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از کجا می توانم تقاضای کمک کنم؟

چه کسی می تواند تقاضا نماید؟

در صورتیکه در رابطه خود احساس ناامنی می کنید یا اگر در مورد
ایمنی فرد دیگری که او را می شناسید نگران هستید ،می توانید
درخواست دهید.
درتقاضا نامه از شما خواسته می شود تا نکات زیر را تایید کنید:

• فرد در معرض خطر ساکن اسرتالیای جنوبی می باشد و حداقل
 17سال دارد.

• فرد در خطر ،رابطه ای نزدیک دارد یا در گذشته چنین رابطه
ای داشته است و در حال حارض ،این دو نفر کماکان در تماس
هستند .این ممکن است شامل رابطه جنسی باشد یا نباشد و
ممکن میان افرادی از یک جنسیت یا جنسیت های متفاوت
باشد.

• بر اساس رفتار نشان داده توسط رشیک زندگی یا اطالعاتی که
درباره او دریافت شده است ،نگرانی هایی در مورد ایمنی وجود
دارد.

نگرانی ها ممکن است در ارتباط با رفتارهای فیزیکی ،لفظی
یا کنرتل کننده ،تاثیر گذاری عاطفی یا روانی ،یا آزار مالی یا
اجتماعی یا انزوا باشد.

 DVDSیک مداخله زود هنگام و ابتکارعملی پیشگیرانه است.
این یک رسویس واکنش اضطراری نمی باشد.

در صورتیکه با یک حالت اضطراری یا وضعیتی که زندگی شما
را در معرض خطر قرار داده است مواجه هستید با شماره ()000
تماس بگیرید.
برای درخواست کمک یا حضور پلیس درمحل با شماره
 131 444تماس بگیرید.

برای دریافت مشورت و اطالعات مربوط به خشونت خانگی یا
دیگر نگرانیهای مرتبط با ایمنی با مراکز زیر تماس بگیرید:

رسویس اطالعاتی زنان:

08 8303 0590

1800 188 158

 1800RESPECTخط تلفنی کمک رسانی شبانه روزی:

1800 737 732

خط تلفنی بحران خشونت خانگی:
رسویس ارجاعی ویژه مردان:

1800 800 098
1300 766 491

خط تلفنی گزارش اذیت و آزار کودکان:

131 478

خط نجات زندگی ( خط تلفنی بحران 24 ،ساعته):

روابط اسرتالیا:

خط تلفنی ویژه کودکان:

131 114

1300 364 277
1800 551 800

جهت دریافت اطالعات بیشرت درمورد  DVDSیا ارایه درخواست
به سایت زیر مراجعه کنید.

www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds

 DVDSیک ابتکارعمل رسارسی پلیس اسرتالیای جنوبی،
دفرت خدمات و ایمنی زنان اسرتالیای جنوبی می باشد.
این ابتکارعمل از تاریخ  2اکترب  2018برای مدت  12ماه بطور
آزمایشی به اجرا در خواهد آمد.

طرح افشای
خشونت خانگی
اسرتالیای جنوبی

کمک به افرادی که درباره
ایمنی یک رابطه نگرانی دارند

www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds

این درخواست چگونه ارزیابی می گردد؟

طرح افشای خشونت خانگی چیست ()DVDS؟
اگر در رابطه خود احساس ناامنی می کنید و نگران
هستید که رشیک زندگی یا رشیک سابق زندگی شما
ممکن است دارای سابقه خشونت باشد ،ممکن است
بتوانید ازطریق  DVDSازپلیس تقاضای دریافت برخی
اطالعات در مورد او را بنمایید.

اگر شما درمورد سالمتی و رفاه فردی که او را می شناسید
و بنظر می رسد که درگیر رابطه ناامنی باشد نگران
هستید ،ممکن است بتوانید از طریق  DVDSدرخواست
ارایه اطالعات به آن فرد را کنید.
اطالعات مربوط به سوء پیشینه رشیک زندگی از طریق
 DVDSدر اختیارافراد در معرض خطر قرار داده می شود
تا آنها بتوانند در مورد ایمنی و آینده رابطه خود تصمیم
آگاهانه بگیرند.

پلیس درخواست را ارزیابی می کند ،اطالعات موجود در مورد فردی
که باعث ایجاد نگرانی شده است را بررسی کرده و در مورد اطالعاتی
که می تواند در اختیار فرد در معرض خطر قراردهد تصمیم می گیرد.
سپس جلسه ای با حضور فرد در معرض خطر ،پلیس و یک مدکار
متخصص در امور خشونت خانگی و خانوادگی برگزار می گردد.

روند اینکار معموال در مدت  14روز تکمیل می گردد.

این اطالعات چگونه ارایه می شود؟

پلیس و یک مددکار متخصص در امور خشونت خانگی و خانوادگی
با فرد در معرض خطر در محلی امن مالقات کرده و این اطالعات
را بطور شفاهی به او ارایه خواهند داد .فرد در معرض خطرمی تواند
فردی را جهت حمایت و پشتیبانی در این جلسه همراه داشته باشد.

مددکار متخصص ،خدمات حمایتی و امکان برقراری ارتباط با مراکز
خدماتی را در اختیاراو قرار داده و در جهت برنامه ریزی برای ایمنی
پایدار فرد و فرزندانش به او کمک می نماید.

این اطالعات در اختیار چه کسی قرار داده می شود؟

در طول این جلسه این اطالعات تنها به فرد در معرض خطر (و فرد
حامی او) داده خواهد شد.

فردی که از جانب فرد دیگری تقاضا نامه می دهد از روند پیرشفت
آن آگاه می گردد ،اما هیچگونه اطالعاتی مستقیما به او داده
نخواهد شد.

هیچگونه اطالعاتی در مورد این تقاضا و یا افشای اطالعات به
فردی که باعث ایجاد نگرانی شده است داده نخواهد شد.

چه اطالعاتی افشای می گردند؟

اطالعاتی که در اختیار پلیس اسرتالیای جنوبی قرار داشته و
ممکن است افشای گردند عبارتند از:

• محکومیت برای جرایم مربوطه مرتکب شده در اسرتالیای جنوبی
• گزارشها و اتهامات مربوطه برای جرایم
• احکام مداخله فعلی و گذشته

• اطالعات دیگری که ممکن است با ایمنی فرد در معرض
خطرمرتبط باشد.

اطالعاتی که در اختیار پلیس ایالت های دیگر قرار دارد و در
صورت در دسرتس بودن امکان فاش ساخنت آنها وجود دارد
عبارتند از:

• محکومیت برای جرایم مربوطه مرتکب شده درایالت های دیگر
• احکام مرتبط با خشونت خانگی فعلی و گذشته

چگونه می توانم تقاضا دهم؟

تقاضا نامه برای  DVDSرا می توان با استفاده از فرمی که در
سایت زیربطور آنالین در دسرتس می باشد به پلیس اسرتالیای
جنوبی ارایه داد.

www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds

در صورت نیاز به کمک جهت تکمیل فرم ،از مرکز پلیس منطقه
خودتان تقاضای کمک کنید.

