Parent Easy Guide 8 for multicultural families

بالدۇر ۋە مەجبۇرىي نىكاھلىنىش
Early and forced marriage

ۇئيغۇرچەUyghur/

بالدۇر ۋە مەجبۇرىي نىكاھلىنىش ائۋسترالىيەنىڭ بارلىق شىتات ۋە تېرىتورىيەلىرىدە قانۇنغا خىالپتۇر.
قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى باشقا دۆلەتلەرگە ېئلىپ مەجبۇرىي نىكاھالندۇرۇشمۇ قانۇنغا خالپتۇر.

بالدۇر ۋە مەجبۇرىي نىكاھ دىگەندە
نىمىلەر كۆزدە تۇتىلىدۇ؟

ائۋسترالىيە قانۇنى قانداق قارايدۇ؟

قانۇندا مۇنۇالر كۆرسىتىلگەن:
> > 18ياشقا تولغان ۋە يۇقىرى ياشتىكىلەر توي قىلىش ۋە قىلماسلىق
ۋە كىم بىلەن توي قىلىش ەئركىنلىكىنى تالالش ھوقۇقى بولىدۇ
> > 18ياشتىن تۆۋەنلەرنىڭ نىكاھلىنىشى چەكلىنىدۇ .ائالھىدە
ەئھۋالدا  16ياكى  17ياشقا توشقانالر سوت ائرقىلىق نىكاھلىنىشقا
ىئلتىماس سۇنسا بولىدۇ
> > 18ياشقا توشمىغان ھەر قانداق كىشىنىڭ ۆئرۈپ -ائدەت ۋە دىنىي
قاىئدىلەر بىلەن قىلىنغان نىكاھى قانۇنلۇق ەئمەستۇر.
بالدۇر ياكى مەجبۇرىي نىكاھنىڭ وئبۇكـتى كۆپىنچە ھالالردا قىزالر بولىدۇ،
ەئمما وئغۇلالرمۇ بۇ ەئھۋالغا ۇئچرايدۇ .ائتا -ائنىالر ائۋسترالىيەگە
كەلگەندىن كېيىنمۇ ائىئلە ياكى جەمئىيەت بېسىمى بىلەن بۇ ەئھۋالنى
داۋامالشتۇرىدۇ .ەئگەر بۇنداق ىئشالر يۈز بەرسە ،سەمىڭزدە بولسۇنكى بۇ
خىل نىكاھلىنىش جىنايەت ھېسابلىنىدۇ ۋە ېئغىر جازاالر بىرىلىدۇ.

بالدۇر نىكاھلىنىش  18ياشقا توشىمىغانالرنىڭ نىكاھلىنىشى بولۇپ ،بۇ
قۇرامىغا يەتمەي تويلىشىش دەپمۇ ائتىلىدۇ.
مەجبۇرىي نىكاھ دىگەندە بىراۋغا بېسىم ىئشلىتىش ،قۇرقۇنچ سېلىش
ياكى ائلداش ۋە تۆۋەندىكى ۋاستىلەر بىلەن نىكاھقا زورالش كۆزدە
تۇتىلىدۇ:
> >تويغا قارشىلىق كۆرسەتسە ائىئلىسنىڭ نۇمۇسىنىڭ تۆكۈلىشىگە
سەۋەب بولىدۇ دەپ قاراش
> >ۆئزى ياكى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلىرىگە تەھدىت ۋە زوراۋانلىق
ىئشلىتىش
> >پاسپورت قاتارلىق قانۇنلۇق ماتېرىياللىرىنى شۇ تويغا ماقۇل
كەلگىچە ېئلىۋېلىش
> >ائلداش ۋە ساختىپەزلىك بىلەن ۇئالرنى چەتەئلگە ساياھەت
ۈئچۈن ياكى چاي ىئچۈرۈش ۈئچۈن بارىدۇ دەپ ھىيلە ىئشلىتىش.

ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

ۆئرۈپ ائدەت
ۋە دىنىي قاىئدىلەر
ائۋسترالىيە قانۇنىدىن
پەرقلىق بولغان ەئھۋالدا،
قانۇن -نىزام ھەر ۋاقىت
بىرىنجى وئرۇندا كېلىدۇ.

ياردەم سوراش

سىز تونۇيدىغان بىرەرى بالدۇر ياكى مەجبۇرىي نىكاھلىنىش خەۋپىگە
ۇئچرىغان بولسا ياكى باشقا دۆلەتكە مەجبۇرىي توي ۈئچۈن تەرەددۈتلەنگەن
بولسا ،سىز بۇ يولالر بىلەن ياردەم قىالاليسىز:
> >ائالقىدار مۇالزىمەت وئرۇنلىرىغا ائالقە قىلىش .ۇئالر مەخپىيەتلىكىڭىزنى
ساقاليدۇ .تەرجىمانمۇ تەلەپ قىالاليسىز
> >ساقچىغا مەلۇم قىلىش
> >بالىالرنى خورالشنى پاش قىلىش لىنيەسىگە تېلىڧۇن قىلىش
> >مەكـتەپ خىزمەتچىلەرگە ەئھۋالنى يەتكۈزۈش.

بالدۇر ياكى
مەجبۇرىي نىكاھ -قۇرامىغا
يەتمىگەنلەرنىڭ ساقلىقى ۋە
نورماللىقىغا زىيان سالىدۇ ۋە ۇئالرنىڭ
ىئنسانىي ھوقۇقىنى دەخلى-
تەرۈزگە ۇئچرىتىدۇ.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر
تاشقىي ىئشالر ۋە سودا مىنىستېرلىكى

 1300555135ائۋسترالىيە ىئچىدە ھەر كۈن ھەر ۋاقىت .چەتەئلدە بولسىڭىز تېلىڧۇن  +61262613305ياكى
ۇئچۇر  +61421269080ائرقىلىق http://dfat.gov.au

ائۋسترالىيە قۇللۇققا قارشى تۇرۇش ىئدارسى

 0295148115ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە ياكى ېئلخەت ائرقىلىق
antislavery@uts.edu.au
قۇل قىلىش ،ائدەم يۆتكەش ۋە قۇلچىلىق تۈرىدىكى ھەركەتلەرگە قانۇنىي ۋە كۆچمەنلىك مەسلىھەتلىرى
ۈئچۈن www.antislavery.org.au

( My Blue Skyمېنىڭ كۆك ائسمىنىم)

مەجبۇرىي نىكاھقا ائالقىدار ھەقسىز قانۇنىي مەسلىھەتلەر www.mybluesky.org.au

ائۋسترالىيە قىزىل كىرىست جەمئىيىتى

 81004666ائرقىلىق ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە ىئشتىن سىرتقى
ۋاقىتالردا  1800986401ياكى ېئلخەت National_STPP@redcross.org.au
ەئگەر ائۋسترالىيە ڧېدىرال ساقچى داىئلىرى بىلەن ائالقىگە ىئھتىياجىڭىز بولسا
www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/trafficked-people

يېزىقچە تەرجىمانلىق ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى ()TIS

 131450نۇمۇرى ائرقىلىق  24ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى www.tisnational.gov.au

قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى مەجبۇرىي نىكاھقا
زورلىماسلىقنىڭ پايدىلىرى
قۇرامىغا يەتمىگەنلەر مەجبۇرىي نىكاھقا زورالنمىغاندا ۇئالر تۆۋەندىكى
ىئشالرنى قىالاليدۇ:
> >مەكـتەپلىرىنى تۈگىتەلەيدۇ
> >ياخشى خىزمەت تاپااليدۇ
> >ساغالم ھامىلدار بولۇپ ساغالم پەرزەنتلىك بوالاليدۇ
> >ىئززەت -ھۆرمىتى قوغدىلىنىدۇ
> >زوراۋانلىق ۋە جىنسىي ەئسەبىيلىكـتىن ساقالنغىلى بولىدۇ.

وئرۇنالشتۇرۇلغان نىكاھچۇ؟

وئرۇنالشتۇرۇلغان نىكاھ ائۋسترالىيەدە قانۇنلۇق .بۇنىڭدا بىراۋنىڭ ائىئلىسى
ۋە باشقا تەرەپلەرنىڭ ۆئزى توي قىلماقچى بولغان وئبۇكـتىنى تېپىشىغا بەرگەن
ماقۇللىقى كۆزدە تۇتىلىدۇ .ەئمما ،تويالشماقچى بولغان ھەرىئككى تەرەپ
چوقۇم  18ياشتىن يۇقىرى بولىشى ۋە ھەر ىئككى تەرەپنىڭ نىكاھ رازىلىقى
بولىشى كېرەك.

جەنۇبىي ائۋسترالىيە ساقچى داىئلىرى

جىىدىي ەئھۋالدا 000
خەتەر بولغان ەئمما بەك جىددىي بولمىغان ەئھۋالدا 131444

ائۋسترالىيە ڧېدىرال ساقچى داىئلىرى()AFP

 AFP 131237نىڭ مەجبۇرىي نىكاھ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالرغا ياردەم بىرىدىغان مەخسۇس خادىملىرى
بار www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى خۇرالشنى پاش قىىلىش لىنيەسى

 131478ھەر كۈن ھەر ۋاقىت
بىرەسىنىڭ خەتەردە قالغانلىقىنى بىلسىڭىز www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى

 1800800098ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت
زوراۋانلىققا ياردەم ،جىددىي ۆئي ھەل قىلىش ۋە باشقا تەرەپلەرگە تونۇشتۇرۇش مۇالزىمەتلىرى
http://womenssafetyservices.com.au

جەنۇبىي ائۋسترالىيە قانۇن مۇالزىمەت كومىسسيەسى

مەسلىھەت لىنيەسى  130036642ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  8:30دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە ھەقسىز
قانۇن مەسلىھەتلىرى www.lsc.sa.gov.au

مەزكۈر ائتا-ائنىالر ەئپچىل قولالنمىسى جەنۇبىي ائۋسترالىيەدىكى يېڭىدىن وئلتۇراقالشقان ۋە كۆپىيىۋاتقان كۆپ مەدەنىيەتلىك جەمئىيەتلەر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى
تەرىپىدىن تۈزۈپ چىقىلغان  9قولالنمىنىڭ بىرىدۇر .بىز بۇ قولالنمىنى تۈزۈپ چىقىش جەريانىدا بىزنى قوللىغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرىغا ۋە ۆئزلىرىنىڭ ەئقلىي ۋە كەسپىي ىئقتىدارلىرىنى بېغىشلىغان ائىئلىلەرگە ،بولۇپمۇ
مەزكۈر قولالنمىدا رەسىملىرى ىئشلىتىلگەن ائىئلىلەر ۋە خىزمەتچىلەرگە ائالھىدە رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز.
پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى مەزكۈر خىزمەتتە ماائرىپ مىنىستېرلىكى ۋە ائنا-بالىالر ساغالملىق تورى بىلەن ھەمكارالشقاندۇر.
تېلىڧۇن)08( 83031660 :
www.parenting.sa.gov.au
ائتا-ائنىالر ەئپچىل قولالنمىسى جەنۇبىي ائۋسترالىيەدە ھەقسىز تارقىتىلىدۇ
مۇھىم ىئزاھات :بۇ قولالنمىدىكى ۇئچۇرالر ساالھىيەتلىك كەسپىي خادىمالرنىڭ مەسلىھەتى وئرنىدا مۇائمىلە قىلىنماسلىقى الزىم.
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