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خشونت خانگی چيست؟
خشونت خانگی عبارت است از ھرگونه رفتار خشن يا غيرمجازکه درطول يک رابطه يا پس از پايان آن صورت گيرد.
خشونت خانگی ممکن است شامل چيزی فراتر از خشونت فيزيکی يا جنسی باشد؛ اين خشونت میتواند در بر گيرندهی
اشکال ديگری از سوءاستفاده به منظور کنترل يا تھديد کردن شخص باشد.
احترام ،صداقت و اعتماد ارکان اساسی يک رابطه ھستند .احساس آزردگی يا ناراحتی امری طبيعی است ،اما رابطهھا
ھيچگاه نبايد احساس ترس ،تحقير يا کنترل شدن را به فرد القا کنند.
در حاليکه بعضی از انواع خشونتھای خانگی جرم جنايی محسوب میشوند .تمامی انواع خشونتھای خانگی اعم از
فيزيکی يا آزارھای جنسی ،تھديدھا ،مزاحمتھا و ديگر انواع سوء استفادهھای احساسی و ھمچنين سوءاستفادهھای مالی
يا بھره کشی مضر ھستند .اگرشما يا شخصی از آشنايان شما در رابطهای خشونت آميز يا آزاردھنده قرارگرفته باشد ،ما
به او کمک میکنيم .به ياد داشته باشيد کسی که مورد خشونت و سوءاستفاده قرارگرفته ھرگزمقصر نيست.
آيا من می توانم خشونت خانگی را به پليس گزارش دھم؟
بله ،شما ممکن است بخواھيد يک خشونت خانگی را به پليس گزارش کنيد .ھمرا ه کردن پليس ونظام قضايی برای ايجاد
امنيت و متوقف کردن خشونت بسيار مھم است .يک شخص حامی میتواند در زمانی که شما جرمی را به پليس گزارش
میدھيد در کنار شما باشد.
چگونه میتوانم کمک بگيرم؟
پليس :اگر در خطر فوری ھستيد به  911زنگ بزنيد.
دفتر خدمات قربانيان :واقع در سازمانھای انجمنی يا ادارهھای پليس است .خدمات شامل حمايتھای عاطفی،
اطالعات نظام قضائی ،برنامه ريزیھای امنيتی ،ارجاع به مشاورين يا خدمات و حمايتھايی ديگر به قربانيان
جھت رفتن به دادگاه میباشد.
لينک قربانيان  : VictimLINKاطالعات و ارجاعاتی را دراختيار قربانيان قرار میدھد و نيزبه قربانيان
خشونتھای خانگی کمکھای جدی سريع میرساند .اين خدمات ،محرمانه ،ناشناس وچندزبانه ھستند .شما
میتوانيد ھرزمانی از شبانه روز در ھفت روز ھفته با شماره لينک قربانيان  1-800-563-0808تماس گرفته
يا به وب سايت  www.VictimBC.ca.مراجعه کنيد.
اسکان موقتی و خانهھای امن :اسکان موقت مکانی برای قربانيان خشونتھای خانگی و فرزندان آنھا تامين
میکند .به وب سايت  www.BCHousing.orgبه بخش اسکان و سپس اسکان اضطراری مراجعه کنيد.

برخی از نشانهھايی از يک رابطهی آزاردھنده چيست؟
• آيا شريک شما بطور مکرر شما را چک کرده يا به شما به عنوان دارائی خود نگاه می کند؟
• آيا شريک شما فرياد کشيده ،شما را تحقيرکرده و به شما ناسزا می گويد؟
• آيا شريک شما مانع کارکردن يا تحصيالت شما می شود؟
• آيا شريک شما عصبی مزاج بوده يا باعث ترس شما می شود؟
• آيا سعی می کنيد به جای اينکه خودتان راضی باشيد ،شريکتان را خوشحال کنيد تا آزرده نشويد؟
مراحلی که درصورت نياز به کمک بايد طی کنيد
• اگر خودتان يا فرزندتان در معرض خطر آنی قرارداريد يا به کمکھای پزشکی فوری نيازمنديد ،با  911تماس
بگيريد.

•
•
•
•
•
•
•

اگرجای خودتان يا فرزندتان امن نيست ،به جای امنی برويد .برای يافتن اسکان موقت يا خانهی امن ،با لينک
قربانيان  VictimLINKتماس بگيريد.
آنچه اتفاق افتاده را به شخص قابل اعتمادی بگوئيد .حمايتھای عاطفی و عملی دوستان يا بستگان خود را
بپذيريد.
با تماس با مرکزلينک قربانيان  ، VictimLINKاز خدمات قربانيان بھره بگيريد1-800-563-0808 :
ازيکی از کارکنان مرکز خدمات قربانيان برای افزايش برنامهی امنيتی کمک بگيريد .برنامه امنيتی طرحی است
که درکاھش احتمال خطراتی که به دليل موقعيت خشونت آميز ،متوجه شما يا فرزندتان می شود ،موثراست.
اگرآسيب فيزيکی ديدهايد يا مورد آزار جنسی قرارگرفتهايد ،در صورت امکان به بيمارستان ،درمانگاه يا پزشک
خود مراجعه کنيد.
اگر می خواھيد با پليس تماس بگيريد ،اما شرايط اضطراری نيست ،با شماره تماس غيراضطراری پليس
درمنطقه خود تماس بگيريد.
اگردرمورد خشونت خانگی يا حقوق خود سوالی داشتيد ،حتما" ازيکی ازکارکنان دفاتر خدمات قربانيان سوال
کنيد.

منابعی اطالعاتی برای رفع خشونت خانگی
خشونت خانگی – ايالت بريتيش کلمبيا
• www.DomesticViolenceBC.org
"لينک سالمت"  – HealthLinkايالت بريتيش کلمبيا
• ھرروز به صورت شبانه روزی با شماره رايگان  811تماس بگيريد يا به وب سايت
 www.HealthLinkBC.ca.مراجعه کنيد.
• دسترسی آسان به اطالعات و خدمات سالمتی غير اضطراری.
• خدمات ترجمه طبق درخواست شما به  130زبان.
خط تماس کمکھای پرستاری – ايالت بريتيش کلمبيا
• تلفن 1-866-215-4700 :ھرروز به صورت شبانه روزی.
• خدمات ترجمه به  130زبان.
خط تماس کمک به کودکان
تلفن 310-1234 :ھرروز به صورت شبانه روزی
انجمن خدمات حقوقی )مرکز تلفن  LSSو خط مستقيم قانونی(
• تلفن 1-866-577-2525 :يا 604-408-2127
اگرقادر به درک و صحبت کردن زبان انگليسی نباشم چه؟
مرکز لينک قربانيان  VictimLINKبرای ھمه زبانھای اصلی دنيا که درايالت بريتيش کلمبيا وجود
دارد ،خدمات مترجمی ارائه میدھد .شما میتوانيد با شماره  1-800-563-0808تماس گرفته يا به
وب سايت  www.VictimLinkBC.caمراجعه فرمائيد.
برگهی راھنمای حاضر از طريق بودجه دولت کانادا و ايالت بريتيش کلمبيا تھيه شده است.

