
 تهیه محل اقامت کوتاه مدت در 
 موارد بحرانی برای 
 زنان و اطفالی که 
 از خشونت خانگی و 
فامیلی فرار می  کنند

 پناهگاه  های 
        زنان

 اگر تحت 
خطر جدی قرار دارید 

 به 
000 تلیفون کنید

  پالن 
    مصئونیت

گروپ پناهگاه ترکیبی زنان )CWRG( یک سازمان صاحب نفوذ است که 
به منافع و تشویش های بخش پناهندگی خشونت خانگی و فامیلی در جنوب 

شرقی کوئینزلند می پردازد. 
ما پناهگاه های خشونت خانگی و فامیلی را جهت دفاع از حقوق زنان و 

اطفال برای داشتن زندگی عاری از خشونت متحد می کنیم.
www.cwrg.org

بودیجه تهیه و تولید این بروشور ذریعه Challenge DV تأمین شده است. 
 www.challengeDV.org

تصویرگری ذریعه LM Strangways. فرهنگ  های متنوع، یک مسیر



خشونت خانگی و فامیلی چیست؟
خشونت خانگی و فامیلی بشمول طیف گسترده  ای از رفتارها است که 

قصداً برای وارد نمودن قدرت بر دیگران استفاده می  شود . خشونت در 
انواع مختلفی از روابط، از جمله شریک عاطفی، مراقب و اعضای 

مختلف فامیل رخ می  دهد . خشونت خانگی بشمول اشکال مختلف کنترول 
رفتار، از جمله آزار جسمی، تهدید و ایجاد ترس و/یا کنترول مکان رفت 

و آمد و یا اشخاصی که با آن  ها مالقات دارید می  باشد .

پناهگاه زنان چیست؟
پناهگاه  های زنان محل اسکان امن و حمایت عملی برای زنان و اطفالی 

است که ضرورت به فرار از موقعیت  های خشونت  آمیز دارند . 

آن  ها گاهی سرپناه زنان، خانه  های امن یا مخفیگاه  ها نامیده می  شوند .

پناهگاه  ها با هم کمی متفاوت هستند، با این حال همه آن  ها فضایی را 
برای آشپزی و مراقبت از اطفال فراهم می  سازند . بعضی از آن  ها 

آشپزخانه مشترک دارند. با این حال، فامیل  ها همیشه فضاهای خصوصی 
برای خواب دارند .

چی می  توانید انجام بدهید؟
 اا  DVConnect  یا پولیس در مورد  	

دستورات خشونت خانگی صحبت نمایید .
با دقت در نظر بگیرید که به کی درباره پالن خود از جمله اطفال و  	

دوستان می  گویید.
 در صورت احساس خطر یا مواجه شدن با تهدید تصمیم بگیرید  	

که باید با کی به تماس شوید و به کجا بروید.
در پالن خود، مصئونیت اطفال خود را در نظر بگیرید . 	
 برای ترانسپورت پس  انداز کنید و  	

کلید خانه و کلید اضافی موتر را نزد خود داشته باشید . 
 لیستی از نمبر تلیفون  های مهم  	

ازقبیل تکسی و پولیس محلی را نزد خود نگه دارید .
بکس حاوی لباس و دوا را آماده نمایید . 	
 کلیدهای اضافی و کاپی اوراق مهم )بطورمثال پاسپورت، تذکره  ها و  	

نکاح  خط( را نزد کسی بگذارید که به او اعتماد دارید .
لیستی از مواردی را که می  خواهید بگیرید و ببرید، تهیه نمایید . 	

آیا پناهگاه های زنان امن و ثبات هستند؟
بلی، آدرس و نمبر تلیفون تمام پناهگاه ها کامال محرمانه 

است و پناهگاه ها از امنیت برخوردار هستند. 

زنان و اطفال چند مدت در پناهگاه ها می مانند؟
پناهگاه ها در طول مدت ضرورت زنان و اطفال، آن ها را در 

خود جای می دهند.  

آیا به خاطر پناهگاه های زنان باید کرایه تادیه شود؟
کرایه بیش تر از %25 از عاید شما نیست و شرایط فردی 

همیشه در نظر گرفته می شود.

من معلولیت دارم. آیا می توانم به یک پناهگاه دسترسی 
پیدا کنم؟

بلی. پناهگاه ها، محل اقامت قابل دسترس دارند. با 
DVConnect به تماس شوید و شرایط خود را تشریح 

نمایید.

حیوان خانگی من چه می شود؟
بسیاری از پناهگاه ها محل اقامت مناسبی برای حیوانات 

خانگی دارند. ضمن این، RSPCA می تواند به مراقبت از 
حیوان خانگی شما در خانه کمک نماید تا از امنیت آن ها 

اطمینان حاصل شود.

DVConnect Womensline حمایت 24 ساعته  سوال وجواب 
در موارد بحرانی

1800 811 811 • www.dvconnect.org
DVConnect یک خط تلیفونی رایگان برای خشونت 

خانگی و فامیلی ارائه می دهد.
DVConnect می تواند با دسترسی به ترانسپورت 

اضطراری و محل اسکان امن به شما کمک نماید تا از 
خشونت خانگی فرار کنید.

 بهترین راه برای ایجاد پالن مصئونیتی استفاده از 
 خدمات حمایوی است . 

از طریق نمبر تلیفون 811 811 1800 با  DVConnect  به تماس شوید .

اگر تحت خطر جدی قرار دارید 

 به 
000 تلیفون کنید


