چەند زانيارييەک لەسەر ئومبەدسمەنی  NSWبۆ ژنانی کرێکاری CALD

ئەگەر پێتوايە بەناڕەوايی/بەخراپی لەاليەن دامودەزگاکانی حکومەتی  NSWيان فەرمانبەرەکانی حکومەت،
يان ڕێکخراوە خزمەتگوزارييە ناحکومييەکان يان فەرمانبەرەکانيان مامەڵەت لەگەڵدا کراوە ،ئەوە تۆ دەتوانيت
لەالی ئێمە سكااڵيان لەسەر تۆماربکەيت .دامودەزگاکانی حکومەت ئەمانە دەگرێتەوە :پۆليس ،خزمەتگوزارييە
کۆمەاڵيەتييەکان ،خانوبەرەو نيشتەجێبوونو شارەوانييەکان )بەاڵم مانای ئەوە نييە ئەگەر ناوی لێرە نەھاتبێت
ئەوە نايگرێتەوە( .رێکخراوە خزمەتگوزارييە ناحکومييەکان ئەمانە دەگرێتەوە :قوتابخانە سەربەخۆکان،
خزمەتگوزارييەکانی باخچەی ساوايان ،ئەو رێکخراو اليەنانەی کە خزمەتی نيشتەجێبوون پێشکەشدەکەن ،ئەو
خزمەتگوزارييانەی يارمەتی پێشکەش بە مندااڵنو خێزان دەکەن ،ئەو خزمەتگوزارييانەی کە يارمەتیو
خانوبەرە پێشکەش بە کەمئەندامان دەکەن ،ئەو خزمەتگوزارييانەی کە يارمەتی پێشکەش بە خێزانو کۆمەڵگە
دەکەن ،ئەو خزمەتگوزارييانەی کە يارمەتی پێشکەش بە ژنانی پەنابەر دەکەن.
ئێمە لێکۆڵينەوە لە ھەر کارێک دەکەين کە ئەگەری ئەوەی لێبکرێت کە :ناياسايی ،نەگونجاو ،ناڕەوا يان
چەوسێنەرانە بێت ،يان کارێک کە دەمارگيرييەکی نەگونجاو لەخۆبگرێت کە بنەمای لەسەر پاڵنەرێکی
نەگونجاو يان بنەمايەکی ناپەيوەنديدار ،يان ھۆی کارەکە ھەڵەيەک بێت لە ياسا يان ھەقيقەتێک ،يان ئەوەتا ھەر
کارەکە ھەڵە بێت .کاری ئێمە ئەوە کە دڵنيابين لەوەی کە ئەو دامودەزگاو رێکخراوانەی کە ئێمە چاودێريان
دەکەين ئەرکەکانی خۆيان بەتەواوی جێبەجێدەکەنو بەردەوام ئەو خزمەتگوزارييانەی کە پێشکەش بە
ھاواڵتيانی دەکەن چاکتروباشتر دەکەن.
توندوتيژی ناوماڵو خێزان تاوانە .ئێمە بەتايبەتی گرنگی بەوە دەدەين داخۆ ئەو سکااڵيانەی کە پەيوەنديان بە
توندوتيژی ناوماڵەوە ھەيە بە رێکوپێکی لەاليەن پۆليسەوە مامەڵەيان لەگەڵدا کراوە يان نا .ئەو سکااڵيانەی لەم
پەيوەندەدا بەدەست ئێمە دەگات بەگشتی پەيوەنديان بە پرسی يارمەتيدانی قوربانيانی توندوتيژييەوە ھەيە ،يان
ئەو خزمەتگوزارييانەی پەيوەنديان بە فەرمانەکانی رێگەگرتن لە توندوتيژی ناوماڵ ) apprehended
) (domestic violence orders (ADVOsھەيە ،يان کارکردن لەسەر سنوربەزاندنەکانی  ADVOو وەرگرتنی
رێوشوێنی ياسايی لە دژی ئەنجامدەرانی توندوتيژی ناوماڵ.
ئێمە بەردەوام دەبين لە کارکردن لە نزيکەوە لەگەڵ اليەنە پەيوەندارەکان بەتايبەتی ئەو فەرمانبەرو کارمەندانەی کە لە
بوارەکانی توندوتيژی ناوماڵ لە ناوچەکانی خۆيان کاردەکەن بۆ دياريکردنی پرسو نيگەرانييەکانو وەدەنگھاتن لێيان.
چاودێريکردنو بەرخوردی پۆليس لەپەيوەند بە ھێرشی/تەعەدای سێکسی ) (sexual assaultبابەتێکی ديکەيە کە ئێمە
چاودێری دەکەين .بابەتێکی ديکەش کە ئێمە زۆر گرنگی پێدەدەين ئەو بانگەشانەن کە پەيوەنديان بە خراپەکارييەکانی
پۆليسەوە ھەيە بەو پرسانەوەش کە پەيوەنديان بە پڕبەپێست لێکۆڵينەوە نەکردن لەو سکااڵيانەی کە پەيوەنديان بە ھێرشی
سێکسييەوە ھەيە تادەگاتە کەموکورتی لە پشتيوانی لە قوربانيانی ھێرشی سێکسی.
چۆن دەتوانم سكااڵ پێشکەش بکەم؟
واچاکە بە پەيوەنديکردن بە دامودەزگا حکومييەکە يان رێکخراوەکە دەستپێبکەيت ،زۆربەيان فەرمانبەری خزمەتەکانی
ھاموشۆکەر ) (customer service officersيان نوسينگەی وەرگرتنی سکااڵکانی ھاواڵتيانيان ھەيە .ئەگەر تۆ بەو
کارەی ئەوان کرديان لەمەڕ سكااڵکەت رازينەبوويت ئەوا ئەوکات دەتوانی سکااڵيەک الی ئێمە پێشکەش بکەيت.
سکااڵکەت دەبێت بە نوسين بێت .سەرەڕای ئەوە ،لە ھەندێک حالەتی تايبەتی دەکرێت سکااڵی زارەکی پێشکەشبکرێت،
بۆنمونە ،ئەگەر سکااڵکەت پەيوەندی بە کێشەيەکی خزمەتگوزاری کۆمەڵگەوە ھەبێت ،يان تۆ گەنج بيت ،يان پرسەکەت
بەپەلە بێت.
تۆ دەتوانيت داوا لە برادەرێک ،لە خزمێک ،لە پارێزەرێک ،لە کارمەندێکی خێرخوار يان لە ئەندام پەرلەمانەکەی
ناوچەکەتان بکەيت کە سکااڵ لەجياتی تۆ پێشکەشبکات .سکااڵکە دەکرێت بە ھەر زمانێک کە تۆ دەيزانيت پێشکەش
بکەيت .ئەگەر کێشەت ھەيە لە نوسينی نامە ،لەبەر زمان بێت يان کەمئەندام بيت ،ئەوە ئێمە دەتوانين يارمەتيت بدەين.
ئێمە دەتوانين موتەرجيمی زارەکی يان بەنوسين بۆ تۆ ئامادەبکەين يان ھەر خزمەتگوزارييەکی ديکە.
ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەيە کە تۆ لەگەڵ سکااڵکەت ھەموو ئەو زانيارييانەی پەيوەنديان بە سکااڵکەتەوە ھەيە بدەيت بە
ئێمە ،ھەموو دۆکيومێنتو بەڵگەکانيش کە ھەتە لەگەڵ سکااڵکە ھاوپێچيان بکە.
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ئەم پەيامە بە ھاوکاری ئەم اليەنانەی خوارەوە ئامادەکراوە

پەيوەندی بە ئومبەدسمەنی  NSWلەسەر ئەم ناونيشانەی خوارەوە بکە:
تەلەفۆن02 9286 1000 :
تەلەفۆنی بەخۆڕايی )بۆئەوانەی دەرەوەی سدنی(1800 451 524 :
سکااڵکان :فۆرمی سکااڵ لەسەر ئينتەرنێت
ماڵپەڕwww.ombo.nsw.gov.au :
ئيمەيلnswombo@ombo.nsw.gov.au :
فاکس02 9283 2911 :
پرۆگرامی تەندروستی ژنان لەسەر کار )(Women’s Health At Work Program
ناونيشانBldg 55B, 5 Fleet Street North Parramatta NSW 2151 :
تەلەفۆن02 98403877 :
فاکس02 98403004 :
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