منابع و حمایت برای بازمانده گان

از کجا میتوانم کمک و حمایت دریافت نمایم؟
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.

#4ImmigrantWomen

هیچکس ،به شمول شوهرت
حق ندارد تو را آزار و اذیت
کند

Shelter Safe Ontario
www.sheltersafe.ca/ontario

چگونه شما میتوانید کسی را که مورد تجاوز
جنسی و یا خشونت قرار دارد ،کمک نمایید؟
به آنها باور کنید
به حرف هایشان گوش
بدهید
منابع کمکی دریافت نمایید
بدانید که اقدام به عملی،
انتخاب و تصمیم آنها است

چگونه میتوانم امن بمانم
امنیت شما مهم است.
برای پالن گذاری امنیت خود ،شما میتوانید:
با شخصی که به او اعتماد دارید ،همراه با یک موسسه اجتماعی
به تماس شوید مخصوصا”
صحبت نمایید
اگر شما به پناهگاه ،حمایت
تمام چیزی را که اتفاق افتاده،
از اطفال و یا کمک حقوقی
بنویسید و ثبت ریکارد نمایید.
ضرورت داشته باشید.

DARI

چطور میتوانم که گزارش بدهم؟
برای معلومات حقوقی بیشتر
به شماره رایگان دفتر مشوره
مستقل حقوقی برای بازمانده
گان تجاوز جنسی به شماره
 1 855 226 3904به تماس
شوید.

اگر شما جهت گزارش دادن
نسبت به وضعیت مهاجرت
خود نگران هستید  ،با دفتر
 Legal Aidبه شماره 8258
 1 800 668و یا موسسه
خدمات اجتماعی در منطقه
خود به تماس شوید.

شما میتوانید به مرجع پولیس ،موسسه قانونی حمایوی،
مرکز حمایوی تجاوز جنسی و یا موسسه خدمات
اجتماعی گزارش بدهید:
بعضی از خط های کمکی شامل مراکز ذیل میباشد:
http://www.sexualassaultsupport.ca/support
مراکز برای تجاوز جنسی
مراکز تجاوز جنسی و تداوی خشونت خانواده گی در
انتاریو
http://www.satcontario.com

زنان مهاجر و پناهجو با موانع
زیاد ذیل روبرو هستند که
دسترسی به حمایت را برای
شان مشکل میسازد:
ترس اخراج از مملکت
انزوای اجتماعی
ترس از پولیس
موانع لسان
فقر
تعصب و ملیت پرستی

برای آموزش بیشتر تجاوز جنسی و این
کمپاین ،به این جا مراجعه نمایید:
www.ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen
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ما باید همه باهم کار کنیم تا
خشونت علیه زنان را ختم کنیم.
من موافقم.

ا همه ما میتوانیم در جلوگیری از تجاوز جنسی علیه زنان
مهاجر و پناهجو سهم خود را ایفا کنیم.

من حرفهای تو را باور میکنم و آنچه که
برای تو اتفاق افتاده ،درست نیست.
تشکر.

اگر شما مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید ،این
تقصیر شما نیست.
شما شا یستگی یک زنده گی بدون تجاوز
جنسی را دارید

حقوق من چه است؟
انتاریو دارای قانون طرزالعمل کاری تجاوز و آزار و اذیت
جنسی (حمایت از بازمانده گان و چالش تجاوز جنسی و
آزار و اذیت جنسی خشونت) میباشد که از بازمانده گان
تجاوز و آزار و اذیت جنسی حمایت میکند و دسترسی به
عدالت را برای قربانیان خشونت جنسی در انتاریو مهیا
میسازد .برعالوه این قانون معلومات و حمایت را در مورد
“آزار و اذیت در محیط کار” و “خشونت جنسی در محل کار”
ارایه مینماید.
برای معلومات بیشتر در مورد قانون طرزالعمل کاری تجاوز
و آزار و اذیت جنسی به ویب سایت ذیل مراجعه نمایید:
https://www.ontario.ca/laws/statute/S16002

رضایت:

رضایت:

●در صورتیک شخص مجرم
از موقعیت اعتبار ،قدرت و یا
صالحیت خود سوء استفاده
مینماید ،رضایت داده نمیشود

●هرگز باید ضمنی و فرضی نباشد

●در صورتیکه شخص بی
هوش باشد و یا عدم توانایی
نسبت به استفاده الکول و
یا مواد مخدره داشته باشد،
شخص نمیتواند رضایت بدهد
Source:
www.ontario.ca/page/
lets-stop-sexual-harassment-and-violence

تجاوز جنسی در هر جامعه و در هر
مملکت اتفاق می افتد.

رضایت دادن = موافقت داوطلبانه
برای مقاربت جنسی

شایعه
تجاوز جنسی در جامعه مهاجرین و پناهجویان
نسبت به کلتور و فرهنگ شان رایجتر است.

●سکوت یا نبودن "نه یا
نخیر" نیست
●از طریق جبر و تهدید اخذ نمیگردد
●در هر زمانی میتواند باز گرفته شود

آیا من مورد تجاوز جنسی و یا آزار و
اذیت قرار دارم؟
هر نوع عمل و یا حرکتی جنسی
ناخواسته و بدون رضایت را خشونت
جنسی و یا آزار و اذیت جنسی گویند.

حقیقت
تجاوز جنسی در تمام جوامع اتفاق می افتد.
این تعصب و بیگانه ترسی است که اگر بگوییم
مردمان مهاجر دارای کلتور و فرهنگ خشونت
آمیز هستند.
بیگانه ترسی یعنی ترس و نفرت نسبت به مردمان بیگانه و
خارجی است.

تجاوز و خشونت جنسی علیه افراد
 LGBTQIAجامعه اتفاق می افتد.
تجاوز جنسی علیه مهاجرین وپناهجویان
رخ میدهد.
این درست نیست.

