
ي التمتع بمكان 
لديك الحق �ف

عمل خالي من التحرش. 

كن عىل دراية. 

ي عن مناهضة التحرش 
نقدم أيضاً تعليم وتدريب مجا�ن

ي مكان العمل لـ:  
ستجابة له �ن الجنسي والإ

ي ل تستهدف الربح
الجمعيات ال�ت  •

، و ن جمعيات السكان الأصلي�ي  •

ة. كات الصغ�ي ال�ش  •

للحصول عىل المشورة القانونية 

إتصل بنا للحصول عىل مشورة قانونية مجانية عن 
ي مكان العمل.

التحرش الجنسي �ف

 كيف يمكنك 
تصال بنا؟ الإ

 التعليم 
والتدريب:

ستجابة  المشورة والإ
والوقاية من التحرش 

ي مكان العمل
الجنسي �ف

للحصول عىل التعليم والتدريب

التمويل مقدم من:

هاتف: 604-682-8820
education@endingviolence.org : ي

و�ن بريد إلك�ت

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

@clasbc/clasbc

هاتف: 604-673-3143
1-888-685-6222 : ي

رقم مجا�ن
SHARPWorkplaces@clasbc.net : ي

و�ن بريد إلك�ت

للإحالة إىل خدمات الدعم بعد الساعة 5 مساءاً، إتصل بهاتف 

ي بريتش كولومبيا )VictimLinkBC( عىل الرقم: 
 الضحية �ن

1-800-563-0808

العيادة القانونية 
نامج  ي   ل�ب

�ن

]Arabic[
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 تشمل أمثلة التحرش 
الجنسي عىل:

اللمس أو الربت أو المعانقة غ�ي المرغوبة فيها  •

يحاءات أو المعاكسة او النكات  التحديق، الإ  •

الجنسية

دعوات متكررة غ�ي مرغوبة فيها أو إهتمام غ�ي   •

ي مكان العمل
مرغوب فيه من شخص ما �ف

أن تشعر بأنه يجب عليك قبول السلوك   •

الجنسي للحصول عىل الوظيفة، أو الإحتفاظ 

بوظيفتك أو الحصول عىل ترقية

ام عن كيفية تقديم  تعليقات ل تتسم بالإح�ت  •

ي
الشخص لنفسه من المنظور الجنسا�ف

عتداء الجنسي  الإ  •

 )SHARP( ما هو برنامج شارب
لأماكن العمل؟

 )CLAS( ي المجتمع
قامت جمعية المساعدة القانونية �ن

ي بريتش كولومبيا 
اك مع جمعية إنهاء العنف �ن ش�ت  بالإ

)EVA BC( لتقديم المشورة القانونية والتعليم والمعلومات 
ي بريتش 

ي مكان العمل �ن
ستجابة للتحرش الجنسي �ن للإ

كولومبيا. 

من نحن؟
ي المجتمع )CLAS( هي جمعية 

جمعية المساعدة القانونية �ن
ل تستهدف الربح تقدم المساعدة القانونية لسكان مقاطعة 

بريتش كولومبيا.

ي بريتش كولومبيا )EVA BC( هي جمعية 
جمعية إنهاء العنف �ن

امج مناهضة العنف.  إقليمية تقدم التدريب والدعم ل�ب

ي 
 ما هو التحرش الجنسي �ف

مكان العمل؟
ي مكان العمل هو أي سلوك جنسي غ�ي 

التحرش الجنسي �ن
ي العمل أو له علقة بعملك. 

مرغوب فيه يحدث لك �ن

إحصل عىل المشورة القانونية:
ي مكان العمل، يمكنك 

إذا تعرضت إىل التحرش الجنسي �ن
الحصول عىل ما يصل إىل 5 ساعات من المشورة القانونية 

المجانية والرسية من محام. 

: نحن نقدم ما يىلي
المشورة المتعلقة بكيفية التعامل مع التحرش الجنسي   •

ي مكان عملك
�ن

معلومات عن خياراتك القانونية  •

ي مراجعة أو كتابة الوثائق
المساعدة �ن  •

رشادك أثناء إجراءات تقديم الشكوى أو  التدريب لإ  •
الإجراءات القانونية 

الإحالة إىل الخدمات للحصول عىل مساعدة إضافية،   •
ستشارة والتوظيف وخدمات دعم  مثل خدمات الإ

الأقران

ي ل نقوم بها:
ما هي الأشياء ال�ت

ي برنامج شارب 
ل يستطيع المحامون العاملون �ن  •

ي أماكن العمل الذهاب إىل المحاكم أو الهيئات 
�ن

نيابة عنك. القضائية 


