
#4ImmigrantWomen

Գաղթական ու փախստական կիներ աջակցութիւն 
ստանալու կարիքի պարագային յաւելեալ 

խոչնդոտներու ենթակայ են. օր.՝

• Երկրէն դուրս 
նետուելու վախ. 

• Մեկուսացում. 
• Ոստիկանի հանդէպ 

վախ. 
• Լեզուի դժուարութիւն. 
• Աղգատութիւն. 
• Ցեղապաշտութիւն ու 

խտրականութիւն: 

Ինչպէ՞ս կրնամ տեղեկացնել:

Կրնաք տեղեկացնել ոստիկանութեան, 
իրավաբանական աջակցութեան 

կազմակերպութեան, սեռային սաստկութենէ 
տուժողներու օգնութեան կեդրոնին կամ 

ներգաղթի գործակալութեան: 
Յիշեալներէն մի քանի օրինակ՝  

Սեռային սաստկութեան կեդրոններ՝ 
http://www.sexualassaultsupport.ca/support

Օնթարիօ նահանգի Սեռային/Ընտանեկան 
սաստկութենց դարմանի կեդրոններ՝ 

http://www.satcontario.com

Եթէ ձեր ներգաղթի վիճակի 
պատճառով պատահարի մը մասին 

իշխանութեանց տեղեկացնելու 
մասին կը վարանիք, կապի մէջ մտէ՜ք 
կամ Legal Aid Ontario-ի (հեռ.՝ 1 
800 668 8258) կամ ձեր շրջանի 
ներգաղթի գործակալութեան հետ: 

Յաւելեալ օրինագիտական 
տեղեկութեանց համար հեռաձայնեցէ՜ք 

անվճառ ու անկախ Սեռային 
սաստկութենէ վերապրողներու համար 
օրինագիտական տեղեկութեանց գիծին՝ 

1-855-226-3904: 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ԿԵԴՐՈՆ

Ինչպէ՞ս կրնամ ապահով ըլլալ:
Ձեր ապահովութիւնը կարեւոր է: Այս մասին կրնաք 

հետեւեալները ընել՝
• Համայնքի կազմակերպութեան 

մը հետ կապ հաստատեցէ՜ք, 
յատկապէս եթէ կարիքը ունիք 
բնակարանի, երեխաներու 
կամ օրէնքի վերաբերեալ 
աջակցութեան: 

Ո’չ ոք, նոյնիսկ ամուսինդ, 
քեզ չարաշահելու իրաւունք 
չունի:

• Ձեր վստահած մի անձի հետ 
խօսեցէ՜ք. 

• Որպէս փաստ, արձանագրեցէք 
կամ գրեցէ՜ք պատահարը. 

ԴՈՒՔ ինչպէ՞ս կրնաք աջակցութիւն տալ 
սեռային սաստկութեան կամ ոտնձգութեան 

ենթարկուած անձին: 

• Իր ըսածներուն հաւատացէ՜ք.
• Իրեն մտի՜կ ըրէք.
• Գտէ՜ք կազմակերպութիւններ 

որոնք կրնան օգնել.
• Գիտակից եղէ՜ք որ պատահարին 

մասին շարժման անցնելու 
իրաւունքը վերապահուած է 
տուժող անձին:

Ինչպէ՞ս կրնամ աջակցութիւն ստանալ:
 

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 
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Սեռային սաստկութեան ու մեր քարոզարշաւին մասին 
յաւելեալ տեղեկութեանց համար այցելեցէ՜ք՝ 
http://ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen 
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Ինչ են իմ իրավունքները:

Օնթարիօ նահանգը ունի Սեռային սաստկութեան ու 
ոտնձգութեան մասին օրէնք (Վերապրողներու աջակցութիւն 
ու Պայգար սեռային սաստկութեան ու ոտնձգութեան 
դէմ), որը սեռային սաստկութենէ ու ոտնձգութենէ տուժած 
անձերու պաշտպանութիւն ու աջակցութիւն կու տայ, 
նաեւ իրենց հասանելի կը դարձնէ Օնթարիօ նահանգի 
արդարադատութեան կարելիութիւնները: Նոյն Օրէնքը կը 
պարունակէ տեղեկութիւններ գործատեղիի սեռային ու այլ 
տեսակի ոտնձգութիւններու մասին:

Սեռային սաստկութեան ու ոտնձգութեան 
մասին օրէնքին մասին յաւելեալ 
տեղեկութեանց համար այցելեցէ՜ք՝ 
https://www.ontario.ca/laws/
statute/S16002

Սեռային սաստկութիւնը ամէն երկրի ու 
համայնքի մէջ կը պատահի: 

Սեռային սաստկութիւնը կը պատահի 
LGBTQIA+ (միասեռային, երկսեռային, 

թրանսվեսթիթ, ոչսեռայիններ, եւլն.) համայնքի 
անդամներուն: 

Սեռային սաստկութիւնը կը պատահի 
ներգաղթողներու ու փախստականներու:  

Բայց ընդունելի չէ:

Սեռային բնոյթ ունեցող ու առանց անձին փափաք 
կամ համաձայնութեան կատարուած որեւէ վարմունք 

կամ գործունէութիւն սեռային չարաշահում կամ 
ոտնձգութիւնը է: 

Համաձայնութիւն 
տալ = յօժարաբար ու 
գիտակցաբար սեռային 

հարաբերութեան 
համաձայնիլ: 

Համաձայնութեան մասին՝ 

● Երբեք կարելի չէ ենթադրել որ ան 
լռելեայն տրուած է. 

● Անձին լռութիւնը կամ « ո՜չ » չըսելը 
չի նշանակեր համաձայնութիւն. 

● Երբեք կարելի չէ ստանալ 
սպառնալիքներով կամ ճնշումով.

● Կրնայ որեւէ ժամանակ ետ առնուիլ. 

● Չի կրնար տրուիլ եթէ ստացողը իր դիրքը, 
հեղինակութիւնը, ուժը կամ իր վրայ դրուած 
վստահութիւնը կը չարաշահի. 

● Չի կրնար տրուիլ ալքոլային խմիչքի կամ թմրեցուցիչի 
ազդեցութեան պատճառով համաձայնութիւն տալու 
անկարող անձի կողմէ: 

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

Եթէ սեռային սաստկութենէ տուժած էք, 
ասիկա ձեր յանցանքը չէ: 

https://www.ontario.ca/laws/statute/S16002

Առանց սեռային սաստկութեան ենթարկուելու 
ապրիլը ձեր իրաւունքն է: 

Քու պատմածներուդ կը հաւատամ ու 
համոզուած եմ որ քեզի պատահածը 
թոյլատրելի բան մը չէր:

Բոլորս կրնանք գաղթական ու փախստական 
կիներու հանդէպ սեռային սաստկութիւնը 

արգիլելու ջանքերու մէջ գործոն դեր խաղալ:

Կիներու հանդեպ Սաստկութեան 
վերջ տալու համար բոլորս 
միասին պէտք է աշխատինք:

Առասպել՝
Սեռային սաստկութիւնը կը պատահի ներգաղթող ու 
փախստական համայնքներու մէջ, քանի որ իրենց 

«մշակոյթին» մաս կը կազմէ: 
Ճշմարտութիւն՝ 

Սեռային սաստկութիւնը կը պատահի ԲՈԼՈՐ 
համայնքներէ ներս. ներգաղթողներու մշակոյթներուն 

աւելի սաստկութեան հակամէտ ըլլալու մասին 
պնդումները ցեղապաշտութիւն ու օտարատեցութիւն 

են: 

Օտարատեցութիւնը օտար մշակոյթէ անձերու հանդէպ 
վախ կամ ատելութիւնն է: 

Շնորհակալ եմ: Համամիտ 
եմ:խատինք:




