This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
Legal Aid Commission of NSW 2021 © 

www.legalaid.nsw.gov.au/publications :بروشورها را به صورت آنالین از این طریق سفارش دهید
ما را در رسانه های اجتمایع پیدا کنید:

آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
جم شفایه نیاز دارید، از طریق شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عرص(، با خدمات ترجمه کت�ب و  اگر به م�ت
ید و درخواست  ترجمه شفایه )Translating and Interpreting Service, TIS National( تماس بگ�ی

کنید با LawAccess NSW صحبت کنید.

مشکل شنوا�ی یا تکلم دارید؟
 اگر شنیدن یا صحبت کردن برای شما دشوار است، از طریق National Relay Service )NRS(I به 

ید و درخواست کنید که با LawAccess NSW صحبت کنید یا به نشا�ن  شمارۀ 677 133 تماس بگ�ی
www.relayservice.gov.au مراجعه نمایید.


