Giáo Dục và
Huấn Luyện:

Cách liên lạc với
chúng tôi?

Chúng tôi cũng giáo dục và huấn
luyện miễn phí về việc ngăn ngừa và
đối phó với nạn sách nhiễu tình dục
tại nơi làm việc cho:

Về Cố Vấn Pháp Lý

•

Các tổ chức bất vụ lợi

•

Các tổ chức thổ dân, và

•

Các cơ sở tiểu thương.

Phòng
Pháp Lý tại

Điện Thoại: 604-673-3143
Số miễn phí: 1-888-685-6222
E-mail: SHARPWorkplaces@clasbc.net
Muốn giới thiệu đến các dịch vụ
yểm trợ sau 5 giờ chiều. VictimLinkBC
1-800-563-0808

Về Giáo Dục và
Huấn Luyện
Điện Thoại: 604-682-8820
E-mail: education@endingviolence.org

@clasbc

Cố Vấn, Đáp Ứng
và Ngăn Ngừa Nạn
Sách Nhiễu Tình Dục
cho Nơi Làm Việc

/clasbc

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

Tài trợ bởi

[Vietnamese]

Quý vị có quyền có một
nơi làm việc không có
nạn sách nhiễu.
Hãy tìm hiểu tin tức
cập nhật.
Liên lạc với chúng tôi để được cố vấn pháp
lý miễn phí về nạn sách nhiễu tình dục tại
nơi làm việc.

Các thí dụ về sách
nhiễu tình dục là:
• Hành động không ai muốn như
sờ, vỗ, hoặc ôm
• Nhìn chăm chăm, có cử chỉ,
chọc ghẹo, hoặc nói đùa mang
sắc thái tình dục

Nơi Làm Việc SHARP
là gì?
Hội Trợ Giúp Pháp Lý Cộng Đồng (CLAS)
và Hội Chấm Dứt Bạo Hành BC (EVA BC)
đã hợp tác với nhau để cố vấn, giáo dục và
thông tin pháp lý hầu giải quyết nạn sách
nhiễu tình dục tại British Columbia.

Chúng tôi là ai?
CLAS là một tổ chức bất vụ lợi cung cấp
dụch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại
British Columbia.
EVA BC là một hội tại tỉnh này cung cấp
dịch vụ huấn luyện và yểm trợ cho các
chương trình chống bạo hành.

Sách Nhiễu Tình
Dục tại Nơi Làm
Việc là gì?
Sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc là
hành vi tình dục không ai muốn xảy ra tại
sở làm của quý vị hoặc có liên quan đến
công việc của quý vị.

• Cho xem tài liệu hoặc đưa ra
các nhận xét mang sắc thái
hoặc gợi ý tình dục, kể cả gửi
text mang tính cách tình dục

Nhờ Cố Vấn Pháp Lý:

• Nhiều lần bị người ở sở làm
mời mọc hoặc để ý đến dù
không muốn

Nếu quý vị đã bị sách nhiễu tình dục tại
sở làm, quý vị có thể được một luật sư
cố vấn kín đáo và miễn phí đến tối đa
là năm giờ.

• Cảm thấy quý vị phải chấp
thuận hành vi tình dục để
được tuyển dụng, giữ việc
hoặc thăng thưởng

Chúng tôi cung cấp:
•	Dịch vụ cố vấn về cách đối phó với nạn
sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc

• Nhận xét bất kính về cách bày
tỏ phái tính của một người

• Thông tin về các chọn lựa pháp lý

• Cưỡng hiếp tình dục

• Huấn luyện để hướng dẫn quý vị trong
tiến trình khiếu nại hoặc pháp lý

• Giúp đọc hoặc soạn các văn kiện

• Giới thiệu đến các dịch vụ yểm trợ
thêm, chẳng hạn như các dịch vụ cố
vấn, việc làm, và người đồng cảnh
ngộ yểm trợ

Những gì chúng
tôi không làm:
• Luật của Nơi Làm Việc SHARP không
thể đại diện cho quý vị ở tòa hoặc các
buổi tài phán

