Türkçe - Turkish

1800RESPECT nedir?
(What is 1800RESPECT?)
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Yardım Alın
Bilgi Alın
Aile ve arkadaşlar için bilgi ve destek
Çalışanlar ve profesyoneller için bilgi ve destek
Nasıl iletişime geçilir?

Şiddete ve tacize tepki göstermek herkesin işidir. 1800RESPECT ulusal cinsel saldırı ile ev ve aile içi
şiddet hizmetidir. 1800RESPECT saldırıya uğrayan/saldırıdan kurtulanlar, aileler, arkadaşlar ve
çalışanlar içindir. Telefonla danışmanlık ve çevrimiçi danışmanlık hizmetleri sunuyoruz ve web
sitemizde bilgiler, öneriler ve yerel hizmetlere yönlendirme seçenekleri yer alıyor. Bunların tümüne bu
web sitesinden veya 1800 737 732 no.lu telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.
1800RESPECT tüm Avustralyalıların şiddet içermeyen bir toplumda yaşamaları için haklarını
savunmaya kendisini adamıştır. Cinsel saldırı veya ev içi ya da aile içi şiddete maruz kaldıysanız ya
da böyle bir risk altındaysanız size yardımcı olabiliriz. Ayrıca kurbanları/kurtulanları destekliyor veya
bu sektörde çalışıyorsanız da size yardımcı olabiliriz
Yardım Alın
1800RESPECT telefonla veya çevrimiçi olarak yardımcı olmaya hazır danışmanlara sahiptir.
Danışmanlar şu konularda yardımcı olabilir:


bilgi ve destek,



bir hizmete yönlendirme,



bundan sonra yapılması gerekenler konusunda öneri ve yardım ve



bir emniyet planı yapmak.

Bilgi Alın
1800RESPECT web sitesinde ayrıca net ve açık bilgiler de yer alır. Bu site taciz ve şiddet belirtilerini
tanımanıza, bir emniyet planı yapmanıza ve destek hizmetlerini bulmanıza yardımcı olacak bilgiler
içerir.
Aile ve arkadaşlar için bilgi ve destek
Aile fertleri ve arkadaşlar da 1800RESPECT'i kullanabilirler. Sevdiğiniz birisi, bir çocuk veya iş
arkadaşı konusunda endişe duyuyorsanız, 1800RESPECT size yardımcı olabilir.
Birisi size ev içi ya da aile içi şiddete veya cinsel saldırıya maruz kaldığını söylediğinde bu bir şok
yaratır ve ne söylemeniz veya yapmanız gerektiğinden emin olamayabilirsiniz. 1800RESPECT aile ve
arkadaşların destek sunabilmesi için bilgi ve kaynaklar sağlar. Aile ve arkadaşlar bir danışmanı
arayarak durumu tartışabilir, sorular sorabilir ve daha fazla bilgi alabilirler. Web sitesinde ev içi ya da
aile içi şiddete veya cinsel saldırıya maruz kalan herkes için sunulan hizmetlere dair bilgiler ve yaygın
olarak sorulan sorulara ve her bir eyalette sunulan hizmetlere dair hızlı bağlantılar yer alır. Burada
ayrıca bir emniyet planının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler de mevcuttur.

Tehlikeyi hissettiğiniz anda polis yardımı için 000 nolu telefonu arayın.
TTY veya National Relay Service'ı (Ulusal Aktarma Hizmeti) kullanarak acil durum aramaları yapmak için
bkz. http://relayservice.gov.au/making-a-call/emergency-calls/

Kişileri desteklemek stresli olabilir ve bunun etkileri uzun bir süre hissedilir. 1800RESPECT aileler ve
arkadaşlar ile saldırıya uğrayan/saldırıdan kurtulan desteklemek için vardır.
Çalışanlar ve profesyoneller için bilgi ve destek
Web sitesinin çalışanlara ve profesyonellere ayrılmış özel bir bölümü vardır. Bu bölümde ev içi ya da
aile içi şiddet, cinsel saldırı, zorunlu raporlama ve işin neden olduğu travma konusunda bilgiler yer
alır.
Bazı eyalet ve bölgelerde ev içi ya da aile içi şiddet durumunda zorunlu raporlama yasaları
uygulanmaktadır. Tüm eyalet ve bölgelerde çocukların cinsel saldırıya, fiziksel tacize veya ihmale
maruz kaldığı durumlarda zorunlu raporlama yasaları uygulanmaktadır. Web sitesinde çalışanların
polisle ve/veya çocuk koruma hizmetleri ile ne zaman iletişime geçmeleri gerektiğine dair bilgiler yer
alır.
Başkalarına yardımcı olmak mennun edici oldugu kadar, zahmetli de olabilir.
Bu yakınlık ve şefkati gerektirir. Travmanın etkilerini düzenli olarak gören ön saflarda çalışan kişiler ve
profesyoneller zaman zaman işlerinden etkilenebilirler. Çalışanlarda destek almak için bu
1800PROSPECT danışma hattını arayabilirler.
Nasıl iletişime geçilir?
1800RESPECT'e çeşitli şekillerde erişebilirsiniz. 1800 737 732 no.lu telefonu arayarak telefon
hizmetine erişin (sözlü çevirmenler mevcuttur). Diğer erişilebilir hizmetler için
http://relayservice.gov.au/ adresini kullanın.
Bazı durumlarda çevrimiçi danışmanlık sizin için daha emniyetli olabilir. Çevrimiçi danışmanlık
hizmetine 1800RESPECT ana sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Çevrimiçi danışmanlık canlı bir
hizmettir. Danışman sizinle doğrudan iletişime geçer. 1800RESPECT'i çevrimiçi olarak kullanmak içi
web tarayıcınızda "açılır pencere" engellemeyi kaldırın. Güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacınız
olacaktır.
Yüzyüze veya telefonla danışmanlık almak isterseniz, bu konuda web sitesi üzerinden istekte
bulunabilirsiniz.
Web sitesine erişmek için www.1800respect.org.au adresine gidin.

Tehlikeyi hissettiğiniz anda polis yardımı için 000 nolu telefonu arayın.
TTY veya National Relay Service'ı (Ulusal Aktarma Hizmeti) kullanarak acil durum aramaları yapmak için
bkz. http://relayservice.gov.au/making-a-call/emergency-calls/

