
பிழைத்து வாழபவர்களுக்கான 
ஆதாரவளங்கள் மற்றும் 

ஆதரவு்கள்

#4ImmigrantWomen

பின்வரு்வன பபோன்ற ஆதரவுகளைப் 
பபறு்வளதச் சிரமமோக்கும் தளைகளை 

குடிபபயர்நத மற்றும் அகதிப் பபணகள் 
எதிரபநோக்கக்கூடும்:

எபபடி நான் அறிவிக்கலாம்?

கோ்வல்துள்றக்கு, சடைோீதியோன உத்வி 
அளமப்புக்கு, போலியல் தோக்குதல் 

ஆதரவு ளமயத்துக்கு அல்்லது குடியிருப்பு 
முகளமயகத்துக்கு நீஙகள் அ்றி்விக்க்லோம். சி்ல 

ஆதரவு இளைப்புகள் உள்ைைக்குபள்வ:

போலியல் தோக்குதல் ளமயஙகள்:
http://www.sexualassaultsupport.ca/support

ஒனரோ்றிபயோ்வில் உள்ை போலியல் தோக்குதல்/
வீடடு ்வனமுள்ற சிகிச்ளசயக ளமயஙகள்: 

http://www.satcontario.com

உஙகளுளைய குடி்வரவு நிள்ல பதோைரபோக 
அ்றி்விப்பதில் உஙகளுக்குக் கோிசளனகள் 

இரு்நதோல் பதோைரபுபகோள்ளுஙகள்: 
Legal Aid Ontario  ( ஒனரோ்றிபயோ சடை உத்வி) 

1 800 668 8258 அல்்லது உஙகளுளைய உள்ளூர 
குடிபயற்்ற முகளமயகம்

பம்லதிக சடை ஆப்லோசளனக்கு, 
போலியல் தோக்குதலில் இரு்நது பிளைத்து 
்வோழப்வருக்கோன தனித்தியஙகும் சடை 

ஆப்லோசளனக் கடைைமற்்ற இளைப்ளப 
1-855-226-3904 ல் பதோைரபுபகோள்ளுஙகள்

சமூக ளமயம்

நான் எபபடிப பாது்காபபா்க இருக்கலாம்?
உஙகளுளைய போதுகோப்பு முக்கியமோகும். 

போதுகோப்புக்கோன திடைமிைலுக்கோக 
பின்வரு்வன்வற்ள்ற நீஙகள் பசயய்லோம்

• கு்றிப்போகக் கோப்பகம், 
பிள்ளைகளுக்கோன அல்்லது 
சடைோீதியோன பிரச்சளனகளுக்கு 
ஆதரவு உஙகளுக்குத் 
பதள்வயோனோல், சமூக அளமப்பு 
ஒனறுைன பதோைரபுபைல் 

உஙகளை புருஷன 
உஙகளுளைய கை்வர 
உடபை எ்வருக்குபம 
உஙகளைத் துனபுறுத்தும் 
உோிளம கிளையோது

• உஙகளுக்கு 
நம்பிக்ளகயோன 
ஒரு்வருைன களதத்தல் 

• எனன நை்நதபதன 
எழுதுதல் அல்்லது 
ஆ்வைப்படுத்தல்

பாலியல் தாககுதல் அல்லது துன்புறுத்தலுககு 
உடபட்ட ஒருவருககு நீங்கள் எபபடி 

ஆதரவளிக்கலாம்?

• அ்வரகளை நம்புஙகள்.
• அ்வரகளைச் பச்விமடுஙகள்.
• ஆதோர்வைஙகளைக் 

கணை்றியுஙகள்.
• நை்வடிக்ளக எடுப்பது 

அ்வரகைின பதோிவு எனபளத 
அ்றி்நதிருஙகள்.

ஆதரழவ நான் எங்்க பபறலாம்? 
 

Assaulted Women’s Helpline 
1 866 863 0511 / TTY 1 866 863 7868

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres 
www.sexualassaultsupport.ca/support 

Ending Violence, Getting Help 
(Ministry of the Status of Women):

www.women.gov.on.ca

Neighbours, Friends & Families 
www.immigrantandrefugeenff.ca  
for information and support about 

intimate partner violence.

Shelter Safe Ontario
www.sheltersafe.ca/ontario 

facebook.com/ocasiconnects
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போலியல் ்வனமுள்ற & இ்நதப் பிரச்சோரம் பற்்றி பமலும் 
அ்றி்வதற்குப் போரள்வயிடுஙகள்: 
http://ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen 

facebook.com/mofif
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@MouvementFemmes

● நோடுகைத்தப்பை்லோம் என்ற 
பயம் 
● சமூகோீதியோன தனிளம 
● கோ்வல்துள்றக்குப் பயம்
● பமோைித் தளைகள்
● ்வறுளம
● இனப்வ்றி மற்றும் போகுபோடு
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என்னுழ்டய உாிழம்கள் யாழவ?

ஒனரோ்றிபயோ்வில் இருக்கும் போலியல் ்வனமுள்ற மற்றும் 
பதோ்நதரவுத் திடைச் சடைம் ((Sexual Violence and Harassment 
Plan Act)  (பிளைத்து ்வோழப்வரகளுக்கு ஆதர்வைிப்பதுைன 
போலியல் ்வனமுள்ற மற்றும் பதோ்நதரள்வச் ச்வோ்லோக்கும் 
சடைம்)) போலியல் ்வனமுள்ற மற்றும் பதோ்நதர்விலிரு்நது 
பிளைத்து ்வோழப்வரகளைப் போதுகோப்பதுைன அ்வரகளுக்கு 
ஆதர்வைிக்கி்றது அத்துைன ஒனரோ்றிபயோ்வில் போலியல் 
பதோ்நதர்வினோல் போதிக்கப்படை்வரகளுக்கு நீதிக்கோன 
அணுகள்ல ்வைஙகுகி்றது. பமலும், பைியிைத் பதோ்நதரவு 
மற்றும் பைியிைப் போலியல் பதோ்நதரவு பதோைரபோன 
தக்வல்களையும் போதுகோப்ளபயும் இ்நதச் சடைம் 
உள்ைைக்குகின்றது. 

போலியல் ்வனமுள்ற மற்றும் 
பதோ்நதரவுத் திடைச் சடைம் பற்்றிய 
பம்லதிக தக்வல்களுக்கு: 
https://www.ontario.ca/laws/statute/S16002

அளனத்து நோடுகைிலும் அளனத்துச் 
சமூகஙகைிலும் போலியல் ்வனமுள்ற 

நிகழகி்றது. LGBTQIA+ சமூக அஙகத்த்வரகள் 
போலியல் ்வனமுள்றக்கு உடபடுகி்றோரகள்.  
குடிபபயர்நத்வரகளுக்கும் அகதிகளுக்கும் 

போலியல் ்வனமுள்ற நிகழகி்றது.  

இது ஏற்றுகப்காள்ளத்தக்கது அல்ல. பாலியல் வன்முழறககு நீங்கள் 
உள்ளா்கியிருநதால், அது உஙகளுளைய 

த்வ்றல்்ல.

போலியல் ்வனமுள்றயில் இரு்நது ்வி்லகி ்வோழும் 
உோிளம உஙகளுக்கு உள்ைது.

உஙகளை நோன நம்புகிப்றன. 
உஙகளுக்கு நை்நதது 
ஏற்றுக்பகோள்ைத்தக்கது அல்்ல.

நன்்றி.

பபணகளுக்கு எதிரோன 
்வனமுள்றளய நிறுத்து்வதற்கு 
நோஙகள் அளன்வரும் ஒனறுபசர்நது 
பசயல்பை ப்வணடும்.

நோன 
ஏற்றுக்பகோள்கிப்றன. 

்கடடுக்கழத 
குடிபபயர்நத்வரகைினதும் அகதிகைினதும் 
“க்லோச்சோரம்” கோரைமோகப்வ 
அ்வரகள் போலியல் ்வனமுள்றக்கு 
உடபடுத்தப்படுகி்றோரகள்.  

உணழம
அளனத்து சமூகஙகைிலும் 
போலியல் ்வனமுள்ற நைக்கி்றது. 
குடிபபயர்நத்வரகைினது க்லோச்சோரம் 
அதிகைவு ்வனமுள்ற நிள்ற்நதது 
எனச் பசோல்்வது இனப்வ்றி மற்றும் 
ப்வைிநோடை்வோில் ப்வறுப்பு/பயத்ளதக் 
(xenophobic) கோடடுகி்றது.

Xenophobia எனபது ப்வைிநோடை்வோில் பயம் அல்்லது 
ப்வறுப்போகும். 

பாலியல்ாீதியா்க நான் 
துன்புறுத்தபபடு்கி்றனா அல்லது 
பதாநதரவு பெயயபபடு்கி்றனா?

உஙகளுளைய ஒப்புதல் இல்்லோமல் நிகழும் 
்விரும்பத்தகோத அளனத்துப் போலியல் 

நை்வடிக்ளககளும் போலியல் துனபுறுத்தல் 
அல்்லது பதோ்நதரவு எனப்படும். 

ஒபபுதல் வைஙகுதல் = 
போலியல் நை்வடிக்ளகயில் 

ஈடுபடு்வதற்குத் 
தனனோர்வத்துைன 
ஒப்புக்பகோள்ைல்.

ஒபபுதல்:

● ஒருபபோதும் 
அனுமோனிக்கப்படைதோக 
அல்்லது உடகருத்து எனக் 
கருதப்படைதோக இருக்கக்கூைோது 

● அளமதியோனது அல்்ல அல்்லது 
“ப்வணைோம்” எனச் பசோல்்லோமல் 
இருப்பது அல்்ல 

● மிரடைல் அல்்லது நிரப்ப்நதம் 
மூ்லம் பப்றப்படைதோக 
இருக்கமுடியோது 

ஒபபுதல்:

● எ்நத பநரத்திலும் ்வோபஸ் 
பப்றப்பை்லோம்

● நம்பிக்ளக, ்வலு அல்்லது 
அதிகோரத்ளதக் குற்்றம்புோிப்வர 
த்வ்றோகப் பயனபடுத்தும்பபோது 
பகோடுக்கப்பை முடியோது 

● மயக்கமோன நிள்லயில் 
அல்்லது மதுபோனம் அல்்லது 
பபோளதப்பபோருள் போ்வளன 
கோரைமோக ஒப்புதள்ல ்வைஙக 
முடியோத நிள்லயில் இருக்கும் 
ஒரு்வரோல் பகோடுக்கப்பை முடியோது

Source: https://www.ontario.ca/page/
lets-stop-sexual-harassment-and-violence

குடிபபயர்நத & அகதிப் 
பபணகளுக்கு எதிரோன போலியல் 

்வனமுள்றளயத் தடுப்பதில் & 
அது பற்்றிப் பபசு்வதில் நோஙகள் 

அளன்வரும் பஙகு ்வகிக்க முடியும்.




