
تۆ مافت هەیە کە لە شوێنی 
کارکردنت  خاڵی بێت لە 
توندوتیژی سێکسی.   

زانیاریت هەبێت.  

هەروەها ئێمە خولی ڕاهێنان و فێرکردن بە 
خۆڕایی بۆ خستنەڕوو و ڕێگەگرتن لە توندوتیژی 

سێکسی لە شوێنی کار پێشکەش دەکەین بە:
ڕێکخراوەکانی خۆبەخشەکان  •

ڕێکخراوەکانی خەڵکی ڕەسەن  •
شوێنکار- بزنس-ی بچووک.   •

بۆ ئامۆژگاریی یاسایی 

پەیوەندیمان پێوە بکە بۆ ئامۆژگاری بە خۆڕایی 
و پارێزراو سەبارەت بە توندوتیژی سێکسی لە 

شوێنی کارکردن.

 چۆن پەیوەندی 
بە ئێمە دەکەیت؟ 

 خولی ڕاهێنان و 
فێرکردن:  

توندوتیژی سێکسی، 
ئامۆژگاری، کاردانەوە 

و نەهێشتنی لە 
شوێنەکانی کارکردن 

خولی ڕاهێنان و فێرکردن

پشتگیری دارایی کراوە لەالیەن    

تەلەفۆن: 604-682-8820
education@endingviolence.org :ئیمێڵ

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

@clasbc/clasbc

تەلەفۆن: 604-673-3143
تەلەفۆنی بە خۆڕایی: 1-888-685-6222

SHARPWorkplaces@clasbc.net :ئیمێڵ
 بۆ ناساندنی خزمەتگوزای پاڵپشتیکردن دوای 
  VictimLinkBC کاتژمێر پێنجی ئێوارە 

1-800-563-0808

نۆڕینگەی 
لە      یاسایی   

]Kurdish[
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 نموونەکانی توندوتیژی 
سێکسی بریتین لە: 

دەست لێدانی نەخوازراو و دەست   •
پێداهێنان و لە باوەشگرتن

چاوتێبڕینی سێکسی و ئیشارەت دان و   •
تانەوپالر تێگرتن

نیشاندان و ئاماژەپێکردن بە شت و   •
سەرنجی سەبارەت بە سێکس

داوەتکردنی بەردەوامی نەخوازراو و   •
سەرنجدانت لە الیەن کەسێکەوە لە 

شوێنی کار
هەستبکەیت کە دەبێت هەڵسوکەوتێکی   •

سێکسی قبوڵبکەیت بۆ وەرگرتنت لە کار 
یان بە دەستهێنانی دەستکەوتێک

سەرنجی بێڕێز سەبارەت ئاکاری جێندەر   •
)رەگەز( ی کەسێکی دیکە

دەستدرێژی سێکسی  •

شوێنەکانی کارکردنی شارپ 
)SHARP( چین؟ 

 )CLAS( کۆمەڵەی هاریکاری یاسایی بۆ کۆمیونێتی
و رێکخراوی نەهێشتنی توندوتیژی لە بریتیش 

کۆڵۆمبیا )EVA BC( پێکەوە هاریکاری یاسایی و 
فێرکردن و زانیاری پێشکەش دەکەن سەبارەت بە 
توندوتیژی سێکسی لە شوێنی کارکردن لە بریتیش 

کۆلۆمبیا.    

ئێمە کێین؟ 
CLAS رێکخراوێکی خۆبەخشە هاریکاری یاسایی 

لە بریتیش کۆلۆمبیا پێشکەش دەکات.

EVA BC رێکخراوێکی پرۆڤێنسە ڕاهێنان و 
پشتگیری بۆ بەرانگاربوونەوەی توندوتیژی لە 

بریتیش کۆلۆمبیا پیشکەش دەکات.    

توندوتیژی سێکسی لە شوێنی 
کارکردن جی دەگەیەنێت؟ 

توندوتیژی سێکسی لە شوێنی کارکردن بریتییە لە 
ڕەوشتیکی سێکسی نابەجێ کە تۆ دوچاری دەبیت لە 

شوێنی کار یان لە پەیوەندی بە کارەکەت.  

ئامۆژگاری یاسایی 
بەدەستبهێنە: 

ئەگەر دوچاری توندوتیژی سێکسی بوویتەوە لە شوێنی 
کار، تۆ دەتوانیت پێنج کاتژمێر ئامۆژگاری بە خۆڕایی 

و پارێزراو لە الیەن پاریزەرێک بە دەستبهینیت. 

ئێمە ئەوانە پێشکەش دەکەین: 
ئامۆژگاریکردن کە چۆن بابەتی دەستدرێژی   •

سێکسی لە شوێنی کار، دەخەیتە ڕوو
زانیاری سەبارەت بە رێکارە یاساییەکان  •

یارمەتیدان بۆ پێداچوونەوە و ئامادەکردنی   •
بەڵگەنامەکان

ڕێنمایی بۆ ئاراستەکردنت لە کاتی سکااڵکردن و   •
پرۆسەی یاسایی

ناساندنی خزمەتگوزاری پشتگیری زیاتر بۆ   •
شیرەتوانی و خزمەتگوزارییەکانی کار و پاڵپشتی 

هاوڕێیانە

ئێمە چ شتێک ناکەین: 
ئەو پارێزەرانەی لە گەڵ شوێنەکانی کارکردنی   •
شارپ )SHARP( کاردەکەن ناتوانن لە جیاتی 

تۆ بۆ دادگا و شوێنی بەرگریلێکردن بچن 


