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قانون اصالح مقررات جرایم )جرم علیه افراد
آسیبپذیر) مصوب سال 2020
)CRIMES (OFFENCES AGAINST VULNERABLE PEOPLE
LEGISLATION AMENDMENT ACT 2020
برگه اطالعات

در یک نگاه


این جرایم جدید از بزرگساالن دارای معلولیت و سالمندان آسیبپذیر
اجتماع محافظت میکند.



این جرایم جایگزین جرایم موجود نیست



این جرایم افراد و سازمانهای مسئول مراقبتی را هدف قرار میدهد که
رفتار خطاگونه دارند



یک جرم جدید تعریف شده است که موسساتی را هدف قرار میدهد
که در محافظت از افراد موسسه در مقابل جرایم کیفری جدی قصور
میورزند



فرد مسئول مراقبت شامل افرادی است که داوطلبانه ،در مقابل
حقالزحمه یا در جایگاه شغلی خود در یک موسسه خدمات مراقبتی
ارایه میدهند.



این جرایم فقط در رابطه با ابعادی از مراقبت اعمال میشود که فرد
مسئول آن است.



این جرایم محافظت منتج از قانون و غیرمنتج از قانون موجود را تکمیل
میکنند.
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جرایم جدید
ن
قوانی جدید در  ACTبه اجرا در مآیند
در  20آوریل سال ،2021
تا محافظت بیشتری از بزرگساالن آسیبپذیر در  ACTمهیا کنند.
سوءرفتار ،بتوجه و قصور در محافظت از یک فرد آسیبپذیر در
 ACTجرم ی
تلق خواهد شد .این جرایم جدید به منظور محافظت از
بزرگساالن دارای معلولیت و اعضای مسنتر و آسیبپذیر جامعه
تدوین شدهاند.
«فرد آسیبپذیر» چه کیس است؟
ن
در این قانون ،فرد آسیبپذیر ( )vulnerable personبه معن
بزرگسایل تعریف شده است که معلولیت دارد یا فردی که  60سال
و باالتر دارد و گرفتار یک نوع آسیبپذیری است.
این موارد عبارتند از:
 یک ناهنجاری ،بیماری یا مرض که بر فرایندهای فکری،
پنداشت واقعیت ،عواطف یا قضاوت فرد تاثی گذاشته و یا
منجر به بروز رفتار آشفته مشود؛
ن
ی
 یک نوع مشکل ن
روانشناخن ،حیس یا فیییک که باعث
ذهن،
کاهش شدید ظرفیت ارتبایط ،یادگیی یا حر ی
کن فرد مشود؛ یا
 دالیل دیگری که فرد از نظر اجتمایع ن ن
میوی شده یا قادر به
ی
مشارکت در زندگ اجتمایع نیست.
چرا  60سال؟
این ن
میان محدودیت ن
سن بر مبنای تحقیقات از جمله گزارش سال
ن
ن
 2018سازمان بهداشت جهاب ( )WHOتعیی شده است که
مگوید حدود یک ششم افراد  60سال و باالتر در سال گذشته
نویع از سوءرفتار را در اجتماع تجربه کردهاند 1.گزارش بدرفتاری با
قوانی ی
ن
اسیالیا شامل
سالمندان ( )Elder Abuse2کمیسیون رفرم
ن
اطالعات مربوط به تفاوت طول عمر افراد ابوریجین و تنگهنشینان
خلیج تورس در مقایسه با جامعه وسیعتر ی
اسیالیا ن
نی مدنظر قرار
گرفته است.
ی
بطور کیل این موضوع که افراد جامعه در سن  60سالگ محق به
برخوردی متفاوت هستند ،در سطح وسیع پذیرفته و مقبول است.
این ن
سن است که اعضای جامعه  ACTلقب ارشد )(seniors
ی
ن
مگیند و به شیوههای مختلق تکریم مشوند .در رسارس اسیالیا
ن
همی آستانه ن
ن
سن برای کسب جایگاه «ارشدیت» استفاده
نی از
مشود.
چرا تعریف «فرد آسیبپذیر» شامل فرد معلول ز
نی هست؟
ن
قوانی کیفری بالقوه برای
دولت در اواخر سال  2019در زمینه
ین
پرداخی به موضوع بدرفتاری با سالمندان مشورت کرد .بازخوردهای

ن
جهاب،‘Elder Abuse’ ،2018 ،
 1سازمان بهداشت
قابل ی
دسییس بصورت آنالین در
https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/elder-abuse
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ی
ی
پیشنهاداب به منظور بسط
دریافن درباره رفرمهای بالقوه شامل
محافظت به افراد دارای معلولیت عالوه بر افراد مسنتر بود.
هدف این قانون بهبود محافظت از افراد آسیبپذیر وابسته به
مراقبت توسط دیگران ،از طریق جرمانگاری سوءرفتار و بتوجیه به
افراد آسیبپذیر جامعه است .شواهد زیادی وجود دارد که افراد
مسنتر و افراد دارای معلولیت ،هر دو ،به ن
میان نامتناسن در مقابل
سوءرفتار آسیبپذیر هستند.
ز
قوانی «بزرگسال دارای معلولیت» کیست؟
در این
مفهوم بزرگسال دارای معلولیت ) (adult with disabilityبازتاب
مفاد مندرج در  Disability Services Act 1991است.
ذهن ،ن
رواب ،حیس یا ن
این مفهوم شامل فرد دارای مشکل ن
فیییک
است .معلولیت داییم است یا احتمال داییم شدن دارد و به این
ن
معن است که «ظرفیت فرد به شدت» در ارتباطات ،یادگیی و
ی
حرکت کاسته شده و نیاز به تداوم خدمات حماین دارد .در صورت
احراز سایر معیارها ،فرد دارای معلولیت مزمن یا با ماهیت مقطیع،
همچنان تحت پوشش این قانون است.
این تعریف با علم به آن که افراد معلول همیشه بیشتر یا کمتر از
دیگران آسیبپذیر نیستند  ،تالش مکند نیاز ن
بعض افراد به
محافظت در برابر سوءرفتار در مواردی که آنها قادر به محافظت از
خود نیستند را متعادل کند.
جرم جدید -سوءرفتار با فرد آسیبپذیر
)(Abuse of Vulnerable Person
این جرم رفتار سوءاستفادهگرانه فرد مسئول مراقبت از فرد
آسیبپذیر را جرم مانگارد.
این رفتار باید منجر به ایراد صدمه به فرد آسیبپذیر یا تحصیل
مزایای مایل توسط فرد بدرفتار یا فرد مرتبط با ایشان شود و فرد
بدرفتار باید با بمالحظهگری موجب ایراد صدمه یا کسب مزیت
شده باشد.
عملکرد سوءاستفادهگرانه متواند فعل (انجام کاری) یا ترک فعل
(عدم انجام کاری) باشد .دو نوع عملکرد ،سوءاستفادهگرانه
تهدیدآمی ،تحقی ن
ن
محسوب مشوند .اویل رفتار خشونت ن
آمی یا
آمی،
نامناسب جنیس با فرد آسیبپذیر است.
دوم عملکردی علیه فرد آسیبپذیر یا فرد آشنای آنها است که
الجرم منجر به آثار زیر مشود:
ی
 باعث وابستیک فرد آسیبپذیر به فرد سوءاستفادهگر شود
 فرد آسیبپذیر را ن ن
میوی کند
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دسییس فرد آسیبپذیر به خدمات موردنیاز از جمله ی
ی
دسییس

به منابع و ارتباط با همتایان که از نژاد ،مذهب یا باورهای
معنوی ،سوگیی جنیس و هویت جنیس از آنها حمایت مکنند
را محدود کند
 آزادی عمل فرد آسیبپذیر را محدود یا محروم کند
 فرد آسیبپذیر را ترسانده ،تحقی کرده ،ن ن
تییل کرده یا تنبیه کند.

البته در رابطه با رفتار نوع دوم که منجر به ییک از آثار فوق مشود،
ی
صورب مصداق رفتار سوءاستفادهگرانه است که
این رفتار فقط در
ی
منطق برای مراقبت امن و اثربخش از فرد آسیبپذیر یا
بلحاظ
امنیت فرد دیگر ن
حاض در محل یا آن نزدییک نضوری نباشد.
برای مثل ،عملکردی که آزادی عمل فرد آسیبپذیر را محدود
تواناب فرد در ترک
مکند ،ممکن است شامل محدود کردن
ی
تسهیالت مر ی
اقبن بوده و برای اطمینان از امنیت فرد نضوری باشد.
دو سطح مجازات برای جرم سوءاستفاده از فرد آسیبپذیر
وجود دارد:
ر
حداکی مجازات تا پنج
 اگر صدمه وارده صدمه جدی است،
سال زندان است
ر
حداکی مجازات تا سه سال
 در سایر موارد اگر صدمه ایراد شود،
زندان است
ی
دفاعیاب تعریف شده است تا اطمینان حاصل شود که فردی که با
حسن نیت عمل مکند ،بلحاظ کیفری مسئول این جرم نیست.
جرم جدید -قصور در محافظت از فرد آسیبپذیر در مقابل جرم
کیفری (Failure to protect vulnerable person
)from criminal offence
این تخلف ،قصور یک فرد صاحب منصب در یک موسسه در
محافظت از فرد آسیبپذیر تحت مراقبت خود را جرم مانگارد.

این جرم فقط در رابطه با کیس کاربرد دارد که به علت جایگاه خود
در موسسه متواند خطر وارده بر فرد آسیبپذیر را کاسته یا
مرتفع کند.
عبارت «فرد صاحب منصب» تعریف نشده است و این که آیا فرد
ی
صاحب منصب محسوب مشود ،به ررسایط هر پرونده بستیک دارد.
ی
مالحظاب که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از فرد تا چه م نیان
قدرت اتخاذ عمل از جمله تصمیمگیی ،تاثی بر روش نحوه مراقبت
افراد ن
حاض در موسسه یا محافظت از آنها در مقابل خطر جرم
کیفری جدی دارد.
حداک ری مجازات این جرم تا پنج سال زندان است.
جرم جدید -تتوجیه به فرد آسیبپذیر
)(Neglect of Vulnerable Person
این تخلف بتوجیه به فرد آسیبپذیر توسط فرد مسئول مراقبت
از فرد آسیبپذیر را جرم مانگارد.
تضمی کند که ن
ن
ن
«ضوریات
قوانی جدید ،فرد مسئول مراقبت باید
در
ی
ن
تامی شده است .این قانون در
زندگ» برای فرد تحت مراقبت آنها
ن
تامی
رابطه با افرادی اعمال مشود که مسئول مراقبت هستند اما در
ی
نضوریات زندگ که بخش اسایس مراقبت از فردی است که مسئولیت
او را به عهده دارند ،قصور مورزند.
ر
حداکی مجازات این جرم تا پنج سال زندان است.
جرایم جدید در رابطه با افراد مسئول مراقبت اعمال مشود؟
جرایم سوءرفتار با یک فرد آسیبپذیر و بتوجه به فرد آسیبپذیر
در رابطه با فردی اعمال مشود که مسئول مراقبت از فرد آسیبپذیر
است.
ی
ن
تامی مراقبت از یک فرد آسیبپذیر است
صورب مسئول
فرد در
که ی
کنیل جنبهای از مراقبت موردنیاز فرد آسیبپذیر را ضفنظر از
آنکه مراقبت کوتاه مدت است یا بلندمدت ،به عهده داشته باشد.

ارتکاب این جرم در مواردی است که فرد صاحب منصب از خطر
ماهوی جرم جدی ارتکاب علیه فرد آسیبپذیر توسط فرد مرتبط با
موسسه آگاه باشد و فرد صاحب منصب باید ضمن قصور یا از
طریق عدم مالحظه در محافظت از فرد آسیبپذیر قصور ورزیده
باشد.

افراد مسئول مراقبت که این جرایم در رابطه با آنها متواند مصداق
ن
کساب هستند که در قبال پول خدمات مر ی
اقبن ارایه
داشته باشد ،شامل
ن
مدهند و همچن ن
کساب که در فضای غیرسیمتری مراقبت ارایه
ی
مکنند.

فرد مرتبط با موسسه ،فردی است که:

جرایم جدید چگونه در رابطه با موسسات اعمال مشوند؟
همه جرایم در رابطه با هر دوی افراد و نهادهای ررس ی
کن اعمال
مشوند (بخش .)Legislation Act 200 161

 مالک یا مدیر موسسه است یا آن را ی
کنیل مکند؛
 توسط موسسه استخدام شده یا مشارکت داده شده است؛
 به عنوان داوطلب در موسسه کار مکند؛
ی
فعالین با یا در موسسه مشارکت دارد؛ یا
 در
 در جایگایه است که به علت اختیار خود در موسسه بر آن
نفوذ دارد.
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هر سه جرم مگویند مراقبت از افراد آسیبپذیر در فضای
خصویص مثال توسط اعضای خانواده که در خانه از فرد مراقبت
مکنند و در فضای نهادی مثل کارکنان مسئول مراقبت طبق
خط ر
میسها و رویههای نهاد استخدام کننده آنها اتفاق مافتد.

ن
تضمی کند در مواردی که مراقبت در
تمرکز این جرایم بر آن است که
یک فضای نهادی مهیا مشود ،مسئولیت مناسب در برابر سوءرفتار
ی
ن
تعیی
درسن
یا بتوجه یا قصور در محافظت از فرد آسیبپذیر به
شده است ،مقوله «نهاد مربوطه» ن
نی در هر سه جرم لحاظ
شده است.

ررسایط ،نباید کارکنان را بابت نتیجه اقدامات و تصمیمات خارج از
ی
کنیل آنها مسئول شناخت .موجودیت اصیل که باید مسئول
ی
وضعیت شناخت ،آن نهاد موسساب است.
ز
معن رفتار «در تمام رشایط منطق است» چیست؟
ی
ی
منطق بودن به ررسایط هر پرونده بستیک دارد و دادگاهها سطح
آموزش و تخصص فرد مسئول مراقبت را در نظر مگیند.

نهاد مربوطه ) (relevant institutionبه ن
معن نهادی غی از یک
نهادهاب تعریف شده است که مسئولیت مدیریت
فرد یا گروه
ی
تسهیالت ،مشارکت در فعالیتها یا ارایه خدمات به افراد
آسیبپذیر تحت مراقبت ،نظارت و ی
کنیل نهاد را به عهده دارند.

در رابطه با مر ن
اقبی داوطلب و رایگان ،دادگاه به مراقبت انجام شده
و سطح مراقبت موردانتظار از فرد داوطلب توجه دارد.

این به آن ن
معن است که نهادها و افراد مسئول مراقبت مسئولیت
محافظت از افراد آسیبپذیری را به عهده دارند که تحت مراقبت
آنها هستند.

ن
در رابطه با افراد آموزش دیده خدمات مر ی
کساب که ممکن
اقبن یا
است در یک موسسه شاغل باشند ،دادگاهها موقع تصمیمگیی در
ی
منطق بودن رفتار ،وضعیت را برریس مکنند.
رابطه با

چه دفاعیههای موجود است؟
چند دفاعیه برای جرایم جدید موجود است.

ز
برخ مثالهای «جرم جدی» چیست؟
ن
بعض جرایم جدی ) (serious offencesدر معنای جراییم تعریف
شدهاند که مشمول مجازات پنج سال یا بیشتر زندان مشوند .این
ر
رویس متداول برای ر
تشی ح «جرم جدی» در مقررات  ACTاست.

دفاعیات در مواردی اعمال مشود که متشایک بتواند ثابت کند که:
ی
منطق بوده است ;
 رفتار متشایک در همه ررسایط
) (reasonable in all the circumstancesیا
 اگر متشایک وابسته به یک موسسه (مثل مدیر یا کارمند) است،
رفتار مربوطه:
ر
• منطبق با خطمیسها و رویههای موسسه بوده است،
• طبق دستور فرد صاحب مقام در موسسه انجام شده
است ،یا
• در نتیجه ررساییط اتفاق افتاده است که خارج از ی
کنیل
متشایک است.
ی
ر
هدف از این دفاعیه که رفتار در تمام رسایط منطق بوده است ،فهم
وضعیت مثال در مواردی است که فرد (فرد مسئول مراقبت) با حسن
ر
حداکی توان خود از فرد آسیبپذیر مراقبت کند ،اما
نیت و
ی
محدودیتهای مایل یا سایر منابع یا دسییس به حمایت فرد مراقب
منجر به ایراد صدمه ناخواسته به فرد آسیبپذیر شود .ممکن است
ررساییط وجود داشته باشد که افرادی که نقش مراقب ین دارند ت ن
جهیات
و حمایت ن
کاف نداشته (خود آسیبپذیر باشند) و ظرفیت یا فرصت
کیم برای رفع نواقص مر ی
اقبن داشته باشند که قادر به ارایه
آن هستند.
هدف از دفاعیات ویژه افرادی که در قالب یک موسسه خدمات
مر ی
ن
تضمی کنند که کارکنان یک
اقبن ارایه مدهند ،آن است که
ن
موسسه زماب که از رویهها ،دستور یا شیوه غالب پیوی مکنند یا
منابع و زمان ن
کاف برای مراقبت مناسب از یک فرد آسیبپذیر
ی
ن
ندارند ،مسئول نیستند .یعن اگر این موارد خارج از کنیل آنها
باشند ،آنها در مقابل نتیجه اعمال خود پاسخگو شناخته نخواهند
وقن خط ر
شد .برای مثال ،ی
میسها یا رویههای یک موسسه اقام ین
سالمندان ن
میان خایص از مراقبت را برای کارکنان الزام کرده است،
ن
برنامه کار و تعداد کارکنان ممکن است به این معن باشد که بلحاظ
ن
فیییک رعایت این الزامات برای کارکنان غیممکن است.در این
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ز
بعض نمونههای جرم جدی عبارتند از:
ن
 نضب و شتم که باعث صدمه بدب شود
باب که باعث صدمات ن
 حمله یا نض ی
بدب دردناک شود
 تهدید به ایراد صدمات ن
بدب دردناک

ی
 تخیط از یک دستور خشونت فردی یا خشونت خانوادگ
 ر
اکی جرایم جنیس
 قتل و آدم ر
کیس
 رسقت عمده ،دزدی و رسقت از ن ن
میل
 کسب مال از طریق فریب
 کسب مزیت مایل از طریق فریب
 ایراد خسارت عمده به اموال
برای مثال ،جرایم جدی ،مشمول موارد زیر نیستند:
 رسقت جزب
 دعوای عادی یا تهدید به ایراد صدمه بدبن
 تملک غی ن
ی
رسقن
قانوب مال
 جرایم ترافییک
 خسارات جزب به اموال.
افراد متاثر از سوءرفتار یا شاهد سوءرفتار چطور متوانند بر پایه
این قانون شکایت کنند؟
سازوکار شکایت مشابه سازوکار شکایت در سایر جرایم کیفری
است .در وهله اول ،مثل سایر جرایم کیفری ،پلیس فرد مناسب
برای صحبت کردن است.

آیا طبق این مقررات ،شاهد متعهد به شکایت است؟ چه عواقن
در انتظار فردی است که شکایت نیمکند؟
اگر در چارچوب این قانون ،شاهد یک جرم بودهاید ،و در موسسه
منصن ندارید ،این مقررات تعهد دیگری را متوجه شما نیمکنند.
از این رو ،اگر شما مراتب را به پلیس گزارش ندهید ،مثل سایر جرایم
کیفری ،هیچ عواقن برای ر
اکی اعضای جامعه وچود ندارد.
البته ،اگر شما منصن در یک موسسه دارید و گزارشدیه برای
کاهش خطر ارتکاب بتوجیه عمده علیه فرد آسیبپذیر توسط فرد
دیگر مرتبط با موسسه نضوری است ،در این صورت باید هر آنچه
در اختیار دارید را برای کاهش خطر ارتکاب جرم کیفری جدی علیه
فرد آسیبپذیر انجام دهید.
ز
ز
قوانی تعهدات گزارشدیه جدید معرف مکنند؟
آیا این
ن
خی .قوانی جدید الزامات گزارشدیه اجباری را تغیی نداده و هیچ
تعهد گزارشدیه جدیدی تحمیل نیمکند .باید با جرایم جدید مثل
سایر جرایم جدید برخورد شود .تنها تفاوت در این مورد آن است
که جرم ،بجای محافظت از کل مردم ،بطور اخص مربوط به افراد
آسیبپذیر (طبق تعریف) است.
اگر فردی از سوءرفتار یا احتمال سوءرفتار با یک فرد آسیبپذیر
مطلع شود ،مگر آنکه یک فرد صاحب قدرت در یک موسسه
باشد و نویع گزارشدیه برای کاهش خطر جرم علیه فرد آسیبپذیر
ن
قوانی
توسط طرف مقابل مرتبط با این موسسه نضوری باشد ،این
جدید وضعیت موجود را تغیی ندادهاند.
ی
ن
تعهداب برای گزارش یا
قانوب
اگر سازمانها در حیطه چارچوبهای
ی
اقداماب درباره برخورد کیفری ارتکاب یا مشکوک علیه یک فرد
اتخاذ
آسیبپذیر دارند ،این موارد همچنان اعمال مشود.
ن
تعیی آنکه آیا یک جرم مشکوک باید
هاب برای
اگر سازمانها پروتکل ی
گزارش شود ،یا باید اقدام دیگری انجام شود ،تغییی در آن ایجاد نشده
ن
قوانی جدید در رابطه با فرد مسئول در یک
است (منوط به آنکه
ن
موسسه که باید برای رفع یا کاهش خطر برای فرد آسیبپذیر قرباب یک
جرم شدید ارتکاب توسط فرد دیگر مرتبط با موسسه اعمال شود).
ز
قوانی جدید جایگزین سایر جرایم مشوند؟
آیا این
ن
این قوانی جایگزین جرایم کیفری موجود نیمشوند .جرایم جدید
محافظت بیشتری برای بزرگساالن آسیبپذیر ایجاد کرده و
مقررات کیفری موجود را تکمیل مکنند.
قوانی جدید در رابطه با کودکان ز
ز
نی اعمال مشود؟
آیا
این جرایم فقط در رابطه با بزرگساالن اعمال مشود .مجموعه
ن
قوانی کیفری و غیکیفری برای حمایت از کودکان و برریس مقوله

ن
قوانی گزارشدیه اجباری و جرم
بدرفتاری با کودک از جمله
بتوجیه به کودک وجود دارد.

جرم بتوجیه نسبت به کودکان (بخش )Crimes Act 1900 39
در مقایسه با جرم جدید ب توجیه به بزرگساالن آسیب پذیر،
ر
حداکی مجازات کم تری دارد .علت آن تفاوت در عناض هر یک از
ی
جرایم است .به ویژه ،ارتکاب این جرم فقط در صورب لحاظ
ی
ن
تامی نضوریات زندگ قصور وجود داشته باشد و
مشود که در
بتوجیه باعث صدمه شدید به فرد آسیب پذیر شود .جرم مربوط
به کودکان در مواقیع اتفاق مافتد که سوءرفتار ،بدرفتاری یا
بتوجیه والدین وجود دارد و سطح صدمه ایرادی لحاظ نیمشود.
آیا دولت به تدابی ویژه حمایت از افراد آسیبپذیر توجه دارد؟
ی
ن
حماین است که با توجه به
وقوانی
دولت در حال پیگیی رفرم
اهمیت سوءرفتار مایل از افراد آسیبپذیر ،در ارسع وقت به ثمر
خواهد نشست.
چه حمایتهای دیگری از افراد مسنتر کانیا و افراد معلول وجود
دارد؟
سازوکارهاب برای شکایت تحت
ی
) Human Rights Commission Act 2005 (HRC Actوجود
ی
خدماب که به افراد معلول ارایه مشوند،
دارد تا شکایات مربوط به
ی
افراد مسئول مراقبت از آنها و خدماب که به افراد مسنتر و افراد
مسئول مراقبت از آنها ،ارایه و برریس شوند.
ن
همچنی راهکارها یب برای حل قصور ارایهدهنده رسویس
این موارد و
و ارایه سطوح رسویسدیه مناسب از جمله در مواردی که منطبق
بر استانداردها نیست از طریق ساژش موجود است.
ً
اخیا تغیی یاب در  HRC Actایجاد شده که به کمیسیون حقوق ر
بش
اختیار مدهد به شکایات مربوط به رفتار با افراد آسیبپذیر (طبق
ی
همان تعریف مربوط به مقررات سه جرم جدید) رسیدگ کند.
این  HRCرا قادر به برریس و اتخاذ اقدامات بیشتری در رابطه با
اتهامات سوءرفتار ،اغماض یا بهره ر
کیس از افراد آسیبپذیر مکند.
آن به روی افراد باز است تا بتوانند موضوع را با کمسیون حقوق
ر
بش  ACTو خدمات پلیس  ACTموردبحث گذاشته و درباره طرح
شکایت کیفری یا شکایت به کمیسیون حقوق ر
بش (یا هر دو)
تصمیم گیی کنند.
 Towards Disability Justice for the ACT3به چند مکانیسم
ی
ن
ساکنی معلول کانیا از جمله تدابیی اشاره مکند که
حماین ویژه
قبال برای حمایت از افراد معلول در  ACTاجرا شده است.

3برای کسب اطالعات بیشتر ،صفحات  71-75را ببینید:
https://www.communityservices.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/1337783/TowardsDisability-Justice-for-the-ACT-Summary-of-research-and-consultations-2019.pdf
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ز
پشتیبات
اگر فردی گرفتار یا شاهد سوءرفتار یا بتوجیه شده است ،در ACT
چند سازمان مردمنهاد وجود دارد که از اهایل کانیا حمایت کرده و به
آنها کمک مکند .شما متوانید در این قسمت درباره خدمات
ی
حماین در  ،ACTاطالعات بیشتر کسب کنید:
https://www.communityservices.act.gov.au/qualitycomplaints-and-regulation/advocacy.
 1800RESPECTرسویس مشاوره میل ویژه آزار جنیس ،خشونت
ی
ی
خانیک و خانوادگ است و از افرادی که گرفتار خشونت و بدرفتاری
ن
متخصصی
شدند یا در معرض آن هستند و دوستان و خانوادهها و
حمایت مکند .لطفا با شماره  1800 737 732تماس گرفته و
درباره نیازهای خود با یک مشاور مجرب صحفت کنید یا از تارنمای
https://www.1800respect.org.au/services/about service-directoryبازدید کنید.
ACT Disability, Aged and Carer Advocacy Service
) (ADACASیک سازمان حقوق ر
بشی است که به افراد معلول،
ن
افراد مبتال به بیماری سالمت روان ،افراد سالمند و مراقبی ،حمایت
فردی رایگان ،اطالعات و توصیه ارایه مکند .حامیان آن متوانند
ن
قوانی جدید کمک کرده و در طرح گزارش یا شکایت
در زمینه تفهیم
حمایت کنند.
 ADACASدر  Unit 14/6 Gritten Street, Westonقرار دارد و
متوانید با شماره  )02( 6242 5060یا از طریق ایمیل
 adacas@adacas.org.auبا آن تماس بگیید .اطالعات بیشتر
درباره  ADACASرا متوانید در تارنمای  adacas.org.auببینید.
 Advocacy for Inclusionحمایت فردی ،شخض و اصویل از
ی
ی
معلولین به عمل مآورد که در  ACTزندگ مکنند.
افراد دارای
ن
حامیان آنها متوانند در زمینه قوانی جدید ،دریافت کمک یا طرح
شکایت یا گزارش کمک کنند Advocacy for Inclusion .در آدرس
Suite 2.02 Griffin Centre, 20 Genge Street,
 Canberra ACT 2601قرار دارد و متوانید با شماره
 )02( 6257 4005یا ایمیل
 info@advocacyforinclusion.orgبا آن تماس بگیید.
اطالعات بیشتر را متوانید در تارنمای
 http://www.advocacyforinclusion.orgببینید.
 Canberra Rape Crisis Centreاز طریق شماره
حماین و مشاوره ن
ی
تلفن در رابطه با
 )02( 6247 2525خدمات
بحران تجاوز ارایه مدهد .اطالعات بیشتر را متوانید در
 https://www.crcc.org.au/ببینید.
 Carers ACTطیف وسییع از حمایت به ویژه از مر ن
اقبی بدون
حقوق از جمله اطالعات و توصیه مربوط به حمایتها ارایه مکند
و متوان با شماره  )02( 6296 9900یا از طریق تارنمای
https://www.carersact.org.au/advocacy-and representing-your-views/با آن تماس گرفت.
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 Consumer Law Centreو
 Care Inc Financial Counselling Serviceمتوانند به کسابن
کمک کنند که گرفتار سواستفاده مایل یا متاثر از آن شدهاند.
از طریق شماره  )02( 6143 0044یا تارنمای
 http://www.carefcs.org/contactمتوانید با
 Consumer Law Centreتماس بگیید.
) Domestic Violence Crisis Service (DVCSن
طیق از
ن
خدمات از جمله خدمات مداخله در بحران  24/7به کساب ارایه
ی
ی
مدهد که گرفتار خشونت خانیک و خانوادگ شدهاند یا شده بودند.
ی
ن
حقوف ن
نی ارایه
پشتیباب و حمایت
عالوه بر آن DVCS ،خدمات
مکند .برای دریافت اطالعات بیشتر از
https://dvcs.org.au/our-services/crisis-intervention/
بازدید کرده یا با شماره  )02( 6280 0900تماس بگیید .اطالعات
تماس بیشتر را متوانید در
 https://dvcs.org.au/contact/contacts/ببینید.
ی
خط ن
حقوف ارایه
تلفن ویژه  Legal Aid ACTمتواند اطالعات
ی
کرده و برای ارایه مشورت حقوف رایگان وقت دهد .شما متوانید از
طریق شماره  1300 654 314با خط ن
تلفن ویژه Legal Aid ACT
تماس بگیید.
National Disability Abuse and Neglect Hotline
یک رسویس رایگان ،مستقل و محرمانه ویژه برای گزارش بدرفتاری و
اغماض افراد دارای معلولیت است .برای گزارش ،با خط ویژه
 1800 880 052تماس گرفته یا با آدرس ایمیل
 hotline@workfocus.comمکاتبه کنید .برای دریافت
اطالعات بیشتر به تارنمای
https://www.jobaccess.gov.au/complaints/hotline
مراجعه کنید.
ی
ی
حماین در
ارتباطاب برای دریافت خدمات
 OneLinkاطالعات و
 ACTاز جمله خدمات ویژه خانوادهها و جوانان و خدمات ویژه
ن
ن
خانماب
تامی مکند که بخانمان بوده یا در معرض ب
افرادی
هستند .برای دریافت اطالعات بیشتر ،با شماره 1800 176 468
تماس گرفته یا از  https://www.onelink.org.au/بازدید کنید.
ی
خدماب را به افرادی ارایه مکند که
 Victim Support ACTطیف
ن
قرباب جرایم شدهاند .شما متوانید از طریق شماره  1800 822 272یا
بصورت آنالین از طریق https://hrc.act.gov.au/contact-us/
با  Victim Support ACTتماس بگیید.

زبانها
ن
 لطفا با خدمات،برای صحبت کردن با فردی به زباب غی از انگلییس
 این رسویس. تماس بگیید131 450 ( به شمارهTIS) ترجمه شفایه
. هفت روز در هفته فعال است، ساعت در روز24
إذا كنت بحاجة إىل ر
13 14 50 :متجم إتصل بالرقم
翻译和口译服务：13 14 50
Ako trebate tumača, nazovite: 13 14 50
Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε: 13 14 50
Se hai bisogno di un interprete, chiama: 13 14 50
Jekk għandek bżonn ta 'interpretu, sejħa: 13 14 50
اگر نیاز به ی
13 14 50 :میجم دارید با این شماره تماس بگیید
Jeśli potrzebujesz tłumacza, zadzwoń: 13 14 50
Se você precisar de um intérprete, ligue para: 13 14
50
Если Вам нужен переводчик, пожалуйста звоните
по номеру: 13 14 50
Ако треба тумача, назовите: 13 14 50
Si usted necesita un intérprete, llame al: 13 14 50
Eğer bir tercümana ihtiyacınız Arama: 13 14 50
Nếu bạn cần một thông dịch viên, xin gọi: 13 14 50
برای کسب اطالعات بیشتر
ن
برای کسب اطالعات بیشتر درباره قوانی جدید و نسخه انگلییس
 به تارنمای،ساده این سند
https://justice.act.gov.au/vulnerablepeople
.مراجعه کنید

تکریم> سالمت > همیاری > نوآوری

