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 تقویت گروه های حامی محلی چند فرهنگی
 

دیگردر دسترس  میلیون دالر بودجه  ۲، برای مقابله با خشونت خانگی و جنسی NSWسابقه دولت گذاری بیسرمایه در قالب

 جوامع چندفرهنگی قرار خواهد گرفت.
 
 ارائه ای متضمنبودجه  تخصیص چنینخشونت خانگی و جنسی، گفت  زنان و پیشگیری از منیتناتالی وارد، وزیر ا 

نسبت به تمام آنچه در گذشته وجود داشته است خواهد  به افراد بیشتری در پاسخ  هموطنو  توسط جامعه هم کیشخدمات 
 بود.

 
  از فارغد نباید بتوان کلیه افراد بزه دیدهو  نداردوجود  یخشونت خانگی تبعیضدر زمینه پاسخگویی به خانم وارد گفت: " 

 بهره مند شوند." نیاز مورد  کمکاز  تباری خودپیشینه 
 

  نگرانی از شرایطبه دلیل جان سالم بدر برده اند اما وجود دارند که بزه دیده گانی که در جوامع چندفرهنگی  اطالع داریم
و  )انگلیسی( زبانایجاد شده در اثر عدم تسلط به اعتماد در استرالیا، شکاف های   ویزای خود، فقدان شبکه اجتماعی قابل

  دچار تردید می شوند. در پیگیری موضوع جهت دریافت کمک از طریق شبکه های معمول جامعهموانع فرهنگی، 
 

و حمایت   دادهافزایش  NSWخدمات پاسخگویی ما را در سراسر مراکز ظرفیت بال عوض  "وجود چنین کمک های مالی

 ." کندفراهم میکه جان سالم بدر برده اند در جوامع چندفرهنگی بزه دیدگان هدفمندتری را برای 
 
از بال عوض کمک هزینه دریافت  برای یکبار درخواستمذهبی و چند فرهنگی می توانند در جوامع متقاضیان واجد شرایط  

 .دهند ارائهدالر  150000دالر تا  00002حداقل 
 

  مقابله با  در راستایچندفرهنگی  جوامعابزارهای الزم برای  آوردنفراهم اظهار داشت مارک کور، وزیر چندفرهنگی، 
 .است دارای اهمیت، مُوثرو  متناسب فرهنگیهای روش ازخشونت 

  
 ."نیست خاصی جامعه یا گروههیچ  مختصجهانی است و  معضلیخشونت خانگی "آقای کور گفت: 

" NSW چنین موضوعی به خط مقدم مقابله با آن  استرالیا است و ما برای بازتاب  کلدر  دارای باالترین تنوع فرهنگی

 نیازمندیم. 
 
  در نتیجه، و یستپیچیدن یک نسخه واحد برای همگان کارساز نمی دانیم که رویکرد ایم گذشته آموخته آنچه در ما از " 

  یمسائل مقابله با چنینابزارها و منابع برای  به جوامع چند فرهنگی خوددر تجهیز ما به عنوان یک دولت  تنفعبیشترین م
 نهفته است." 

 
است که در حال حاضر به وسیله  تیحمای خدمات ز طیف وسیعی ای مالی بال عوض در نظر گرفته شده عالوه بر ها کمک 

 :، از جملهفراهم می شود خواهد بود  دولت برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی
 

محل زندگی خود می شوند از شرایط دریافت وام ترک مجبور به خشونت خانگی در پی افرادی که  مستثنی شدن •

 ؛  (Rentstart Bond Loanبرای پرداخت پول پیش مسکن استیجاری )



 Firstخانه اولی )به هر دو طرح خریدار بزه دیدگانی که جان سالم بدر برده اند دسترسی فراهم کردن امکان  •

Homer Buyer Choice)   ی ها )خرید خانه اولبه کمک های و طرحFirst Home Buyer  

Assistance ؛) 

  ؛از خشونت رهاییاجاره برای قرارداد فوری   شرایط برای فسختسهیل  •

برای کمک به قربانیان برای یافتن مکانی   NSW خشونت خانگیتلفن  از طریق خط  شبانه روزیبانی ارائه پشتی •

و  یلپلیس، دادگاه، وک ا آنها ب برقراری ارتباط ن؛حمل و نقل برای خود و فرزندانشاخدمات یا  ،اقامت جهتامن 

 رسانی در برنامه ریزی شرایط ایمنی؛ و کمک ؛ مشاور

که آیا شریک زندگی آنها سابقه نسبت به اینکه در آن افراد می توانند   (Right To Ask)" پرسشطرح "حق  •

 آگاهی پیدا کنند؛   خشونت خانگی داشته است یا خیر

 دیگر؛ دستگاه نظارت الکترونیکی  200حداکثر تامین  میلیون دالر طی دو سال برای  20تخصیص  •

 ؛  NSWاحکام مربوط به جرایم مربوط به خشونت خانگی در کلیهبازنگری  در NSW دولتتعهد مطلق   •

فهرست تخصصی خشونت خانگی و خانوادگی بودجه ای را برای ، در انتخابات  NSWدوباره انتخاب شده   دولت •

اطمینان از   ه منظورپنج قاضی دیگر بتامین مالی به کارگیری و تخصیص داده سه دادگاه محلی هر یک از در 

 .کرد فراهم خواهدبه پرونده ها را  سریع تررسیدگی 

در   یحمایت برای اختصاص به ابتکارات میلیون دالر  700بیش از  در حد بی سابقه  تامین بودجه ایدر حال   NSW دولت

 ، شامل موارد زیر، است: زنان تامنی زمینه
 

در راستای ایجاد و ، (Core and Cluster) و خوشه ای پایهمیلیون دالر برای گسترش طرح   426.6مبلغ  •

زن و کودک دیگر که از خشونت خانگی و  2900زنان که هر سال برای  راه اندازی پناهگاه های جدید 

است که تاکنون  تامین بودجهاین بزرگترین تعهد  .را تحت پوشش خود قرار خواهند داد رها می شوندخانوادگی 

 ؛است تعلق گرفتهبه بخش خشونت خانگی 

 میان دو شریک زندگی؛صمیمی  ه هایبطااجبار در رکردن همراه با  جرم انگاری کنترل قوانین شاخص برای  •

 ه است.آغاز شد 2022ژوئن   1 تاریخ رضایت، که از پیشرو در سطح کشور در زمینهقوانین •

خواهد بسته مارس  27درتاریخ فوریه باز و  13 تاریخ در های مالی بال عوضکمک  برای دریافت درخواست ها پنجره 

 .شد

 
. هزینه گردد 2024ژوئن  30 باید تا خواهد شد و  انجامارزیابی تأیید انجام فرایند  پس از  2023در ژوئن تامین وجه  

 .امکان تامین بودجه به صورت مداوم و مکرر وجود نخواهد داشت
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Will Dempsey | Minister Ward | 0400 471 762 
Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282 


