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با رضایت شما، سازمان های شریک برای کمک به شما در این پروسه 
مشارکت خواهند کرد.

پروژه خشونت در خانواده
با هم از این مسیر عبور می کنیم.«

یک گروپ مشارکتی که در زمینه کمک به قربانیان و خانواده ها و در ارائه چندین خدمات ضروری از جمله مشوره، 
 Carizon Centre at آموزش، حمایت و صحت جمعی تخصص دارد. این گروپ و منابع، همگی در یک ساختمان در

Queen St. S., Kitchener 400 مستقر هستند. 
519-743-6333

 Waterloo خدمات بحران زنان در ساحه
»خدمات بحران زنان در ساحه Waterloo« با ارائه سرپناه، مشوره، برنامه ریزی مصؤنیت، خدمات اطالع رسانی و 

غیره، از زنان و اطفالی که از سوی افراد نزدیک خود خشونت را تجربه می کنند، حمایت می کند.
Kitchener: 519-742-5894

Cambridge: 519-653-2289

پروگرام کمک به قربانی/شاهد
این پروگرام پس از طرح اتهام، معلوماتی در خصوص پروسه محکمه کیفری به قربانیان یا شاهدان ارائه می دهد.

519-741-3351

مرکز طفل شاهد
این مرکز خدماتی را به اطفال شاهد ارائه می دهد، از جمله اطالعاتی در مورد نحوه کار محکمه، حمایت عاطفی، 

آمادگی قبل از محکمه، وکالت و ارجاع.
519-744-0904

مرکز تداوی خشونت خانگی از قسم تجاوز جنسی
این مرکز با همکاری شفاخانه عمومی St. Mary و شفاخانه Cambridge Memorial، مجموعه ای از منابع 

متخصص و در دسترس را برای ارائه مراقبت های عاجل و مراقبت های بعدی فراهم نموده است. این تیم 
اختصاصی شامل داکترها، مددکاران اجتماعی و نرس هایی است که با یکدیگر همکاری می کنند تا بهترین مراقبت 

و پشتیبانی را در اختیار شما قرار دهند.
519-749-6994

اگر قربانی خشونت از سوی شریک 
زندگی خود هستید، همین حاال با ما 

تماس بگیرید. 

عاجل 
911

غیر عاجل
519-570-9777

خدمات بحران زنان در ساحه 
 Waterloo

Kitchener: 519-742-5894
Cambridge: 519-653-2289

از ویب سایت ما دیدن 
کنید تا در باره خشونت 

شریک زندگی، گزینه 
های حمایتی و معلومات 
مهم در باره برنامه ریزی 

مصؤنیت بیشتر بدانید. 

wrps.ca/IPV
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خشونت شریک زندگی چیست؟

خشونت شریک زندگی به معنای اعمال خشونت 
فزیکی یا جنسی، به صورت واقعی یا منحیث 

تهدید، در یک رابطه نزدیک است و شامل آزار 
عاطفی، آزار روانی یا انجام رفتارهای آزاردهنده 

است. هر کسی ممکن است قربانی خشونت 
شریک زندگی شود. 

این جرایم اغلب در محیط هایی اتفاق می افتند که 
در آنها الگوهای رفتار تهاجمی یا کنترول گرایانه وجود 
دارد. این خشونت ممکن است شامل حمله فزیکی، 

آزار عاطفی، آزار روانی، سوء استفاده جنسی، 
یا تهدید به آسیب رساندن به اطفال، سایر اعضای 

خانواده، حیوانات خانگی و اموال باشد. سوء استفاده 
کنندگان از خشونت برای ارعاب، تحقیر، ترساندن یا 
ایجاد احساس ناتوانی در قربانیان استفاده می کنند.
این قسم خشونت ممکن است شامل تنها یک رفتار 
یا چندین عمل سوء استفاده گرایانه باشد که ممکن 

است زمانی که به صورت مجزا دیده می شوند جزئی 
یا بی اهمیت به نظر برسند، اما در مجموع الگویی 
را تشکیل می دهند که به سوء استفاده منجر می 

شوند. جرایم شامل قتل، اقدام به خفه کردن، تجاوز 
جنسی، تهدید به مرگ یا آسیب بدنی، حبس اجباری، 

آزار مجرمانه، تعقیب، آدم ربایی، نقض حکم محکمه 
و جرایم مربوط به اموال است، اما محدود به آنها 

نمی شود.

1. تحقیقات
 Waterloo وقتی گزارش می دهید، پولیس ساحه ای

چندین اقدام انجام می دهد. ابتدا یک افسر پولیس برای 
بررسی پاسخ خواهد داد.

اگر افسر دالیل معقولی داشته باشد که بر اساس قانون 
جزایی یا قانون دیگری جرمی صورت گرفته است، 

اتهامات وارده را مطرح خواهد کرد. در غیر این صورت، 
آنها برای حفظ صلح و میانجیگری کردن در اوضاع، تالش 

خواهند کرد.
اگر پولیس اتهامات را وارد بداند، مظنون را دستگیر می 
کند. پولیس پس از دستگیری شخص، مراتب را به شما 

اطالع می دهد و شرایط آزادی وی را با شما در میان می 
گذارد.

سپس، یک کارآگاه از »واحد خشونت شریک زندگی« 
خدمات پولیس ساحه ای Waterloo با شما تماس خواهد 
گرفت. کارآگاه تحقیقات را پیش می برد، در طول پروسه 

به شما کمک می کند و جزئیات را با شما شریک می 
سازد. در طول این پروسه، از سوی خدمات پولیس و 

سازمان های همکار آنها حمایت و کمک دریافت خواهید 
کرد

2. آزادی مظنون از بازداشت 
پلیس مظنون را تا جلسه استماع آزادی به قید وثیقه در 
بازداشت نگه می دارد یا به طور مشروط آزاد می کند. 

یکی از اعضای »واحد خدمات قربانیان« یا یک افسر 
پولیس، شما را از این شرایط مطلع خواهند کرد. تا زمانی 

که مظنون در محاکمه شرکت کند یا تا زمانی که طرفین 
دعوی قبل از شروع محکمه مصالحه کنند، این شرایط 

همچنان برقرار خواهد بود. در صورت تغییر شرایط، 
مراتب به شما اطالع داده خواهد شد.

3. اطالعیه های اداره
اگر اطفال زیر 16 سال در جریان حادثه حضور داشته 
باشند یا هر یک از افراد درگیر به اطفال زیر 16 سال 
دسترسی داشته باشند، پلیس به »خدمات خانواده و 

اطفال« ساحه Waterloo اطالع می دهد.

4. محاکمه 
اگر دوسیه به محاکمه برسد، قربانیان ملزم به حضور در 

محکمه خواهند بود. وکیل عدلیه، دوسیه را در محکمه 
ارائه خواهد کرد. شما نیازی به وکیل ندارید و محکمه 
هیچ هزینه ای برای شما ندارد. احتماالً باید در محکمه 
شهادت دهید. »پروگرام کمک به قربانی/شاهد« برای 
کمک در آنجا حضور خواهد داشت. اگر اطفال شاهد 

حادثه بودند، ممکن است الزم باشد که آنها در محکمه 
شهادت دهند. »مرکز طفل شاهد« حمایت و کمک ارائه 

خواهد کرد.

5. گزینه ها در صورت وارد نبودن اتهامات 
پیوند صلح - حکم محکمه که مشمول را ملزم به حفظ 
آرامش، حسن رفتار و رعایت سایر شرایط خاص کند.

دستور بازدارنده - حکم محکمه که از شخص می خواهد 
از آزار و اذیت شما یا اطفال تان دست بردارد.

شکایت خصوصی - قربانی هر جرمی می تواند شکایت 
خصوصی کند. شما می توانید نزد قاضی صلح در محکمه 
بروید و درخواست کنید که از طرف شما اتهامی را مطرح 

کنند.

برای مصؤنیت خود 
پالنگذاری کنید

شناخت راه هایی برای محافظت از خودتان ضروری 
است. اگر مایل به کمک در تهیه یک پالن مصؤنیت 
هستید، با »واحد خدمات قربانیان« پولیس ساحه 

ای Waterloo یا »خدمات بحران زنان« منطقه 
Waterloo تماس بگیرید.

در صورت امکان، محیط را ترک کنید یا قبل از 	 
شروع خشونت با پولیس تماس بگیرید.

تلیفون همراه خود را چارج کرده و در نزدیکی 	 
تان نگه دارید.

راه های نجات و استراتیژی های خروج را از 	 
قبل پالن کنید.

قفل ها و کودهای دسترسی خود را تبدیل کنید.	 
سیستم های مانیتورینگ خانه یا زنگ هشدار 	 

نصب کنید.
کلیدهای یدکی خانه و وسیله نقلیه را در مکانی 	 

مصؤن نگهداری کنید.
اسناد مهم را مصؤن نگه دارید.	 
از دیگران بخواهید شما را تا موترتان همراهی 	 

کند.
به همسایگان خود اطالع دهید.	 
صاحب کار و همکاران خود را آگاه کنید.	 
اگر در موتر خود هستید، در صورت نیاز مستقیمًا 	 

به پولیس مراجعه کنید.
هنگام استفاده از ترانسپورت، نزدیک درایور 	 

بنشینید.
پسورد رسانه های اجتماعی خود را تبدیل کنید.	 
خدمات مکان یابی را در دستگاه های خود 	 

خاموش کنید.

 QR برای معلومات ایمنی بیشتر، کود
را سکین کنید. 
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