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 خشونت ارتباطی چیست؟
ى( شناخته می شود، یک گخشونت ارتباطی )همچنین به عنوان خشونت شریک صمیمانه، خشونت خانگی و خشونت شريك زند

 مسئله بهداشت عمومی , جنایی,  جدی و قابل پیشگیری است که بر میلیون ها نفر تاثیر می گذارد.

خشونت رابطه ای : خشونت فیزیکی ، خشونت جنسی ، تعقیب و پرخاشگری روانی )از جمله اعمال ارعاب( توسط یک شریک 

 فعلی یا سابق صمیمی است. 

 خشونت ارتباط می تواند با یک عضو خانواده ، شریک یا کسی که می شناسند  در مكانى كه  عدم تعادل قدرت وجود دارد رخ دهد.

همچنین می تواند بین زوج های با جنس مختلف ، زوج های همجنس ، و یا بین یک کودک و يك بزرگسال رخ دهد و صمیمیت  

 جنسی نیاز ندارد. 

ر گارى بر قسمت هاى شديد ديگاين ممكن است در نوع و شدت متفاوت باشد, و در يك شیوه زنجیراى كه ممكن است تاثیر ماند

زارد يا نه، رخ دهد.گبعد از سالها باقى ب  

 سوء استفاده فیزیکی

شامل ضربه زدن، گاز گرفتن، خفگی، پرتاب 

كردن اشیاء، هل دادن، مشت زدن، سیلى زدن، 

لگد زدن، گرسنگی، محرومیت از خواب، کشیدن 

چامو، 
قو زدن یا ختنه کردن.

 

سوء استفاده عاطفی/

روانى

شامل از سوء استفاده كالمى، انتقاد  

دائمی، توهین، تهدید عاطفی، جدايى از 

عزیزان و شبکه های پشتیبانی، تحقیر، 

فریاد زدن، تهدید، رفتارهای ناشايسته و 

 اموال است.آسیب رساندن به حیوانات خانگی و به 

سوء استفاده روحى
معنوى-

 

شامل پیشگیری از بیان عقاید 

مذهبی یا 
روحى,

 

جلوگیری از حضور در محل 

 عبادت و

 مسخره كردن

 باورهای مذهبی

  
سنت ها یا فرهنگ ها.  

شامل از استغالل جنسی، تماس جنسی  سوء استفاده جنسی

ناخواسته، تجاوز جنسی، و سایر فعالیت 

های جنسی که  شخص قربانی انها را  

بشويه ، محرک، تحقیر، دردناک و بدون 

رضایت میبیند و یا بدون رضایت فرد،   از طریق 

 زور و یا تهدید به زور یا ترساندن بدست امده 

 سوء استفاده مالی

کردن یک نفر به کاركردن یا انكار اموال، پول و یا مقاصد. مجبور با ارزش و استفاده غیر مجاز از سرقت  یا کنترل پول و یا  هر چیز مالی و تصمیمات مالی میباشد. شامل از کنترل  بر تمام امور 
 كردن حق کار كسى ديگر .
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Did You Know... 

به طور متوسط، در 

کانادا، در هر شش 

روز يك زن توسط 

شريك صمیمى خود 

 کشته می شود.

خشونت ارتباطی 

بیش از یک چهارم از 

همه جرائم خشونت 

آمیز گزارش شده به 

 پلیس است

٪ از خشونت های ارتباطی به پلیس گزارش 70

 نشده است.

هزینه كه به طور مستقیم  به 

خشونت های ارتباطی مربوط 

میلیون دالر در  64میشود، حدود 

سال برای سیستم عدالت 

 جنايى )كیفرى( کانادا است.

زن در  3000در حال حاضر بیش از 

 2900پناهگاه های زنان همراه با  

 فرزندان خود  زندگی می کنند.

زارى از طرف خود گمیزان خبر

اشخاص در مورد سوء 

استفاده از مردان و زنان 

مشابه است، اما شدت 

سوءاستفاده در برابر زنان 

 بسیار بیشتر است.

میزان مرگ )قتل( ناشی از 

سوء استفاده های خانگی 

برابر بیشتر از  4.5براي زنان 

 مردان است.

برخی از جمعیت ها در معرض خطر بیشتر برای خشونت های 

رفته اند. به عنوان مثال مردم بومی، گروه های گارتباطی قرار 

 مهاجر و افرادى كه دارای معلولیت هستند.

 آیا می دانستید ...
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 آنچه شما ممکن است متوجه شويد... 

شناخت نشانه های خشونت رابطه یکی از مهم ترین کارهایی است که شما می توانید برای کمک به کسی که  

است انجام دهید. برخی از مواردی که ممکن است مشاهده کنید:  دهسوء استفاده ش چاردودر رابطه   

 جنسی 

  زندگی در ترس مداوم 
  احساس شرم ، گناه یا خجالت كشيدن 

  اعتماد به نفس پایين 
  افسردگی یا سایر بيماری های روانی(PTSD)  

 مشکالت خواب و خوردن 
  از دست دادن انرژی 

  خود را سرزنش كردن و آسيب رساندن به خویش 
  افکار خودکشی/تمایالت 

  شيوه بدن نامناسب و اعتماد به نفس پایين 
  ناتوانی در روابط جنسی سالم 

  بارداری ناخواسته 
   مشکالت زنان و زایمان و بارورى  

 عاطفى/روانی 

 فیزیکی 

  معلوليت دائم )نابينایی ، ناشنوایی ، صرع ، از دست
 دادن تحرک(

  شکستگی استخوان و/یا دندان 
  آسيب به سر یا نخاع 

  بریدگی ها ، سردرد ،  تصادم ، کبودی 
  زندگی در انزوا 

  پنهان کردن صدمات 

 روحى/معنوی 

  از دست دادن حس خود بودن 
  احساس نااميدی و انزوا 

  از دست دادن فرهنگ 
  از دست دادن اتصال به ایمان و/یا جامعه 

 مالی 

  محدود در دسترسی به پول و یا داشتن یک
 ماشین 

   عدم دسترسی به حساب های بانکی  
  ممنوعبت برای شرکت در کار ، نمایشگاه های

 کار و یا آموزش 
   عدم کنترل در مورد  پول صرف شده 

  مجبور کردن به کار در یک کسب و کار
 خانوادگی بدون دست مزد 
  عدم حمایت از کودکان 
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 عالئم هشداردهنده و عوامل خطر 

فرد یا کودک مورد 

سوء استفاده قرار 

 گرفته ممکن است 

 بهانه و عذر بیاورد براى فردى كه سوء استفاده كرده است.

عصبانی يا خشن شود زمانی که شما در مورد رفتار كسى كه از ان سوء اسفاده كرده است  

 صحبت کنید. 

 عصبی شود وقتى كه فردى كه سوء اسفاده كرده است موجود باشد. 

 بیمار و از كار جا مانده به نظر می رسد . 

هان كند . پسعی میکند کبودی یا صدمات خود را   

چرا فردى كه سوء استفاده كرده است نمیتواند شمارا مالقات در آخرین لحظات بهانه میاورد كه 

. كند  

يرى كند. گسعی میکنید در خیابان از شما جلو  

 غمگین ، تنها ، كنار كشیده و ترسیده به نظر می رسد  . 

 استفاده از داروهای بیشتر و یا الکل برای با مساله كنار امدن. 

فردى كه سوء 

استفاده میكند 

 ممكن است..

 کوچک کردن )تحقیر( شریک زندگی خود . 

 تسلط بر گفتگو و تمام حرفزدن.

 تهدید کردن کودکان و سایر اعضای خانواده . 

كردن شریک در تمام اوقات ، حتی در محل کار.  چک  

بشوه اى خودشان را نشان میدهند كه  آنها قربانی هستند و  افسرده.     

 سعی كردن براى جدا كردن شریک زندگی خود از دوستان و خانواده .

 تصرف كردن به شبوه اى كه  آنها مالك شريك زندگیشان هستند. 

فتن يا مبالغه كردن در خوبى خويش. گدروغ   

 همیشه در اطراف شریک زندگی خود باشند. 

 قبل از درگیر شدن ، از خود بپرسید  "آیا امن است ؟ " 

اگر وضعیت در حال حاضر خشونت آمیز است و یا به نظر می رسد به سرعت 

يرد ،  به طور مستقیم مداخله نكنید ، با پلیس تماس بگیرید. گافزایش   

رفته  نجات دهید يا گسعی نکنید  فردى را كه در معرض  خشونت رابطه قرار 

د : نه تنها شما خودتان را گیر شویبا شخصى كه سوء استفاده كرده است در

به خطر مى اندازيد بلكه  ان فرد ممکن است بعدا از دست فرد قربانى يا كودك 

عسبانى شود    

  احتیاط
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راه غیر مستقیم از دخالت است.  يك منحرف کردن   

 نه تنها از افزايش مساله جلوگیری میكند

 بلكه به شما وقت میدهد كه ببینید ايا كودك يا فردى كه از ان سوء استفاده شده خوب است.

 به عالوه ، این یک راه آسان برای منحرف کردن فرد سوء استفاده كننده میباشد.

مشده. گرسید  یا درخواست کمک كنید براى پیدا کردن یک لوازم پمثال:  مسیرها يا زمان را  ب   

خانواده را مى شناسد و یا فردى كه در صحنه -زوج اگر شما  راحت نیستید, کسی که  

 موجود است مكن است از موقعیت بهترى براى مداخله برخردار باشد.

آنچه شما می توانید بگویید: "ببین, من در مورد آن شخص/کودک نگرانم چون 

آیا شما قادر به  شخصى كه با آنها است واقعا عصبانی به نظر می رسد . 

 بررسی  وضعیت هستید؟ " 

لطیف و ماهر  باشید. یک رویکرد مستقیم ممکن است  ان شخص را اصبانى كند و بعدا 

فرد/فرزند را  در معرض خطر قرار دهد .   حضور خود را آشکار كنید  و نشان دهید  که شما 

 در حال تماشای این وضعیت هستید.

 نصیحت نكنید و در مورد وضعیت قضاوت نکنید.

آنچه شما می توانید بگویید: "کلمات/اقدامات شما یک اثر منفی در _ _" یا "من با آنچه 

د موافق نیستم." گویمي-شما انجام می دهید   

 فرد یا کودک مورد سوء استفاده شده را  برای آنچه اتفاق می افتد محکوم نکنید.

نگرانى خود را بیان كنید و نشان دهید که میخواهید کمک کنید. فرد / کودک را مطمعن 

 كنید که سوء رفتار تقصیر آنها نیست.

رانم. آیا چیزی شده؟ گآنچه شما می توانید بگویید: "من در مورد آنچه که اتفاق افتاده ن « 

 «این تقصیر شما نبود  »یا«هیچ کس شايسته چنین برخوردی نیست 

 

سه تکنیک -با احتیاط مداخله کنید  

   حواس پرت کردن

  واگذاری مسولیت به دیگران

 راهنمایی کردن
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یک کمپين آگاهی عمومی را راه اندازی کرد تا توجه جدی به مسئله خشونت خانگی را جلب کند. دولت بریتش كلمبيا  5102در مارس سال   

  این کمپين بر رسانه های اجتماعی مانند فيس بوک و تویيتر تمركز كرد و نكات و راهنمایی های عملی را براى تشویق همه بخصوص افراد ناظر

 توصيه كرد . غرض از این كار صحبت کردن و یادگيری راه های ایمن برای کمک كردن بوود .

سترش گين را بمنضور تمركز بيشتر بر مسائل خشونت جنسى پدولت كم 5102ه ند ساله, در مارس چين پان بشوه یك كم پيش بينىنشان دادن و

 داد. 

ين براى شامل نمودن كل خشونتهاى پگسترش کمسترى به هدف گى با كمك وزارت دادگ, دفتر استانى خشونت خان5102در ژوئن سال 

پروژهارتباطى, به   

يوستندپ  NEVER  

 وب سایت: 

 : SaySomething#  اطالعات و منابع را در زیر سه دسته اصلی فراهم می کند

من نیاز به کمک 

 دارم.

از کجا کمک 

يريم.گب  

من می خواهم  

.كنمکمک   

وب سایت شامل فيلم های متحرک ، تصاویر و تویيت ميباشد. اطالعات به زبانهایى  پنجابی ، ماندارین ، 

 کانتونی ، و انگليسی در دسترس است. 

 عمل كنید
را گسترش دهید از طریق قدرت رسانه های اجتماعی اين پیام   
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حمایت از فردی که رابطه خشونت امیز را را تجربه 
 می کند

 نگرانی خود را ابراز کنید:

قضاوت نكنید : این ممکن است به فرد کمک کند تا در حرف زدن  احساس راحتی داشته باشد   

 قبول کنید که شخص ممکن است سوءاستفاده را انکار کند.

 نیرو بخش باشید که بخاطر آنها در ان  مكان هستید، در صورتی که در آینده  نیاز به صحبت كردن داشته باشند.

 شخص را مجبور نکنید در مورد سوءاستفاده خود صحبت کند.

 غرایز خود را دنبال کنید.

به شخص اطمینان دهید که خشونت گناه آنها نیست   
 این یک نكته مهم براى فردى که خشونت را تجربه کرده است میباشد

 می توانی بگویید:

 "هیچکس شايسته چنین شیوه برخوردكردن نیست".

 "شما نیايد سرزنش شويد." 

 آنچه اتفاق می افتد تقصیر شما نیست.""

کنید:نپشتیبانی کنید، اما توصیه    
.  ده است را ترك كنداگر آنها آماده نیستند, سعی نکنید که فرد ى که سوء استفاده کر  

فشار بر روی فرد براى ترک کردن مكان ممکن است در اينده آنها را بیشتر جدا کند.   

 به انها اختیار دهید  وپیشنهاد  پشتیبانی و کمک كنید .

 به انتخاباتشان احترام بگذارید و به انها فرصت دهید كه تصمیم بگیرند.

 تاکید کنید که آنها میتوانند وضعیت خود کنترل كنند.

 پیشنهاد منابع كنید

کنید. توصیهراهنما  اينفرد را به منابع جامعه موجود در انتهای   

 این مساله را  محرمانه حفظ کنید:

اطمینان ده هید كه  هر چیزی که می گویند بین دو نفر  شما باقی می ماند مگر انکه 

 کودکان در معرض خطر باشند و یا زندگی  يك فرد تهدید شود.
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ه كهانچ  

د چیست ...  گویيد بشما میتوان  

من خوشحالم که توانستید به من بگویید "

 و من مایل به گوش دادن هستم".

شما مسئول كارهاى نیستید كه شخص سوء استفاده "

کننده انجام داده است,  سوء استفاده کننده مسئول 

 اقدامات خود است. "

من می شنوم شما خودتان را سرزنش می کنید، اما "

 سوء استفاده شما گناه خودتان نیست."

همه حق دارند که در خانه خود امن "

 باشند".

هنگامی که آماده هستید، کمک "

موجود است و من می توانم به 

شما در دسترسی به آن کمک 

 کنم."

در اینجا تعداد زیادی از منابع مختلف "

موجود است که می تواند به شما در 

پیدا کردن یک مکان برای ماندن کمک 

کند و به مرور سیستم حقوقی و پیدا 

 کردن پشتیبانی شخصی کمک کند."

 متوجه شدم که شما کبودی دارید""

)یا عالئم فیزیکی را که می بینید  بیان   

 کنید(.

وقتی که دیگران در اطراف نباشند، چه کار می "

 توانید انجام دهید تا سالم بمانید؟"

فته شوندگحرفهاى كه نبايد   

 شما باید شریک زندگی خود را ترک کنید.""

 "به من بگو که آیا این شخص شما را می زند."

 "چطور میتوانید با اين مساله كنار بیايد؟"

"چرا شما فردى كه  سوء استفاده میكند را متوقف نمی کنید / چیزی بگوید / يك كارى  

 انجام دهید؟"

 "شما نباید آنها را تحریک کنید."

 "شما باید از انها بخواهید كه از آنجا خارج شوند."

 " نمی توانم باور کنم که شما برگشتید."
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 مداخالت غیر کالمی

-مخالفت خود را با استفاده از زبان بدن اشكار كنید

 برسانید   

 پیشنهاد كنید كه شما میتوانید بمانید

ردانید.گرو بر ن  

اگر شواهد وجود داشته باشد، سوءاستفاده به احتمال زیاد كمتر 

 افزایش می یابد.

اگر تهدیدی برای خطر فوری وجود دارد ، با 

 پلیس یا امنیت تماس بگیرید. 

فرد را تشویق کنید که با کسی 

که می تواند کمک کند صحبت 

 کند.

شماره لینك قربانى بريتش 

 كلمبیا

VictimLinkBC  604-563-0808 

و ويب سايت   

 #SaySomething 

 را

زاريد رگدر اختیارشان ب  

اگر شخص میخواهد  

بماند، از انها بشتیبانى 

كنید. آنها ممکن است 

بروند و سپس جه ندين 

 بار برگردند.

ممکن است سخت درک 

شود، اما به دالیل 

بسیاری افراد  در روابطى 

كه از انها سوء استفاده 

 می شود میمانند .

رفت که گاگر فرد تصمیم 

برود، همچنان پیشنهاد 

 پشتیبانی كنید .

با وجود این که یک رابطه   

خشونت آمیز است، 

ممکن است پس از اتمام 

ان احساس  تنهایی و 

ى كنند .  با آنها گینغم

ك كنید  تا بفهمند که  چ

شما براى كمك  تواجد 

 داريد.

شما نمی توانید آنها را 

نجات دهید. آنها باید 

تصمیم بگیرند که وقت 

آن است که کمک 

بگیرند.در هر صورت ارائه 

پشتیبانی كنید  . با این 

حال، هنگامی که یک 

کودک درگیر است یا یک 

تهدید فوری وجود دارد، 

"وظیفه گزارش دادن" 

 وجود دارد.
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 نکات برنامه ریزی ایمنی

اطمینان حاصل کنید که فرد  شماره تلفن های مهم را در دسترس دارد؛  مثل:  شماره پلیس ، خط  

ه كمكژوي اه محلی و گ، دوستان و پناه    

به اطمینان برسید كه شخص داراى دوستان یا همسایگانى هست كه می توانند در مورد سوء استفاده 

 اطالء بدهند. از همسایگان بخواهید در صورت شنیدن  صداهای عصبانی یا خشن با پلیس تماس بگیرند  . 

را  انجام ۱۹۹اطمینان حاصل شود که فرد  فرزندان خود را  آموزش دهد که چگونه بتوانند شماره گیری   

ز ان استفاده گو افتگدهند و  یک کلمه کد را اختیار كرده تا  زمانی که کمک مورد نیاز است برای 

از آنها بخواهید مکان های امن تر را در خانه خود شناسایی کنند )مناطقی که خروجی در انها وجود 

دارد و هیچ سالح/اشیاء ازار دهنده نگهداری نمی شوند( و سعی کنید فرد را به یکی از این مکان 

 های امن تر در صورت بدتر شدن وضعیت برسانید. 

 اگر سالح )اسلحه( در خانه وجود دارد ، اطمینان حاصل شود که فرد از مكان ان مطللع است 

حتی اگر فرد نخشه اى براى  ترک مكان ندارد ،  آنها را راهنمايى كنید كه  فكر كنند كه به   كجا بروند 

كه فکر  کند چگونه ممکن است مكان را ترک كنند, مانند انجام کارهایی که شما را از  دفرد کمک کنیبه 

زباله بیرون بردن,  حیوان خانگی را بیرون بردن و یا رفتن به  فروشگاه.  -خانه به بیرون  ببرد   

مدان اى از لوازمى که هر روز استفاده می شود را اماده كند و انرا  در  چ-پیشنهاد كنید كه فرد ساك

 خانه يك دوست يا شخص مورد اعتماد و یا حتی در محل کار مخفى كند. 

خانه امن یا پلیس تماس برقرار كند و درخاست یک -اگر الزم باشد ،پیشنهاد كنید که فرد با یک پناهگاه

افسر از  واحد خشونت خانگی یا واحد اشخاص اسیب پزير كند . افسر و یا کارکنان پناهگاه   می تواند  

 برای انجام برنامه ریزی ایمنی بیشتر به فرد كمك كنند. 

پیشنهاد دهید که فرد با یک وکیل مشورت کند و شواهدی از سوءاستفاده فیزیکی )مانند عکس ها( را 

 حفظ کند. 

 ركورد از تمام حوادث خشونت آمیز,اشاره به زمان , حوادث, تهدید و شواهد. 

اگر فرد از سوء استفاده جنسی رنج می برد، به آنها  بگوید که به اورژانس بروند و از کارکنان 

ى شان را  ركورد كنند .گدرخاست کنند که اصیب زد  

  اطمینان حاصل کنید که  كارت شناسايى مفید و در دسترس است

كه ير كارد (. -)گذرنامه ، مجوز ، کارت شماره بیمه اجتماعی ، کارت سالمتى  
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 برنامه ریزی ایمنی

اگر فرد در حال برنامه ریزی كردن برای ترك فردى كه از ان سوءاستفاده 

يرند ...گكرده است، به آنها کمک  کند تا اين نكات را در نظر ب  

 این کار را انجام دهید

مکان كه آنها می  4

توانند در صورت ترک 
 مكان به انجا بروند

در صورت ترک مكان, 
چه کسی ممکن است 

 به آنها کمک کند .

چه کسی می تواند يك 
مدان  لوازم مهم را چ -ساك

 برای آنها نگه دارد؟

چه کسی ممکن است 
 به آنها  پول قرز بدهد؟ 

طرح ایمنی 
برای حیوانات 

 خانگی.

يرند گبه کجا  تماس ب
یا شماره تلفن همراه يا 

ى)تلفن( جدید گوش
 دریافت کنند.

ى پغیر فعال نمودن جى 

ايس يا  ردیابی مکان بر روی 
تلفن/تلفن هاى همراه  و 

حساب های رسانه های 
 اجتماعی.

تغییر روش های روزانه 
مانند رفتن به فروشگاه 
های مختلف و یا گرفتن 
 مسیر دیگری برای کار.

افتتاح یک حساب 
بانکی جدید یا گرفتن 
کارت اعتباری به نام 

 خويش.

طرح ایمنی 
 برای کودکان

نگه داشتن تصویر 

)عكس( ازشخص سوء 
استفاده کننده و 

 فرزندانشان با آنها.

 آنها باید به  زودترين وقتى که ممکن است مكان را ترك كرده و به ان فردى كه سوء استفاده كرد است خبر ندهند
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 برنامه ریزی ایمنی

 اگر فرد كسى را كه از ان سوءاستفاده كرده است را  ترک کرده  ...

 این کار را انجام دهید

شناسایی 
یک شخص 

 پشتیبان

يك دستورالعمل حفاظت از 
دادگاه را دریافت کنید و در هر 

زمان يك کپی را در دسترس 
داشته باشید و آن را با افراد 

مهم )پلیس، مدرسه، کار( به 
 اشتراک بگذارید.

يك برنامه  امن را برای 
گفتگو با فردى كه سوء 

استفاده كرده  ایجاد 
 کنید.

برنامه ایمنی را 
حفظ نموده و ان را 

 تمرین کنید.

سوءاستفاده هرگز با كسى كه 
كه گر انير نشويد, مگكرده در  

 مامور پلیس بهمراهتان باشد.

در محل كارتان در مورد آنچه 
اتفاق افتاده است،  به 

کسی خبر دهید و از آنها 

بخواهید تا تماسهای کاری 
كنند. چکرا   

یک طرح ایمنی برای محل 
 کار ایجاد کنید

به افرادی که از کودکان مراقبت 
می کنند، اسامی افرادی که 
می تواند / نمی تواند آنها را 

 برسانند اطالء دهید.

از رفتن به همان  
فروشگاه ها یا محل 
 بزنس خددارى نمايید

در نظر بگیرید که  درب های 
قوی ترى را نصب كنید، 

دود و مونوکسید کربن  گرحس
را نصب كرده و یک سیستم 
امنیتی و چراغ های بیرونی 

 قرار دهید.

دهییدقفل هارا تغییر   
به دوستان و همسایگان 
خبر دهید که ان  فرد سوء 
استفاده کننده دیگر با آنها 

زندگی نمی کند و 
 هواسشان به بیرون باشد.

ى میكردند تواجد نداشته باشد.گجعبه های آبی فقط در صورتی بكار برده میشوند که سوء استفاده کننده دیگر در خانه ای که آنها باهم زند *  
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که در هنگام ترك مكان باخود بیاوريد لوازمى  

 پول. 

 کلید : اتومبیل ، خانه ، کار. 

 لباس های اضافی. 

 دارو.

واهى تولد گاوراق مهم برای شما و کودکان از قبیل 

، شماره بیمه اجتماعی )کارت ( ، سوابق مدرسه و 

پزشکی ، اطالعات بانکی ، گواهینامه رانندگی ، 

 ثبت خودرو ، اوراق بیمه ، دفترچه آدرس. 

 گذرنامه. 

 کارت اقامت دائم و اجازه کار. 

 اجاره/قرارداد اجاره. 

 صورتحساب پرداخت نشده. 

دستوارات محافظت شخصی ، اوراق طالق و دستور 

ى. گیردست  

تصاویر ، جواهرات ، و یا لوازمى كه در موردشان 

احساس داريد ، لوازم برای کودکان )اسباب بازی ، 

 پتو ، و غیره(. 
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 چند افکار...

با خود اموزى در مورد چگونگی تشخیص و پاسخ به نشانه های  

سوء استفاده از رابطه و یا آشکار شدن خشونت ، شما می توانید 

 تفاوت معنی دارى را در زندگی مردم  بوجود اوريد. 

 به یاد داشته باشید ، شما تنها نیستید. 

در طول مسیر منابع و اشخاص حرفه اى  برای کمک به شما در 

دسترس هستند. صحبت کردن در مورد خشونت رابطه دشوار 

 است ، اما اگر ساكت بمانیم,  نمی توانیم آن را متوقف كنیم . 

منابعى كه در این راهنما بكار برده شده اند از  نواحى مختلفى امده اند كه به همه انها در پشت 

 این راهنما  اشاره داده شده است. 

با تشکر ویژه  از دانشجویان بخش پرستاری دانشگاه پلی تکنیک كوانتلن برای کار و تالش  

یشرفت و توسعه پراهنماى  قبلی, که به چه خود  در کمک و مشاركت در  دفتر سخت  

از شما  این راهنما نیز كمك كرد. 

  متشكريم
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 Assisted Living Registrar 
اگر فکر می کنید کسی كه در یک مرکز  کمک  

رفته گى می کند مورد سوء استفاده قرار گزند
 شده است

 1.866.714.3378 خط تلفن تماس مجانى
 hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca :ایمیل
  
 انجمن منابع زنان اتیرا

ارائه خدمات مستقیم، افزایش آگاهی و آموزش برای 
 پایان دادن به خشونت علیه زنان

 604.531.9143 :تلفن
 http://www.atira.bc.ca :از اين سايت بازديد كنید
  
خدمات حمايتى از زنانى كه در معرض زرب و شتم 

رفتندگقرار   

 604.687.1867 :خط بحران و پزيرش
 1.855.687.1868 : خط تلفن تماس مجانى
 information@bwss.org :ایمیل

 http://www.bwss.org :از اين سايت بازديد كنید
  

BC211 
ساعته  24خدمات تلفن و بیامك دو زبانه,محرمانه, 

در هر روز حفته,که اطالعات رایگان و ارجاع به نحوه 

گسترده ای از جامعه  ، و خدمات دولتى را ارائه مى 
 دهد

  
 2.1.1 تلفن يا پیامك 
 http://www.bc211.ca :از اين سايت بازديد كنید
  
 مرکز دفاع و حمایت از سالمندان در بريتش كلمبیا 

(BC CEAS) 
 (SAIL)خط سوء استفاده  و اطالعات از سالمندان
 604.437.1940 :تلفن
 1.866.437.1940 : خط تلفن تماس مجانى

بعد ضهر  8صبح تا  8روزانه از   
 info@bcceas.ca :ایمیل
 www.bcceas.ca :از اين سايت بازديد كنید

 BC Crime Stoppers 
 ارائه راهنمایی های ناشناس در مورد جرم

زبان ۹۹۱ساعته در هر روز حفته در  24  

 1.800.222.8477 :تلفن
 :از اين سايت بازديد كنید
http://www.bccrimestoppers.com 

 

 وب سایت دولت در مورد خدمات خشونت خانگی
برنامه های خدمات قربانی، کمک های پولیس و کمک 

های مبتنی بر جامعه برای قربانیان كه از انها سوء 
 استفاده شده است

از اين سايت بازديد كنید   

: http://www.domesticviolencebc.ca 

 انجمن خانه های انتقالى در بريتش كلمبیا   
(BCSTH) 
 فهرست  منازل انتقال موقت و مرحله دوم و سوم وخانه های امن

 604.669.6943 :تلفن
 1.800.661.1040 : خط تلفن تماس مجانى
 info@bcsth.ca :ایمیل
 http://www.bcsth.ca :از اين سايت بازديد كنید
  

جامعه مردان بازمانده  از سوء استفاده جنسی در 

 بريتش كلمبیا
که از نظر جنسی مورد آزار قرار گرفته اند سران(پ)درمان برای مردان   

 604.682.6482 :تلفن
 http://bc-malesurvivors.com :از اين سايت بازديد كنید
  

 برنامه کمک به قربانیان جنايت 
(CVAP) 

مورد نیاز برخردارندکمک های مالی و مزایا براى قربانیان كه از شرایط   

 604.660.3888 :تلفن
  1.866.660.3888 :خط تلفن تماس مجانى 

 cvap@gov.bc.ca :ایمیل
/http://www2.gov.bc.ca/gov :از اين سايت بازديد كنید

content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/
if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/financial-

assistance-benefits 
  
مرکز بحران )مداخله بحران و مرکز پیشگیری از خودکشی در بريتش 

 كلمبیا(
 کمک كردن به مردم براى کمک به خود  در برخورد با یک بحران
 ارائه یک چت  آنالین براى مواقع بحران و جوانان
 برنامه آموزشی جامعه

 1.800.784.2433 :تلفن
 http://crisiscentre.bc.ca :از اين سايت بازديد كنید
  

Deltassist  ىگو خانواد  انجمن خدمات اجتماعی 
، رویدادها ،  پارائه مشاوره و جامعه سازی به شیويه وركشو

 پشتیبانی از سالمندان ، برنامه های توسعه و خدمات اطالعاتی.
 جایگزین برنامه خشونت برای قربانیان زن خشونت رابطه

 دفترشمال دلتا 
: 604.594.3455 

 http://www.deltaassist.com :از اين سايت بازديد كنید

 
 خدمات قربانی در پلیس دلتا
 حمایت از قربانیان جرم و تروما

 604.940.5019 :تلفن

/http://deltapolice.ca/services :از اين سايت بازديد كنید

victimservices 

ردیابی باشد براى شخص سوء استفاده  نشانههشدار! گزینه ایمیل ممکن است برای قربانیان مناسب نباشد، زیرا تماس با ایمیل ممکن است یک 

 کننده . پیش بینی شده است که قربانیان از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی با سازمان های كه به انها اشاره شد تماس می گیرند.

 
 منابع جامعه در لوور مین لند

mailto:hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
http://www.atira.bc.ca
mailto:information@bwss.org
http://www.bwss.org
http://www.bc211.ca
mailto:info@bcceas.ca
http://www.bcceas.ca
http://www.bccrimestoppers.com
http://www.domesticviolencebc.ca
mailto:info@bcsth.ca
http://www.bcsth.ca
http://bc-malesurvivors.com
mailto:cvap@gov.bc.ca
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/financial-assistance-benefits
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/financial-assistance-benefits
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/financial-assistance-benefits
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/financial-assistance-benefits
http://crisiscentre.bc.ca
http://www.deltaassist.com
http://deltapolice.ca/services/victimservices
http://deltapolice.ca/services/victimservices
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 مجمع منابع انسانی دیورسیتی

براى جامعات گون وناگده و برنامه هايه گسترخدمات 
 متنوع فرهنگی

تلفن  : 604.597.0205 
 counsellingservices@dcrs.ca :ایمیل

info@dcrs.ca 

/http://www.dcrs.ca :از اين سايت بازديد كنید
services/family-services 

  

Dixon Transition Society 
پشتیبانی، مسکن امن، خدمات حمایتی، مشاوره و 

آموزش برای زنان و کودکان كه  از روابط خشونت آمیز 

 فرار كرده اند
ساعته 24تلفن  : 604.298.3454 

مشاور يكتماس با  : 604.298.2549 
 http://dixonsociety.ca :از اين سايت بازديد كنید

  
ى گخدمات سوء استفاده خان  

– Our Lady of Good Counsel Society 
کمک به هر زن و کودک برای بهبود و سالمت بودن از 

 سوء استفاده
 604.585.6688 :تلفن

 خط تلفن كمك 
: 604.640.7549 

 1.888.833.7733 : خط تلفن تماس مجانى
 das_olgcs@telus.net :ایمیل

 :از اين سايت بازديد كنید
http://domesticabuseservices.ca 

 

DOVE (Delta Opposes Violence 
Everywhere Committee) 

 متشکل از اعضای خدمات اجتماعی در دلتا
پیشگیری از خشونت در روابط از طریق آموزش و 

 آگاهی
/http://deltapolice.ca :از اين سايت بازديد كنید

services/victimservices/dove 
ايان دادن به خشونت در بريتش كلمبیاپانجمن     

(EVA BC) 
ارجاعات، پشتیبانی و اطالعات برای اتصال قربانیان با 

 خدمات مناسب
 604.633.2506 :تلفن

 www.endingviolence.org :از اين سايت بازديد كنید

سوری مموریال بیمارستان  –خدمات پرستاری قانونی  
مراقبت از قربانیان تجاوز -تجاوز جنسىپرستار معاينه 

 جنسی را فراهم می کند.

 604.953.4723 :تلفن
 forensicnursingservice@fraserhealth.ca :ایمیل
//:http :از اين سايت بازديد كنید
www.fraserhealth.ca/find-us/services/our-services?
&program_id=9921 

 

 خط بحران فرهیزر هیلث  

پشتیبانی عاطفى فوری، رایگان، محرمانه ، مداخله در بحران 
ساعته در حفت روز حفته 24و اطالعات منابع محلی   

 604.951.8855 :تلفن
 1.877.820.7444 :خط تلفن تماس مجانى

-http://www.options.bc.ca/fraser :از اين سايت بازديد كنید
health-crisis-line/about-the-fraser-health-crisis-line 

  

 کلینیک های حقوقی رایگان
(Pro Bono)  

وکال داوطلب که در صورت داشتن شرايط به شیوه رایگان 

 خدمات قانونى را ارائه می دهند .
 604.878.7400 :تلفن 

 1.877.762.6664 خط تلفن تماس مجانى
 http://accessprobono.ca :از اين سايت بازديد كنید

  

HealthLinkBC  
تماس بگیرید تا در هر وقت شبانه روز  در  8.1.1با شماره 

 مورد هر مساله بهداشتى با  پرستار صحبت کنید

 http://www.healthlinkbc.ca :از اين سايت بازديد كنید

 
 تلفن راهنماى بچه ها 

ساعته, تلفن و مشاوره آنالین  52خدمات محرمانه,رایگان، ملی، دو زبانه،
سال و كمتر. 51برای سن    

 با یک مشاور تماس بگيرید

: 1.800.668.6868 

 http://org.kidshelpphone.ca :از اين سايت بازديد كنید

 

ى گلپلیس الن  -خدمات قربانیان  
اطالعات، حمایت عاطفى ,ارجاع و کمک به قربانيان و شاهدان جرم و 

 حوادث تروماتيک

 604.532.3214 :تلفن
 langleyvictimservices@shaw.ca :ایميل

 
 خدمات ارجاع وکیل

 دسترسی عمومی به وکال

 1.800.663.1919 یا 604.687.3221تلفن  

-http://www.cbabc.org/For-the :از اين سايت بازديد كنید

Public/Lawyer-Referral-Service 

 

 کمک های حقوقی-انجمن خدمات حقوقی
ارائه اطالعات حقوقی، مشاوره و ارائه خدمات نمایندگی به افرادی که درآمد 

 کم دارند

  604.408.2172 :تلفن

 www.legalaid.bc.ca :از اين سايت بازديد كنید

 
 منابع جامعه در لوور مین لند

 

ردیابی باشد براى شخص سوء استفاده  نشانههشدار! گزینه ایمیل ممکن است برای قربانیان مناسب نباشد، زیرا تماس با ایمیل ممکن است یک 

 کننده . پیش بینی شده است که قربانیان از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی با سازمان های كه به انها اشاره شد تماس می گیرند.
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لینک به بروشور درباره سوء استفاده و 

 خشونت خانوادگی

//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.legalaid.bc.ca/publications/subject.php?

sub=4 

Moving Forward Family Services 
مشاوره حرفه ای و خدمات پشتیبانی با پرداخت 

 مبلغى که می توانید 
 778.321.3054 :تلفن

//:http :از اين سايت بازديد كنید
movingforwardfamilyservices.com  

 خدمات قربانی چند فرهنگی 
(MOSAIC) 

-خدمات تخصصی به مردان و زنان چند فرهنگی 

 قربانیان جرم و جنایت. 
 604.254.9626 :تلفن

//:http :از اين سايت بازديد كنید
www.mosaicbc.com/family-programs/family-

programs/multicultural-victim-services-program 

 Options Community Services 
کمک به مردم  براى كمك به خود و ترویج جوامع 

 سالم و امن  از طریق برنامه های مختلف
 604.584.5811 :دفتر مرکزی در سوری

 604.596.4321 :دفتر نیوتن
 Info@options.bc.ca :ایمیل

 http://www.options.bc.ca :از اين سايت بازديد كنید
دفتر استانی خشونت خانگی   

//:http :از اين سايت بازديد كنید
www.mcf.gov.bc.ca/podv 

 #SaySomething 
کمپین رسانه های اجتماعی برای افزایش آگاهی و 

پایان دادن به سکوت در مورد سوء استفاده 

ىگخان  

استراتژی های چگونگی جستجوی کمک و 
 فهرست منابع

//:http :از اين سايت بازديد كنید
www.saysomethingbc.ca 

خدمات قربانیان در بلیس سواره نظام 
 سوريى

کمک به قربانیان جرم و سایر حوادث آسیب 

 تروماتیك
بعد از ظهر 3صبح تا  6روز در هفته،  7تلفن   

 604.599.7600 :تلفن
مرکز زنان در سوری   

 ارائه خدمات مشاوره و لباس، غذا و پناهگاه
S.M.A.R.T. (Surrey Mobile Assault Response Tem) 

 خط بحران با همکاری با بیمارستان
Surrey Memorial Hospital بیمارستن 

 604.583.1295 
//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.surreywomenscentre.ca 

 

 Threshold Multicultural Outreach 
خدمات حمایتی برای زنان، مهاجران و پناهندگان که در 

 معرض سوء استفاده قرار می گیرند
 604.572.5883 :تلفن

-http://www.options.bc.ca/stop :از اين سايت بازديد كنید

the-violence/threshold-multicultural-outreach 

 

انجمن خدمات كمك به خانواده هاى چند فرهنگی در 
 ونكوور و لور مه ين لند

 

زبان برای زنان و  20خدمات رایگان و محرمانه در بیش از 
رفته اندگخانواده ها كه در معرض خشونت خانواده قرار   

 604.436.1025 :تلفن

 againstviolence@vlmfss.ca :ایمیل

 http://www.vlmfss.ca :از اين سايت بازديد كنید

 

پلیس ونكوور-بخش خدمات قربانیان   
ارائه قربانیان ، شواهد و اعضای خانواده جرم و تروما با  

 پشتیبانی حرفه ای و اطالعات مربوط به عدالت
 604.717.2737 :تلفن

 vpd.vsu@vpd.ca :ایمیل

-http://vancouver.ca/police/crime :از اين سايت بازديد كنید

prevention/victim-services/index.html 

 

بهبود از تجاوز جنسى و پناهگاه زنان در وونكوور   
خدمات رایگان و محرمانه مانند گروه های پشتیبانی، 

 مشاوره و کلینیک های حقوقی رایگان
 604.872.8212 :تلفن

//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.rapereliefshelter.bc.ca 

VictimsInfo 

 منابع برای قربانیان و شاهدان جنایت در بريتش كلمبیا

خدمات برای قربانیان، گزارش از جرم، اتهام، در مورد دادگاه 

 و پس از محکومیت

 http://www.victimsinfo.ca :از اين سايت بازديد كنید

 )خط ارطباطي كمك به قربانیان در بريتش كلمبیا(
ساعته در  24 -خدمات بحران و ارجاعى چند زبانه و محرمانه

 حفته 
  

 1.800.563.0808 : خط تلفن تماس مجانى

/http://www2.gov.bc.ca/gov :از اين سايت بازديد كنید

content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/

victimlinkbc 

واحد ایمنی قربانی    (VSU) 
قربانیان می توانند ثبت نام کنند تا وضعیت مجرمین مطلع 

 شوند

 604.660.0316 :تلفن

  1.877.315.8822 : خط تلفن تماس مجانى

 vsusg@gov.bc.ca :ایمیل

 
 منابع جامعه در لوور مین لند

ردیابی باشد براى شخص سوء  نشانههشدار! گزینه ایمیل ممکن است برای قربانیان مناسب نباشد، زیرا تماس با ایمیل ممکن است یک 

استفاده کننده . پیش بینی شده است که قربانیان از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی با سازمان های كه به انها اشاره شد تماس می 

 گیرند.
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وزارت  -خدمات قربانی و پیشگیری از جرم

 امنیت عمومی و وکیل عمومی

اطالعات و راهنمایی در مورد خدمات و منابع در 

 دسترس قربانیان جرم و جنایت در بريتش كلمبیا 

//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.pssg.gov.bc.ca/victimservices/index.htm 

 

 دايركتورى خدمات قربانیان

 جستجو برای خدمات قربانیان در نزدیکی شما

//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.canada.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-

victimes/vsd-rsv/index.html 

 
 

اوران علیه خشونتگجن   

کمک به خانواده های بومى كه در خانواده ها و جوامع غیر 
 خشونت آمیز زندگی میكنند

 604.255.3240 :تلفن

 http://wav-bc.com :از اين سايت بازديد كنید

 

 خط جوانان علیه خشونت

ساعته  ناشناخته,محرمانه, و ايمن در حفته  24خدمات  
یامكپ : 604.836.6381 

 1.800.680.4264 : خط تلفن تماس مجانى

 info@youthagainstviolenceline.com :ایمیل

//:http :از اين سايت بازديد كنید

www.youthagainstviolenceline.com  

 
 منابع جامعه در لوور مین لند

 

ردیابی باشد براى شخص سوء استفاده  نشانههشدار! گزینه ایمیل ممکن است برای قربانیان مناسب نباشد، زیرا تماس با ایمیل ممکن است یک 

 کننده . پیش بینی شده است که قربانیان از طریق تلفن یا سایر وسایل ارتباطی با سازمان های كه به انها اشاره شد تماس می گیرند.
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