آموزش و
تعلیم:

چګونه با ما در
تماس شوید؟

ما آموزش و تعلیم مجانی را برای جلوگیری
و نشانی نمودن اذیت جنسی در جاهای کاری
را برای ذیل نیز فراهم می نمایم:
• ادارات غیر انتفاعی
• ادارات بومی ،و
• تجارت های کوچک.

برای توصیه حقوقی
کلینک
حقوقی در

شماره تماس604-673-3143 :
کامال مجانی1-888-685-6222 :
پست الیکترونیکSHARPWorkplaces@clasbc.net :
برای راجع نمودن به خدمات حمایوی بعد از ساعت  ۵بعد از
ظهر .ویکتیم لینک بی سی 1-800-563-0808

برای آموزش و تعلیم
شماره تماس604-682-8820 :
پست الیکترونیکeducation@endingviolence.org :

@clasbc

توصیه ،جوابگویی و
جلوګیری از اذیت جنسی
در جاهای کاری

/clasbc

www.clasbc.net/
www.endingviolence.org/

شما به جای کاری عاری
از اذیت حق دارید.
معلومات داشته باشید.

حمایت مالی توسط

در مورد اذیت جنسی در جای کار تان ،با ما برای
توصیه حقوقی مجانی و محرم در تماس شوید.
[]Dari

مثال های اذیت جنسی
شامل ذیل میباشند:
• لمس نمودن ،دست زدن ،و یا بغل کردن
بدون خواست
• دیدن ،اشاره کردن ،ازار دادن ،و یا مذاق
که شیوه ای جنسی دارد

جاهای کاری شارپ چه هستند؟

گروه برای کومک حقوقی جامعه ( )CLASو اتحادیه
برای پایان خشونت بی سی ( )EVABCباهم یکجا
شده تا توصیه حقوقی ،آموزش و معلومات را در
مورد اذیت جنسی در محیط کاری در بریتش کولمبیا
فراهم سازند.

ما کی هستیم؟

• نشان دادن مواد و یا کامنت های جنسی،
به شمول پیام های با شیوه جنسی
• دعوت و یا توجه تکراری نا خواسته از
کسی در جای کار شما
• احساس نمودن اینکه شما باید برای
بدست آوردن وظیفه ،ماندن در وظیفه و
یا برای ترفیع تان متحمل رویه جنسی
باشید

 CLASیک اداره ای غیر منفعتی است که برای
مردم بریتش کولمبیا توصیه حقوقی فراهم مینماید.

• تبصره ای غیر احترامانه در مورد
جنسیت کسی

 EVA BCیک اداره ای والیتی است که به برنامه
های ضد خشونت ،آموزش و کومک فراهم می نماید.

• تجاوز جنسی

اذیت جنسی در جای کاری
چه هست؟

اذیت جنسی در محیط کاری عبارت از رویه ای
ناخوش آیند جنسی است که شما در جای کار تان
تجربه میکنید و یا هم به کار شما مرتبط باشد.

توصیه حقوقی بگیریند:

اگر شما شکار اذیت جنسی در کار تان بوده اید ،شما
میتوانید تا پنج ساعت توصیه حقوقی به شکل مجانی
و محرم از وکیل بدست بیآورید.

ما فراهم می سازیم:

• توصیه ای که چگونه میتوانید اذیت جنسی را در
جای کار تان نشانی کنید
• معلومات در مورد گزینه های حقوقی شما
• کومک در مرور و یا جور نمودن اسناد
• راهنمایی نمودن شما از طریق شکایت و پروسه
ای حقوقی
• راجع نمودن شما به خدمات دیگر حمایوی ،مانند
خدمات مشاوره ،کاریابی و حمایت از هم مانند
دیگر

چیزی که ما نمیکنیم:

• وکالی جاهای کاری شارپ با شما در محکمه
رفته نمیتوانند

