
برای اطالعات بیشتر، لطفاٌ با خط تلفن پذیرش و بحرانِ ” خدمات حمایتی از زنانی که مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته اند ” (BWSS)، بین ساعات 10 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای هفته و تا 8 شب روزهای 

چهارشنبه متاس بگیرید.

604-687-1867

وقتی زنان مورد 
آزار و اذیّت قرار گرفته 

دستگیر می شوند 
مشکلی در حال 
رشد و گسترش

اگر شما مورد آزار و اذیّت 
قرار گرفته اید و دستگیر 
شده اید

 منابع اطالعاتی برای زنانی که توسط 
شریک زندگی خود مورد آزار و اذیّت قرار 
گرفته و توسط پلیس دستگیر شده اند

اگر شما علیرغم این که مورد سوء 
استفاده جسمی وعاطفی شریک 

زندگی خود قرارگرفته اید، به اتهام 
ضرب و شتم همان شریک زندگی 

توسط پلیس دستگیرشده اید، این 
جزوه برای شما ست. هدف این جزوه 

تقویت شما برای کسب حمایت و اقدام 
در رابطه با دستگیریتان می باشد. 

www.bwss.org • www.theviolencestopshere.ca www.bwss.org • www.theviolencestopshere.ca

منابع اطالعاتی برای زنان
منابع اطالعاتی در بریتیش کلمبیا

(VictimLink) خط ارتباط قربانیان

خط ارتباط قربانیان )VictimLINK( خط تلفن موارد بحران 
است که درسراسر بریتش کلمبیا به صورت 24 ساعته و 

به طورمجانی )toll-free( کار می کند. خط ارتباط قربانیان 
(VictimLINK( اطالعات و محل های مراجعه در رابطه با 

انواع جرائم از جمله جتاوز جنسی، خشونت در روابط، سوء 
استفاده از افراد مسن، و بزرگساالنی که از سوء استفاده 

های جنسی و جسمی رهائی یافته اند را ارائه می دهد. 
خط ارتباط قربانیان )VictimLINK( خدمات خود را به 130 

زبان و لهجه، شامل 17 زبان بومی آمریکای شمالی عرضه 
می کند. خط ارتباط قربانیان )VictimLINK( امکانات 

ارتباط از راه دور برای ناشنوایان )TTY( را دارا بوده وخدمات 
ترجمه به همه زبان های عمده را نیز ارائه می دهد.

تله تایپ 604-875-0885 
Telus 711 شماره خط ارتباط سرویس خدماتی

خط تلفن متاس مجانی 1-800-563-0808 
www.victimsinfo.ca/services/victimlink وبسایت

پلیس

در موارد اورژانس یا وقتی نگران امنیت خودتان هستید، 
شما حق دارید با پلیس متاس بگیرید. به شماره 911 زنگ 

بزنید یا با پلیس محل خودتان متاس حاصل منائید.

منازل انتقال موقت (Transitional Houses) برای زنان و 
کودکان آنها در بریتیش کلمبیا 

  The BC Yukon Society of در بریتیش کلمبیا
Transition Houses - BCYSTH یک اجنمن غیر انتفاعی 

است که منازل موقتی، محل اسکان اَیمن، خانه های 
امن برای زنان و کودکان )second stage houses(، و سایر 
گروه ها را برای خدمت به نیازهای زنان آزاردیده و کودکان 

آنها تأمین می کند.

خط تلفن متاس مجانی 1-800-661-1040
برای اطالع از منازل انتقال موقت در منطقه خودتان ودریافت 

خدمات در سراسربریتیش کلمبیا و یوکان )Yukon(، به 
وبسایت www.bcysth.ca/index.html مراجعه منائید.

خدمات به قربانیان و بخش جلوگیری از ارتکاب جرم، 
وزارت امنیت عمومی و دادستانی

دولت بریتیش کلمبیا تأمین بودجه بیش از 160برنامه 
را به عهده دارد و آنها را از طریق ادارات غیر انتفاعی و 

پاسگاه های پلیس با ارائه اطالعات مربوط به سیستم 
قضائی، کمک های عملی، حمایت عاطفی، ارجاء و 

معرفی به برنامه های مناسب به اجرا در می آورد.
برای اطالعات بیشتر به Enquire BC با شماره های زیر 

متاس بگیرید:

در ویکتوریا 250-387-6121 
در ونکوور 604-660-2421 

سایر مناطق بریتیش کلمبیا 1-800-663-7867
خارج از بریتیش کلمبیا 604-660-2421 

 www.pssg.gov.bc.ca/victim_services/ index.htm وبسایت

منابع اطالعاتی برای زنان بومی 
(Aboriginal Women)

منازل انتقال موقت (Transitional Houses) و خطوط 
بحران (Crisis Lines) خشونت خانوادگی مخصوص 

بومیان 

خط تلفن متاس مجانی 1-800-563-0808
خط ارتباط قربانیان )VictimLINK( به طور 24 ساعته

پورتال بومیان کانادا

Aboriginal Canada Portal خط ارتباطی مخصوص 
بومیان محلیMétis and Inuit جهت اطالع از منابع، 

برنامه ها و خدمات دولتی می باشد.

خط تلفن متاس مجانی 1-888-399-0111
www.aboriginalcanada.gc.ca/acp/site.nsf/ وبسایت

en/index.htmll

اجنمن بازماندگان مدارس اقامتی بومیان
(Indian Residential School Survivors Society)

“IRSSS” یک سازمان  بومیان  اقامتی  اجنمن مدارس 
بومی  مردم  به   IRSSS است.  بومیان  انتفاعی  غیر 
چندین  اثرات  از  تا  کند  می  کمک  کلمبیا  بریتیش 
 24 خط  یابند.  بهبودی  اقامتگاهی  مدارس  نسل 

کانادا درسراسر  ساعته 

 )National Support Line) 1-800-925-4419 تلفن
خط تلفن متاس مجانی 1-800-721-0066

منابع اطالعاتی برای زنان بدون وضعیت 
اقامتی مشخص، پناهنده و مهاجر 

AMSSA

ادارات عضو، جهت تأمین اقامتگاه  AMSSA پیوند 
دربریتیش  وخدمات چند فرهنگی به متام جوامع 

است. کلمبیا 
 

تلفن 2780-718-604 یا 1-888-355-5560
www.amssa.org وبسایت

اجنمن خدمات مهاجرتی بریتیش کلمبیا

اجنمن خدمات مهاجرتی بریتیش کلمبیا ISS مجموعه 
ای از خدمات را در رابطه با مهاجرت و پناهندگی به 

 ISS .ارائه می دهد Lower Mainland جوامع مختلف در
نقش مهمی در ُسکنی گزینی، آموزش، و پیوند مهاجران 
از روزاول ورود آنان به کانادا ایفا می کند. ISS دوست تازه 

واردین است و آنها را در مورد نیازهای اولیه اسکان، آموزش 
زبان، کاریابی و استخدام یاری منوده، و برای ایجاد شبکه 

ارتباطی بین جوامع کمک می کند. 

تلفن 604-684-2561

خدمات حمایت از خانواده های چند فرهنگی ونکوور و 
Lower Mainland

ارائه دهندۀ خدمات حساس به زنان و کودکان مهاجر یا 
اقلیت که در روابط خانوادگی حتت خشونت قرارگرفته 

اند. این خدمات به چندین زبان ارائه می گردد. 

تلفن 604-436-1025
www.vlmfss.ca وبسایت

منابع اطالعاتی برای افراد معلول

BCCPD همبستگی بین مردم ومعلولین بریتیش کلمبیا

BCCPD یک چتر حمایتی متشکل از گروه مدافع 
حقوق معلولین است. آنها می توانند شما را به سایر 
خدمات و منابع مربوط به معلولین در بریتیش کلمبیا 

معرفی منایند.

تلفن 0188-875-604 تله تایپ 604-875-8835
www.bccpd.bc.ca وبسایت

منابع اطالعاتی برای گروه های 
همجنس گرا و دو جنسیتی 

Prideline خط تلفن افتخار

این خط تلفن به صورت محلی و استانی از گروه های 
همجنس گرای زن یا مرد، و تغییر جنسّیت داده ها 

(LGBT( حمایت منوده و به ارائه اطالعات وارجاعات به این 
افراد می پردازد. خط تلفن افتخار، ارجاع به مراکز خدمات 

اجتماعی، گروه های حمایتی، پزشکان و درمان گراهائی 
که با این افراد به راحتی کار می کنند، و همچنین ارائه 

اطالعات عرضه شده در Qmunity به این گروه ها را اجنام 
می دهد. عالوه بر آن، این خط، خدمات حمایتی مربوط 

به طیفی از موارد مختلف، از جمله اختالفات مربوط به 
روابط، مشکالت محل کار، امور مربوط به سرپرستی 

اطفال، خشونت خانوادگی و خود کشی همجنس گراها 
را در بر می گیرد. 

تلفن 604 6869-684 در ونکوور لوور مین لند 
خط تلفن متاس مجانی 1170-566-800-1 در بریتیش 

کلمبیا  
 www.qmunity.ca/adults/prideline وبسایت

منابع اطالعاتی برای افراد ُمسن

ائتالف بریتیش کلمبیا برای پایان دادن به آزار افراد ُمسن 
BCCEAS

BCCEAS در جهت جلوگیری از آزار و اذیِّت افراد ُمسن و 
ارائه کمک و پشتیبانی به سایر افراد بالغ که حقوقشان 

مورد جتاوز قرار گرقته وممکن است مورد آزار و اذیِّت قرار 
داشته باشند و یا قرار بگیرند، فعالیت می کند. 

تلفن 1940-437-604 )خط تلفن محلی( 
خط تلفن کمک و اطالعات افراد مسن

خط تلفن متاس مجانی 1-866-437-1940
 hattp://bcceas.ca وبسایت

 Legal aid کمک های حقوقی
اجنمن خدمات حقوقی به ارائه خدمات مجانی برای 

افرادی می پردازد که دچار مشکالت حقوقی شده اّما توان 
مالی برای گرفنت وکیل را ندارند. اجنمن خدمات حقوقی 

LLS سازمانی غیر انتفاعی است که کمک های حقوقی 
به ساکنین بریتیش کلمبیا ارائه می مناید. این کمک های 

حقوقی شامل موارد زیر است:

ارائه اطالعات حقوقی از طریق امدادگران و کارکنان 
خط تلفن امور حقوقی LawLINE . همچنین انتشاراتی 
به چندین زبان، وامور مربوط به حقوق خانواده در بریتیش 

www.familylaw.lss.bc.ca کلمبیا در وب سایت

مشاوره حقوقی توسط حقوقدانان و وکالی کشیک 
duty counsel دراکثردادگاه ها. شما همچنین می توانید از 
وکالی مشاورخانواده در چندین مرکز قضایی خانواده کمک 

بگیرید. به شماره 2172-408-604 در Lower Mainland یا 
2525–577–866–1 ) خارج از Lower Mainland ( تلفن بزنید.

وکالت حقوقی توسط یک وکیل برای کسانی که واجد 
شرایط بوده و موارد جدی خانوادگی، حمایت از کودک 
یا مشکالت حقوق کیفری دارند. این خدمات دربعضی 

مواقع، در رابطه با موضوعات مربوط به مهاجرت، 
بهداشت روان، و حقوق زندانی نیزارائه می شود. 

شما می توانید حضوراً به یک دفتر خدمات حقوقی 
”legal aid” مراجعه منایید یا از طریق تلفن با مرکز آنها 
متاس بگیرید. اگر مجبورید از راه دور با یک دفتر خدمات 

حقوقی ارتباط برقرار کنید، با Enquiry BC متاس بگیرید 
و بخواهید تا شما را )به طور مجانی( به خط تلفنی که 

مورد نظرتان است وصل کنند. 

تلفن 7867-663-800-1 خط تلفن خارج از ویکتوریا و 
ونکوور. 

ویکتوریا 250-387-6121
ونکوور 604-660-2421

When Battered Women Are Arrested [Persian]



زنانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته ودستگیر 
می شوند – مشکلی در حال رشد وگسترش 

تعداد زنانی که به خاطر خشونت خانوادگی در ارتباط با 
برخورداری  وجهت  اند  شده  دستگیر  خود  زندگی  شریک 
از خدمات و حمایت با “خدمات حمایتی از زنانی که مورد 
گیرند  می  متاس   )BWSS( اند”  گرفته  قرار  شتم  و  ضرب 
 ،BWSS به  مربوط  موارد  متامی  در  است.  افزایش  حال  در 
که  افتاده  اتفاق  واقعیت  این  علیرغم  ها  دستگیری  این 
شریک  آزارواذیّت  مورد  روابطشان  در  که  بودند  زنان  خود 
این  موارد،  این  درهمه  تقریباً  اند.  گرفته  قرار  خود  زندگی 
در حال تالش  بودند که وقتی دستگیر شدند  زنان مدعی 
برای محافظت از خودشان بوده اند، و غالباً پلیس در جریان 
سابقه آزارواذیّت آنان توسط شریک زندگیشان بوده است. 

عواقب دستگیر شدن چیست؟ 
دستگیر  که  زنانی  اید،  کرده  جتربه  شما  که  طور  همان 
حقوقی،  شدید  العاده  فوق  دچارعواقب  شوند  می 
بار  عواقب  این  گردند.  می  وعاطفی  اقتصادی  اجتماعی، 
بسیار سنگینی که از قبل بردوش قربانیان خشونت های 

خانوادگی قرارداشت را سنگین ترمی کند. 

برای منونه، شما نیز ممکن است مانند تعداد بسیا ری دیگر 
اززنان، پس از دستگیری پیامدهای زیر را جتربه کنید:

مقابل  در  که  کنید  احساس  است  ممکن  •   شما   
تر  زندگی خود شکننده  آزارواذیّت بیشتر شریک 
شده اید. ممکن است کمتر مایل باشید که در آینده 
درخواست شما  در صورت  و  بگیرید،  متاس  پلیس  با 
جهت حمایت، پلیس هم ممکن است دیگر متایلی به 
می  احساس  شما  باشد.  نداشته  شما  از  حمایت 
کنید که توسط سیستمی که قرار است از شما 

حمایت کند طرد شده اید. 

•   شما ممکن است مجبور شوید که مراحل پیچیده   
برایتان  که  کیفری  قضائی  سیستم  پُرهزینۀ  و 
های  کمک  ارائه  کنید.  طی  را  نیست  فهم  قابل 
دریغ می شود. شما  از شما   )  legal aid  ( حقوقی 
منی  ندارید.  را  وکیل  گرفنت  برای  مالی  استطاعت 

دانید برای گرفنت کمک حقوقی به کجا پناه ببرید.

سیستم  از  است  ممکن  شما  زندگی  •   شریک   
برای  دیگری  حربه  عنوان  به  کیفری  قضائی 
کرده  برداری  بهره  شما  از  عاطفی  سوءاستفاده 
زندگی شما  احساس می کنید که شریک  باشد. 
پس از دستگیری شما، قدرت بیشتری کسب کرده 
است. احساس می کنید که او شما را حتت کنترل 
خود دارد و با استفاده از سیستم قضائی کیفری، او 

می تواند هر طور می خواهد با شما رفتارکند. 

تأثیر  حتت  است  ممکن  فرزندانتان  با  شما  •   روابط   
قرار گرفته شده باشد. دستگیریتان در ارتباط با 
است.  بوده  شما  برعلیه  خانواده  قانون  مسائل 
درگیر   )MCFD( خانواده  پرورش  و  کودکان  وزارت 
حق  شما  دستگیری،  خاطر  وبه  شده  مسئله 
اید.  داده  دست  از  را  کودکان  وسرپرستی  حضانت 

زیرا  اند،  شده  واقع  خطر  معرض  در  شما  فرزندان 
اند  گرفته  قرار  شما  زندگی  شریک  مراقبت  حتت 

که فردی آزاردهنده است. 

ممکن  شما  اشتغال  و  استخدام  های  •   فرصت   
تأثیر قرار گرفته شده باشد.اگر شما  است حتت 
مشکل  با  است  ممکن  باشید،  داشته  محکومیت 
از  بعضی  در  اشتغال  ادامه  یا  و  شغل  کردن  پیدا 

مشاغل مواجه شوید. 

تأثیر قرار  •   وضعیت اقامتی شما ممکن است حتت   
داشته  محکومیت  شما  اگر  باشد.  شده  گرفته 
به  مجاز  شما  شود  می  باعث  مسئله  این  باشید، 

ماندن در کانادا نباشید. 

چرا زنان دستگیر می شوند؟ 
از زنان که  مشکل می توان به طور دقیق گفت چرا تعداد بسیاری 
میزان  اّما  شوند،  می  دستگیر  اند  قرارگرفته  شتم  و  ضرب  مورد 
حتقیقات زیادی که در رابطه با این موضوع اجنام شده نشان می دهد 

که این مسئله در کل کانادا در حال افزایش است. 

به گفته بعضی منابع، علت افزایش تعداد زنان دستگیر 
دستگیری،  موافق  های  سیاست  کارگیری  به  شده، 
موافق متهم سازی، عدم بخشودگی، ودستگیری اجباری 
های”اتهام  سیاست  مجموعاً  )که  است  پلیس  توسط 
احساس  است  ممکن  پلیس  شوند(.  می  نامیده  اجباری” 
شده  خشونت  مرتکب  که  را  کسی  هر  باید  که  کند 
است، صرف نظر از شرایط و وضع موجود، دستگیرمناید. 
متأسفانه، این سیاست دستگیری علیه افرادی که قرار 
بوده مورد حمایت واقع شوند، یعنی زنانی که مورد ضرب 

و شتم واقع شده اند، قرارگرفته است. 

بر  مبنی  پلیس  تصمیم  در  تواند  نیزمی  دیگری  عوامل 
است  قرارگرفته  شتم  و  ضرب  مورد  که  زنی  دستگیری 

نقش داشته باشند: 

موجود  شرایط  از  کافی  ارزیابی  است  ممکن  •   پلیس   
به  رابطه  این  در  را  اصلی  جهت شناسایی مهاجم 

عمل نیاورد؛ 

و  فرضیات  تعصبات،  اساس  بر  است  ممکن  •   پلیس   
پیش داوری های طرفین دعوا، اعتبار هر یک از آنها را 

مورد مالحظه قرار دهد؛ 

طرفی  دستگیری  به  گرایش  است  ممکن  •   پلیس   
به  تر  زده  وهیجان  تر  ُمضطرب  که  باشد  داشته 

نظرمی رسد )که غالباٌ زنان هستند (؛ 

های  باشد گفته  داشته  گرایش  است  •   پلیس ممکن   
آرام، منطقی، و” معقول “ مقصر واقعی را بپذیرد ؛ 

زنان  یا  مهاجرو  زنان  بومی،  زنان  است  ممکن  •   پلیس   
بیشتر  آنها  که  ببیند  دید  این  با  را  پوست  رنگین 
مستعد به کارگیری خشونت هستند و لذا آنها را 

دستگیر مناید. 

پلیس باید چکار بکند؟
مشخصی  سیاست   )RCMP( کانادا  نظام  سواره  پلیس 
برای حمایت از زنانی دارد که ممکن است در مواقعی دست 
روابط  این  اصلی  مقصر  که  حالی  در  بزنند  خشونت  به 
آزاردهنده نیستند. سیاست “ مهاجم اصلی “ حکم می 

کند که پلیس موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد: 

•  هدف و منظور قوانین و سیاست های تنظیم شده   
خانوادگی  های  خشونت  قربانیان  از  حمایت  برای 

چیست؛ 

ویا  جسمی  آسیب  بیشترین  متحمل  کسی  •  چه   
مورد  وارده  صدمات  برای  کسی  چه  و  بوده  عاطفی 

مداوا قرار گرفته است؛

•  چه کسی قدرت بدنی بیشتر ومهارت برای ضرب و   
شتم مؤثر دارد؛ 

•  سابقه و وضعیت آزار و اذیّت در این رابطه چیست؛   

 ، BWSS معتقد است که در متامی موارد پلیس بایستی 
قبل از اتخاذ تصمیم جهت دستگیری یک زن برای ارتکاب 
وشرایط،  اوضاع  از  کاملی  بررسی  خانوادگی،  خشونت 
سوابق، وزمینه های مربوطه به عمل آورد. پلیس بایستی: 

طور  به  دعوا  طرفین  با  صحنه،  به  رسیدن  از  •  پس   
مورد  در  را  آنها  اظهارات  و  مناید  جداگانه مصاحبه 
یا  ها  با همسایه  امکان  در صورت  و  حادثه بشنود، 
در  اطالعاتی  است  ممکن  که  خانوادگی  دوستان 

رابطه با آزار و اذیّت داشته باشند مصاحبه کند. 

•  چنانچه زن مورد نظر مهاجری باشد که انگلیسی   
برای  شرایط  واجد  مترجم  از  کند،  منی  صحبت 

ترجمه استفاده مناید؛ 

•  در مورد سابقه آزار و اذیّت و خشونت در روابط، از آن   
زن سئوال شود؛ 

آیا  این که  و  از خود  دفاع  در مورد  زن  ادعای  •  هرگونه   
بکارگیری خشونت موّجه بوده یا نه، مورد بررسی و 

حتقیق قرار گیرد؛ 

از طرفین دعوا خطرناک  •  ارزیابی مناید که کدام یک   
تر و از نظر جسمی قوی تر بوده و کنترل اوضاع را در 

دست دارد؛

•  به طور دقیق صدمات وارده به طرفین دعوا )و این که   
آیا این صدمات می تواند به خاطر دفاع از خود باشد( 

را مورد بررسی قرار دهد؛

شرایط  آن  در  احتمالی  خطرات  از  جامعی  •  ارزیابی   
به عمل آورده و به زن کمک مناید تا برنامه ایمنی را 

تدارک ببیند؛ 

•  متام جزئیات سوابق را بررسی مناید تا دریابد که آیا آن   
مرد قبالً در زمینۀ خشونت در روابط و به طور کلی 
در زمینه خشونت خانوادگی سابقه جنایی داشته 

است یا نه. 

کسی  چه  که  نیست  تشخیص  قابل  بالفاصله  اگر   

عجله  دستگیری  برای  نباید  پلیس  است،  اصلی  متجاوز 

به خرج دهد، اما بایستی حتقیقات بیشتری با استفاده از 

بررسی سوابق، مصاحبه با شاهدان و پرس وجوهای بعدی 

به عمل آورد. 

آن  در  باشد،  نداده  اجنام  را  فوق  اقدامات  پلیس  چنانچه 

صورت شما ممکن است در رابطه با دستگیریتان، اقداماتی 

را به عمل آورید، از جمله تشکیل پرونده شکایت از پلیس 

یا موافقت برای این که جزئیات پرونده شما برای بررسی 

های دفاعی در این زمینه مورد استفاده قرارگیرد. جزئیات 

مربوط به سایر گزینه ها و حق انتخاب های ممکن را می 

زیر  شرح  به  جزوه  این   “ کنید  اقدام   “ قسمت  در  توانید 

بیابید.

شما چکار می توانید بکنید؟

زنان  دستگیری  مورد  در   • باشید  اطالع  1 –  با 
با  رابطه  در  دادستان  و  پلیس  به  مربوط  های  سیاست  و 

خودتان مطالعه کنید و بیشتر بدانید. این را بدانید که در 

جتربۀ دستگیری، شما تنها نیستید. 

کمک بگیرید • دستگیر شدن عواقب زیادی   – 2
حمایت  مورد  شما  که  است  مهم  این  و  دارد  دنبال  به 

عاطفی وقانونی قرار گیرید. 

BWSS حمایت های عاطفی وحقوقی، و مشاوره و وکالت 

به زنانی می دهد که مورد آزار و اذیّت قرار گرفته اند. شما 

زنان مورد  1867–687–604 “ خدمات  با شماره  می توانید 

ضرب و شتم قرار گرفته “ متاس گرفته وهر گونه سئوالی 

را  راه حل شما  کردن  پیدا  برای  ما  و  دارید مطرح سازید، 

حمایت خواهیم کرد. 

سایر خدمات موجود در Lower Mainland برای مواردی که 

شما دستگیر شده و احتیاج به حمایت دارید در فهرست 

زیر آمده است.

 وکالت و 
مشاوره حقوقی

 جامعه خدمات حقوقی 
کمک های حقوقی 604-408-2172 

برنامه خدمات حقوقی توسط دانشجویان 
حقوق یو بی سی 604-822-5791

 کلینیک حقوقی افراد بومی محلی 
604-684-7334

حمایت عاطفی و مشاوره 
زمانی که شما برای گرفنت کمک با خطوط تلفن بحران 
 transitional( انتقالی  موقتی  بامنازل  یا   ،)crisis lines(
به  خدمات  دهندۀ  ارائه  محلی  های  وسازمان   ،)houses
قربانیان متاس می گیرید، بسیار مهم است که در همان 
اید،  ابتدا اعالم منائید که علیرغم این که دستگیر شده 
ولی شما مهاجم اصلی در این ارتباط نبوده اید. چنانچه 
شما مشکلی در رابطه با دسترسی به حمایت مناسب 
سازمان  نظر  که  این  دلیل  به   ( دارید  خودتان  منطقه  در 
های مربوطه این است که شما قربانی نیستید (، لطفاً با 
BWSS تلفن 1867–687–604 متاس بگیرید و ما به شما 

کمک خواهیم کرد تا حمایت الزم را به دست آورید. 

قربانیان  به  کمک  ارتباطی  خط  با  توانید  می   شما 
VictimLINK helpline به شماره 0808–563–800–1 متاس 
خطوط  از  یک  کدام  شوید  متوجه  که  این  برای  بگیرید، 
انتقالی، وسازمان های محلی  تلفن بحران، منازل موقتی 
ارائه دهنده خدمات به قربانیان دربریتیش کلمبیا به شما 

نزدیک تر است. 

اقدام  برای  مختلفی  های  راه   • کنید  اقدام   – 3
با  باید  شما  دارد.  وجود  شما  دستگیری  با  رابطه  در 
حقوقی  مشاور  یا  قربانیان  از  حمایت  مددکارخدمات 

خودتان در مورد امکانات حقوقی زیر صحبت کنید: 

•  از مددکار خدمات حمایت از قربانیان یا مشاورحقوقی   
یا  و  پلیس  از  ای  نامه  طی  که  بخواهید  خودتان 
اتهام  و   ( اتهامات شما  تا  دادستان درخواست مناید 

قصور در اجرای اقدامات مربوطه ( لغو شوند.

•  از مددکار حمایت از قربانیان یا وکیل حقوقی خودتان   

در  رسمی  و  کتبی  شکایت  تهیه  برای  تا  بخواهید 
ارسال  و  زن  دستگیری  درهنگام  پلیس  رفتار  مورد 
)اگر   RCMP از  عمومی  شکایات  کمیسیون  به  آن 
یا  اند(  کرده  دستگیری  به  اقدام   RCMP افسران 
افسران  اگر  پلیس)  از  شکایات  دفترکُمیسرعالی 
به   ) است  منوده  دستگیری  به  اقدام  استانی  پلیس 

شما کمک مناید. 

باید آگاه باشید که مسائل متّعددی در رابطه با سیستم 
شکایات از پلیس کانادا وجود دارند که یکی از آنها حتقیق 
تنظیم  وجود،  این  با  باشد.  می  پلیس  توسط  پلیس  از 
پرونده  که  است  معنی  این  به  رسمی  کتبی  شکایت 
شما ثبت گردیده است، و پلیس موظف است به اتهامات 
( پاسخ گوید. شما  این قضیه  بر عکس  به جای   ( شما 
می توانید از مددکار حمایت از قربانیان یا از وکیل حقوقی 
خودتان بخواهید که نام او به عنوان شاکی دوم ثبت شود 
واو در متام مصاحبه ها و مالقات های مربوط به حتقیق از 
افسران، شما را همراهی مناید تا اطمینان حاصل کند که 
از حمایت عاطفی الزم برخوردار  این مراحل  شما در خالل 

هستید. 

•  به منظور اصالح روش ها و اقدامات مربوطه در این   
مشخصات  از  استفاده  برای  را  خود  رضایت  زمینه، 
اجرا  ادارات  در  ودفاع  طرح  جهت  پرونده  جزئیات  و 
کنندۀ قوانین و دولت، به مددکار حمایت از قربانیان 

یا مشاورحقوقی خودتان اعالم منایید.

جمله  از  دیگری،  حقوقی  های  گزینه  شما  است  ممکن 
دلیل  به  کلمبیا،  بریتیش  بشر  حقوق  دادگاه  به  شکایت 
تبعیض قائل شدن ارائه دهید و یا گزینه تشکیل پرونده 

برای یک ادعای کوچک داشته باشید. 

BWSS در حال حاضر پروژه ای برای اصالح قانون در مورد موضوع  
دستگیری زنان دارد و شدیداً مشتاق است با زنانی که 
دستگیر شده اند صحبت کند و از طریق وکالت آنها، 

 حمایت های الزم را برایشان فراهم آورد. 

لطفاً بین ساعات 10 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای هفته 
)وتا 8 شب روزهای چهارشنبه( با تلفن BWSS و خط 

بحران1867–687 – 604 متاس بگیرید ودر مورد این پروژه و 
یا درخواست حمایت جهت رهایی از مشکل دستگیری 

 خودتان اطالعات بیشتر را جویا شوید. 

اگر بعد از ساعات ذکر شده نیاز به حمایت دارید، لطفاً 
VictimLINK با خط ارتباطی کمک به قربانیان شماره 

0808–563–800–1 متاس حاصل فرمایید. 


