
وسائل و معاونت برائے تشدد  ذدہ

#4ImmigrantWomen

 
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.
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www.sheltersafe.ca/ontario 
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ُمہاجر و پناہ گزین خواتین کو مدد حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں 
پیش آسکتی ہے۔ جیسا کہ:

۔  ملک بدر کئے جانے کا خطرہ
۔  سامجی طور پر علیحدگی

۔  پولیس کاخوف
۔  زبان کا سمجھ نہ آنا

۔  غربت
۔  نسل پرستی اور امتیازی سلوک

جنسی تشدد اور اِس مہم کے بارے میں مزید
 معلومات جاننے کے لیئے:

کمیونٹی سنٹر

میں کیسے رپورٹ درج کر سکتی/ سکتا ہوں؟

س، قانونی معاونت کی تنظیم، جنسی تشدد کی معاونت 

کے سینٹر، یا سیٹلمینٹ ایجنسی کو رپورٹ درج کروا سکتے 

ہیں۔ 

جنسی زیادتی/گھریلو تشدد کے عالج یا برتاؤ کے سینٹر 

اونٹیرئیو میں:

اگر آپ اپنے امیگریشن سٹیٹس کی وجہ سے رپورٹ درج کرنے سے متعلق   
تشویش میں ہیں تو      

Legal Aid Ontario
سے رابطہ کیجئے

  1-800-668-8258
یا اپنے عالقے کی سیٹلمینٹ ایجنسی

  Settlement Agency
سے رابطہ کیجئے

مزید قانونی مشورے کے لیے مفت الئن پر رابطہ 

کیجئے۔

1-855-226-3904

جنسی تشدد سہنے والوں کے لیے ذاتی یا قانونی 

مشاورت کے لیے
میں کس طرح محفوظ رہ سکتی/سکتا ہوں؟

آپکی حفاظت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اپنی حفاظت کے اقدام کے لیے آپ:

آپ کسی ایسے شخص کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جس پر جنسی تشدد یا 
زیادتی ہوئی ہو؟

۔  اِن کی بات پر یقین کیجئے۔

۔  اِن کی بات سنئیے۔

۔  وسائل تالش کیجئے۔

۔  یہ سمجھئے کہ وہ اپنی  مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ 

کسی کو بھی، متہارے خاوند سمیت، یہ حق  

نہیں پہنچتا کہ تم پرتشدد کرے۔ مجھے کہاں سے امداد مل سکتی ہے؟

۔  اپنے پُر اعتامد شخص سے بات کیجئے۔
۔  ریکارڈ کے طور پر، جو کچھ ہو چکاہے اُسے 

لکھ لیجئے

۔  کسی سامجی اِدارے سے رابطہ کیجئے
خاص طور پر اگر آپ کو رہائش ، بچوں کے لیے 

مدد  یا قانونی معامالت میں مددچاہیے ۔ 

Sexual Assault Centres: http://www.
sexualassaultsupport.ca/support

Sexual Assault/Domestic Violence 
Treatment Centres in Ontario:
http://www.satcontario.com
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Source:  
www.ontario.ca/page/ 
lets-stop-sexual-harassment-and-violence

ہر ُملک وگروہ یا فرقے میں  تشدد  واقعہ ہو 
سکتا ہے۔ جنسی تشدد      

LGBTQIA
اور سامج میں اراکین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنسی 

تشدد مہاجرین اور پناہ گزینوں کے ساتھ ہوتا 

ہے، یہ صحیح نہیں ہے

منتک     
جنسی تشدد مہاجر و پناہ گزین گروہ  میں اُنکی “ثقافت” کی 

بناہ پر ہوتا ہے۔

حقیقت
جنسی تشدد ہر گروہ میں ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ مہاجرین کی 

ثقافت میں رش انگیزی پائی جاتی ہے نسل پرست اور غیر 
ملکیوں سے نفرت کی نشانی ہے کیا میرے ساتھ جنسی زیادتی یا ہراسانی کی جا رہی ہے؟

جنسی زیادتی یا ہراسانی ایسی حرکت یا روئیے کو کہتے ہیں 
جو آپکی رضامندی کے بغیر ہو اور نا پسندیدہ ہو

رضامندی دینا =اجازت دینا  
 اپنی مرضی سے متفقہ طور پر جنسی 

تعلق 
قائم کرنا

رضامندی :

۔    کبھی بھی فرضی نہیں ہونی چاہیے

۔   خاموشی یا “نہیں” کی عدم موجودگی 

۔ کو انکار سمجھا جائے گا۔

۔  کبھی بھی دھمکیوں یا جرب کے ذریعے نہیں لی  جاتی۔

۔  کسی وقت بھی واپس لی جا سکتی ہے۔ 

رضامندی :

۔  نہیں دی جا سکتی: اگرمجرم طاقت و اعتامد کا اختیار رکھتا ہو اور اِس اختیار کا 
ناجائز فائدہ اٹھائے۔

۔ نہیں دی جا سکتی: اگر کوئی شخص بے ہوش ہو یا رشاب و منشیات کے نشے 
کی حالت میں رضامندی دینے کے قابل نہ ہو

ہم سب ُمہاجرین و پناہ گزین خواتین پر جنسی تشدد کے خالف اِیک  مثبت 

کردار ادا کر سکتے ہیں

میرے حقوق کیا ہے

۔ اونیٹریو کا

Sexual Violence and Harassment Plan act 

)تشدد زدہ کی ُمعاونت اور جنسی تشدد و ہراسانی کا مقابلہ کرتا ہے( یہ تشدد اور 

جنسی طور پر ہراساں کی معاونت اور مدد کے ساتھ ساتھ اونٹیریو میں تشدد زدہ کو 

انصاف کی رِسائی بھی  دیتا ہے۔ اور مزید اِس قانون کے تحت معلومات برائے کام کاج 

کی جگہ پر ہراسانی یا تشدد سے حفاظت بھی ُموجود ہے۔ 

  Sexual Violence and Harassment Plan Act

کے  بارے میں مزید معلومات:

  https://www.ontario.ca/laws/statute/S16002
اگر آپ کے ساتھ جنسی تشدد ہُوا ہے، تو اِس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔

آپ جنسی تشدد سے آزاد زندگی جینے کے مستحق ہیں

میں متہاری بات پر یقین کرتا ہوں اور جو کچھ 
ہامرے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔

ہم سب کو مل کر خواتین پر تشدد کے 
خامتے کے لئے کام کرنا چاہئے۔

مہربانی
-مجھے تم سے اتفاق ہے




