
KURDISH

redcross.org.au/workrighthub

Koletiya 
nûjen li 
Avûstrlyayê 
rûdide

Koletiya nûjen wê demê ye zorbêjî, gef an bêhêvîtî bi kar werin ku 
ji kesan behre were girtin û ew ji azadiyê bêpar bibin. Ev li 
Avûstrlyayê sûcên giran in û qaçaxa kesan, koletî, koledarî, zewaca 
zorê, karê zorê, girêdana deyndariyê, şiklên her nebaş ên karê 
zarokan, bikaranîna ji bêhêvîtiyê bo kar an xizmetan in.

Hemû karkerên li Avûstrlyayê mafên wan ên bingehîn hene ku qanûn wan diparêze. 
Ev qanûn bo hemû karkeran e hetanî yên ji welatên derve, bêyî ku guh bide qasa 
mayîn an cûreya vîzaya wan li Avûstrlyayê.

Eger hûn yan kesekî hûn nas dikin tê behre 
wergirtin, em dikarin arîkariya we bikin.

Bo agahî yan hevpirsîna neeşkere, ji kerema xwe bi Xaça Sor a Avûstrlyayê 
re pêwendiyê çêbikin. Ji 03 9345 1800 re telefon bikin an ji national_stpp@
redcross.org.au re e-name bikin

redcross.org.au/workrighthub
This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.



KURDISH

redcross.org.au/workrighthub

Koletiya 
nûjen li 
Avûstrlyayê 
rûdide
Koletiya nûjen wê demê ye zorbêjî, gef an bêhêvîtî bi kar werin ku 
ji kesan behre were girtin û ew ji azadiyê bêpar bibin. Ev li 
Avûstrlyayê sûcên giran in û qaçaxa kesan, koletî, koledarî, zewaca 
zorê, karê zorê, girêdana deyndariyê, şiklên her nebaş ên karê 
zarokan, bikaranîna ji bêhêvîtiyê bo kar an xizmetan in.

Hemû karkerên li Avûstrlyayê mafên wan ên bingehîn hene ku qanûn 
wan diparêze. Ev qanûn bo hemû karkeran e hetanî yên ji welatên derve, 
bêyî ku guh bide qasa mayîn an cûreya vîzaya wan li Avûstrlyayê.

Eger hûn yan kesekî hûn nas dikin tê behre 
wergirtin, em dikarin arîkariya we bikin.

Bo agahî yan hevpirsîna neeşkere, ji kerema xwe bi Xaça Sor a 
Avûstrlyayê re pêwendiyê çêbikin. Ji 03 9345 1800 re telefon bikin an 
ji national_stpp@redcross.org.au re e-name bikin

redcross.org.au/workrighthub
This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.


