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Against Family Violence
Who we are and what we do

شهر گریتر بندیگو
علیه خشونت فامیلی

ما کی هستیم و وظیفه ما چیست؟
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Acknowledgement
The City of Greater Bendigo is on Dja Dja Wurrung and Taungurung Country 
and acknowledges the Traditional Owners. We acknowledge and extend 
our appreciation for the Dja Dja Wurrung and Taungurung People, the 
Traditional Owners of the land.

We pay our respects to leaders and Elder’s past, present and emerging for 
they hold the memories, the traditions, the culture and the hopes of all Dja 
Dja Wurrung and Taungurung people.

We express our gratitude in the sharing of this land, our sorrow for the 
personal, spiritual and cultural costs of that sharing and our hope that we may walk forward together 
in harmony and in the spirit of healing.
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Thank you
This booklet would not 
have been possible 
without the support and 
commitment of the Greater 
Bendigo Against Family 
Violence committee as 
well as the Bendigo Karen 
Language School and 
broader Karen community 
in Greater Bendigo.
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What is family violence?
Any person can cause violence. However, 
family violence can happen by a family 
member, partner or previous partner. Most 
family violence in the home is by men 
against women and children.  

The person might:

• Hurt you
• Frighten you
• Make you feel unsafe
• Try to control you
• Say they will hurt your family or pet
• Keep your money 
• Not give you your medicine or food
• Say they will leave you alone with  

no help
• Try to do sexual things to you that you 

don’t want to do
• Follow you more than one time to 

places they know you will be
• Send you things more than one time 

that you do not want
• Hit, punch, burn or kick you
• Threaten your visa status if you  

leave them
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خشونت فامیلی چیست؟
 هر شخصی می تواند عامل خشونت باشد. با وجود این،

 خشونت فامیلی ممکن است ذریعه یکی از اعضای
 فامیل، شریک زندگی یا شریک سابق زندگی رخ دهد.
 بسیاری از خشونت های فامیلی در خانه، ذریعه مردها

علیه زنان و اطفال رخ می دهد
این شخص ممکن

به شما صدمه برساند •
شما را بترساند •

باعث این شود که شما احساس ناامنی  کنید •
کوشش کند تا شما را کنترول کند •

 بگوید که به فامیل یا حیوان خانگی شما صدمه
خواهد رساند

•

پول شما را بگیرد •
دوا یا غذای شما را به شما ندهد •

 بگوید که شما را تنها و بدون کمک رها خواهد
کرد

•

 کوشش کند اعمالی جنسی را باالی شما انجام دهد
که شما کدام عالقمندی به آن ندارید

•

 بیش از یک بار، شما را در جاهایی که می داند
در آنجا خواهید بود، تعقیب کند

•

 بیش از یک بار، چیزهایی را برای شما ارسال
کند که می داند شما آنها را نمی خواهید

•

 شما را بزند، با مشت بزند، شما را بسوزاند یا
شما را به لگد بزند

•

 شما را به نوعی تهدید کند، بطور مثال شما را
 تهدید کند که اگر آنها را ترک کنید، وضعیت

قانونی ویزٔه خود را از دست خواهید داد

•

. 
:



Who are we?
We are a group of people from different 
organisations who work together to help 
end family violence. 

What do we do?
We help people to understand what family 
violence is, why it happens and how it 
can be prevented. We do this by teaching, 
supporting local projects and holding 
community events that you can attend.  

Why do we do it?
We want safe and healthy families and 
relationships because everyone deserves 
to be safe. 

We want everyone to be equal.   

We want all kinds of family violence to stop. 
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 ما کی هستیم؟
 ما یک گروپ متشکل از اشخاص سازمان های مختلف
 هستیم که با یکدیگر در جهت خاتمه دادن به خشونت

فامیلی همکاری می کنیم

وظیفه ما چیست؟
 ما به مردم کمک می کنیم تا بدانند که خشونت فامیلی

 چیست، چرا این اتفاق رخ می دهد و چی قسم می توان از
 آن جلوگیری کرد. ما این کار را از طریق تعلیم دادن،
 حمایت از پروژه های محلی و برگزاری پروگرام  های

 اجتماعی انجام می دهیم که شما می توانید در آنها حضور
 پیدا کنید

چرا ما این کار را انجام دهیم؟
 ما می خواهیم که فامیل ها و روابط، امن و خوب باشند،

چون همه انسان ها حق داشتن امنیت را دارند

ما می خواهیم همه مساوی باشند

ما می خواهیم همه نوع خشونت فامیلی متوقف شود

. 
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Wa Mu’s Story* 

I was married and I was unhappy. He was 
violent, he did not treat me right and he 
did not treat my family right either. Every 
day things just got worse.

I tried to ignore him or get away. If he 
started being mean, I would get in the car 
and go for a drive or go visit Mum’s place or 
friends. When I got back home, he would 
be nice for a while but then he would be 
back to being mean.

When we were together he was very strict 
about who I went out with. I could not go out 
with other people. I had no life. I felt I was a 
prisoner in my own home. If I did go out, it 
was only with my family or him. I felt like a 
dog on a chain and I could not get off it. 

He hid money from me in his shed. He 
spent money on what he wanted but I was 
not allowed to buy anything. It was not fair 
and I was always poor. 

My work sent me to a centre for help, they 
gave me information about local family 
violence support. It was helpful to have 
information. I talked to my family and with 
their support I decided to ring the number 
that was on it.

They were helpful and had interpreter to 
help me. They gave me good advice and 
I would not have been able to get away 
from my husband without them. They 
supported my parents and me. 

Personal Stories 

*Names changed
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داستان وا مو*
 من ازدواج کرده بودم و خوشحال نبودم. همسر من

 خشن بود، با من رفتار صحیح نداشت و با فامیل من
 هم صحیح رفتار نمی کرد. هر روز همه چیز بدتر

 می شد

 کوشش می کردم او را نادیده بگیرم تا برود. هر وقت
 که خشن و بداخالق می شد، به موتر سوار می شدم
 و یک دوره با موتر می زدم یا به دیدن مادر خود
 یا دوستان خود می رفتم. زمانی که دوباره به خانه

 می آمدم، تا یک مدتی اخالقش خوب بود، اما دوباره
 خشن و بداخالق می شد

 زمانی که با هم بودیم، در مورد اینکه همراه کی
 بیرون بروم، بسیار سخت گیر بود. نمی توانستم با

 اشخاص دیگر بیرون بروم. من زندگی نداشتم. احساس
 می کردم در خانه خود بندی هستم. هر وقت هم که

 بیرون می رفتم، صرفاً با فامیل خود یا با او می رفتم.
 احساس می کردم مثل یک سگ هستم که به گردن خود

زنجیر دارد و نمی توانستم از آن خالص شوم
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 او پول ها را از من پنهان می کرد و در الماری 
 خود می گذاشت. او پول ها را هر چیزی که خودش

 می خواست، خرایداری می کرد، اما من اجازه نداشتم
 که کدام چیزی بخرم. این منصفانه نبود و من همیشه

فقیر بودم

 محل کار من، من را به مرکزی برای دریافت کمک
 روان کرد و آنها به من معلوماتی را در رابطه با

 خدمات حمایت محلی در قسمت خشونت فامیلی ارائه
 دادند. داشتن این معلومات برای من موثر بود. من
 با فامیل  خود صحبت کردم و با حمایت آنها تصمیم
 گرفتم تا با نمبر تلیفون موجود در این معلومات در

تماس شوم

 آنها به من کمک کردند و ترجمان شفاهی هم برای
 کمک به من داشتند. آنها توصیه های خوبی به من

 کردند و بدون آنها نمی توانستم همسر خود را رها کنم.
آنها از والدین من و از من حمایت کردند

(نام های اشخاص تغییر داده شده اند*)
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Mark’s Story* 

I was in an emotionally abusive 
relationship. He changed when we moved 
in together – before that, I thought he was 
a nice guy, but his behaviour changed. I 
hoped that this would pass but it didn’t.

He didn’t know the meaning of privacy. He 
would look through my things, ask about 
my activities and my past. He compared 
me to his ex-partner, called me names and 
made me feel wrong about everything.

He ignored me when he got home, not 
even a hello, – it was like I didn’t exist.  
When he wanted something he would be 
nice to get what he wanted.

I thought I was in love, but that didn’t 
mean he was the right guy for me, because 
any kind of abuse is not ok, and should be 
taken seriously. 

After some time, I gave up and kept 
everything to myself, but I started to get 
depressed, until I didn’t know who I was 
anymore.

This feeling changed when I ended the 
relationship. I learnt to speak up and 
showed him that I wouldn’t put up with 
this abuse any longer. Talking to someone 
helped me because keeping it inside was 
hurting me.  

Personal Stories 

*Names changed
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(نام های اشخاص تغییر داده شده اند*)

 داستان مارک*
 من در یک رابطه عاطفی آزاردهنده قرار داشتم. وقتی

 که ما نقل مکان کردیم تا با هم زندگی کنیم، او تغییر
 کرد. قبل از نقل مکان، فکر می کردم که او یک مرد

 خوبی است، اما رفتارهای او تغییر کرد. امیدوار بودم
که این رفتارهایش سپری شود، اما ادامه داشت

 او مفهوم حریم خصوصی را درک نمی کرد. به
 وسایل من دست کاری می کرد، درباره فعالیت های من

 و گذشته ام سوال می کرد. او من را با شریک قبلی
 زندگی  خود مقایسه می کرد، به من چیزهای بد می گفت

 و باعث می شد که نسبت به همه چیز احساس بدی
داشته باشم

 وقتی به خانه می رسید، به من توجه نمی کرد، حتی به
 من سالم هم نمی داد، گویا اصال وجود ندارم. هر وقت
 کدام چیزی می خواست، اخالقش خوب می شد تا چیزی

 را که می خواست به دست بیاورد

 فکر می کردم که عاشقش هستم، اما این به معنای آن
 نبود که او شخص مناسبی برای من است، چون هیچ

نوع بدرفتاری خوب نیست و باید جدی گرفته شود

 بعد از مدتی، تسلیم شدم و همه چیز را به درون خود
 انداختم، اما شروع کردم به افسرده شدن تا جایی که

دیگر خود را نمی شناختم

 این احساس بعد از اینکه به رابطه خاتمه دادم، تغییر
 کرد. یاد گرفتم که صحبت کنم و به او نشان دادم که

 دیگر بدرفتاری او را تحمل نخواهم کرد. صحبت
 کردن با یک شخص دیگر به من کمک کرد، چون
 اینکه همه چیز را به درون خود می انداختم، به من

صدمه می رساند

. 

. 

. 

. 

. 

. 



Jan’s Story* 

My partner was very nice to me when we 
first met but after we lived together and 
had a child, he changed. I was not allowed 
to see my family and I was always scared.

He used to hit me, he tried to choke me, 
always spoke nasty words at me, he 
threatened to kill me and even put a gun 
to my head. 

My partner always told me everything was 
my fault that is why he hit me. I thought 
if I did everything the way he wanted he 
would stop but he didn’t.

My Doctor told the police she was very 
scared for me, so they came to my house 
and helped me and my child get to a safe 
place.

It took me a long time to feel safe again.

I realised that what my partner did to me 
and the awful things he said were not my 
fault. He was the one with the problem.

Everyone deserves to feel safe. People who 
hit their partners or family members or say 
hurtful words to them do not love them.

 داستان جان*
 زمانی که برای اولین بار با شریک زندگی  خود

 مالقات کردم، او با من بسیار خوب بود، اما بعد از
 اینکه شروع کردیم به زندگی با یکدیگر و صاحب

 طفل شدیم، او تغییر کرد. من اجازه نداشتم که فامیل
خود را ببینم و همیشه احساس ترس داشتم

 او قبال من را می زد، کوشش کرد که من را خفه کند،
 همیشه کلمات بد و خرابی را در رابطه با من استفاده
 می کرد، او تهدید کرد که من را می کشد و حتی یک

سالح را به سر من گذاشت

 شریک زندگی  من، همیشه به من می گفت که همه چیز
 گناه من است و به همین خاطر من را می زد. فکر

 می کردم که اگر همه کارها را به همان قسمی که او
 می خواهد انجام دهم، دیگر من را نمی زند، اما این

  قسم نبود

 داکتر من به پولیس گفت که برای من بسیار به تشویش
 است، به همین خاطر آنها به خانه من آمدند و به من و

طفل من کمک کردند تا به یک مکان امن برویم

بسیار وقت سپری شد تا دوباره احساس امنیت بکنم

 من دانستم که کارهایی که شریک زندگی  من همراه
 من می کرد و چیزهای بدی که به من می گفت، گناه من

نبود. کسی که مشکل داشت، او بود

 همه انسان ها این حق را دارند که احساس امنیت کنند.
 اشخاصی که شریک زندگی خود یا اعضای فامیل
 خود را می زنند یا کلمات آزار دهنده ای را به آن ها

می گویند، آنها را دوست ندارند

 

Personal Stories 
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(نام های اشخاص تغییر داده شده اند*)

*Names changed
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If you are in danger now please call 000 
and ask for an interpreter.   

For confidential support 24 hours a day, 
please call 1800RESPECT. (1800 737 732). 
There are interpreters available by calling 
13 14 50.  

To find out more about what we do, ‘like’ 
our Facebook page www.facebook.com/
GBAgainstFamilyViolence/

Artwork created by local artist Shukria Kheradyar

دنا هدش هیهت رایدرخ هیرکش یلحم دنمرنه هعیرذ اه سکع

 اگر در حال حاضر در معرض خطر قرار دارید،
 لطفا با نمبر 000 در تماس شوید و درخواست

  ترجمان شفاهی کنید

 می توانید بطور 24 ساعته، برای دریافت حمایت
 محرمانه با

 برای کسب معلومات بیشتر درباره کارهایی که ما
 انجام می دهیم، صفحه فیس بوک ما را الیک کنید

www.facebook.com/ 
GBAgainstFamilyViolence/
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1800RESPECT
13 14 50 (1800 737 732). 

در تماس شوید
 از طریق تماس با نمبر

می توانید به ترجمانان شفاهی دسترسی داشته باشید

. 

. 



For more information, 
please contact the Resilient 
Communities Officer – Safe 
Communities on 03 5434 6000  
or requests@bendigo.vic.gov.au

This resource was developed  
in partnership between  
Greater Bendigo Against  
Family Violence and the  
City of Greater Bendigo.


