
جنبه های متعدد خشونت خانگی

کمک بگیرید 

پشتیبانی دریافت کنید

مشاوره بگیرید

پلیس

 
Multicultural Legal Service

[خدمات حقوقی چند فرهنگی]

 131 444 -         
1800RESPECT - 1800 737 732

  0401 936 582 -                                                  

 

اگر کسی از پول برای کنترل یا صدمه زدن به شما استفاده می
کند، این کار می تواند خشونت خانگی باشد.

 
ممکن است به این شکل باشد - محدود کردن دسترسی شما به

پول، ممنوع کردن کار کردن یا حقوق گرفتن شما، یا مجبور کردن

شما به دریافت وام، وام مسکن یا خرید تلفن قسطی.

خشونت مالی



جنبه های متعدد خشونت خانگی

خشونت روانی
 

اگر کسی حرفهایی می زند یا کارهایی انجام می دهد که باعث می
شود در مورد خودتان احساس بدی داشته باشید یا بترسید، این

می تواند خشونت خانگی باشد.

 
ممکن است به این شکل باشد - تهدید به آسیب رساندن به شما

یا فرزندانتان، فحش دادن، ایجاد ترس با رانندگی خطرناک یا
آسیب به اموال.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

خشونت جسمی
 

اگر شخصی بدون رضایت تان شما را لمس کند یا به شما آسیب
جسمی وارد کند، این می تواند خشونت خانگی باشد.

 
می تواند به این شکل باشد - کتک زدن، سیلی زدن یا لگد زدن،

صدمه زدن با استفاده از اشیا، یا تف کردن روی شما.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

تعقیب یا
ترساندن

 

اگر فردی پی در پی با تماس یا توجه ناخواسته شما را آزار می دهد،
این می تواند خشونت خانگی باشد.

 
می تواند به این شکل باشد – پشت سرهم با شما تماس بگیرد یا

پیام دهد، شما را در خانه یا محل کار دنبال کند، یا بدون اجازه شما
موقعیت شما را ردیابی می کند.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

بدرفتاری اجتماعی

 

اگر کسی سعی کند شما را از خانواده یا دوستانتان جدا کند، این می
تواند خشونت خانگی باشد.

 
ممکن است به این شکل باشد - اجازه ندهد که شما خانواده یا

دوستانتان را ببینید، با محدود کردن ارتباط، رابطه شما را با خانواده

تان خدشه دار کند، یا استفاده شما از ماشین یا تلفن را محدود کند.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

سوء استفاده از
تصویر

اگر کسی عکس های شخصی یا خصوصی شما را نشر کند یا تهدید به این
کار کند، این می تواند خشونت خانگی باشد.

ممکن است به این شکل باشد - به اشتراک گذاری یا تهدید به اشتراک

گذاری عکس های خصوصی در رسانه های اجتماعی، تهدید به ارسال عکس

های خصوصی برای دوستان و خانواده یا فتوشاپ عکس شما در عکس ها

یا فیلم های نامناسب.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

سوء رفتار معنوی
اگر فردی از اعتقادات معنوی یا مذهبی برای آسیب رساندن به شما

استفاده می کند، شما را بترساند یا کنترل کند، این می تواند خشونت

خانگی باشد.

ممکن است به این شکل باشد - ممانعت از رفتار بر اساس اعتقادات تان،

مجبور کردن به شرکت در اعمال مذهبی، یا استفاده از آموزه های دینی برای

نگه داشتن شما در رابطه یا پذیرفتن خشونت و بدرفتاری.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

خشونت با
سالمندان

اگر کسی نیازهای ابتدایی شما را نادیده می گیرد یا باعث اذیت و آزار
شما می شود، این می تواند خشونت خانگی باشد.

ممکن است به این شکل باشد -امکان عوض کردن لباسهای کثیف تان

را سلب کند، به شما آزار برساند، باعث احساس شرم و تحقیر شما
شود، شما را مجبور به تغییر وصیت نامه یا امضای اسناد کند، یا پول

شما را بدون رضایت شما خرج کند.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

بدرفتاری تناسلی

اگر کسی مانع تصمیم گیری شما در مورد بچه دار شدن یا نشدن
شود، این می تواند خشونت خانگی باشد.

 
ممکن است به این شکل باشد - مجبور کردن/فشار آوردن به شما برای

باردار شدن یا سقط جنین، کنترل اینکه آیا شما داروهای ضد بارداری
مصرف می کنید یا نمی کنید، یا دسترسی شما را به خدمات بهداشت

محدود کند.
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جنبه های متعدد خشونت خانگی

خشونت جنسی

اگر کسی شما را بدون رضایت تان وادار به رابطه جنسی می کند، حتی اگر
همسر شما باشد، این می تواند خشونت خانگی باشد.

ممکن است به این شکل باشد - لمس جنسی، وادار کردن شما به لمس

جنسی فردی دیگر، یا برقراری رابطه جنسی با قرار دادن اسباب بازی،

انگشت یا آلت تناسلی در دهان، مقعد یا واژن بدون اجازه شما.
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