
تاسو د ځورونې څخه پاک 
کارځای حق لرئ.   

خبر اوسې.  

موږ د جنسي ځورونې مخنیوي اوپاملرنې 
لپاره وړیا تعلیم او روزنې وړاندیزپه 

الندینی کارځایونو کې هم کوو: 
بې ګټې تنظیمونه  •

ابورګین تنظیمونه، او  •
کوچني کاروبارونه.  •

قانونی مشورې لپاره 

د کارځای کې د جنسي ځورونې په اړه وړیا ، 
محرم قانوني مشورې لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.

 موږ سره څنګه 
اړیکه ونیسئ؟ 

 ښوونه او 
روزنه:  

د کار ځائونو کې د 
جنسي ځورونې مخنیوی 

او عکس العمل لپاره 
مشورې 

د تعلیم او روزنې لپاره

تمویل کونکی     

تلیفون شمیره: 604-682-8820
education@endingviolence.org :بریښنا لیک

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

@clasbc/clasbc

تلیفون شمیره: 604-673-3143
وړیا نمبر: 1-888-685-6222

SHARPWorkplaces@clasbc.net :بریښنا لیک
 د ماښام پنځو بجو نه وروسته د خدماتو 

  VictimLinkBC مالتړ راجع کولو لپاره 
1-800-563-0808

کې قانونی مطب   

]Pashtu[

mailto:education@endingviolence.org
http://www.clasbc.net/
http://www.endingviolence.org/
mailto:SHARPWorkplaces@clasbc.net


د جنسي ځورونې مثالونہ: 
ناغوښتل شوي لمس کول ، الس وهل ،   •

یا په غاړه کول
جنسي ستارنړ ، اشارې ، ځورول یا   •

ټوکې کول
جنسی یا د جنسی غولولومواد ، جنسی   •

څرګندونې ، په شمول د جنسی پیغامونو 
)سیکسټنګ(

په کار کې د چا لخواپه تکرار ناغوښتل   •
شوي بلنې یا توجه

دا احساس کول چې تاسو باید د دندې   •
ترالسه کولو لپاره جنسي چلند ومنې ، 

خپله دنده وساتئ یا وده ترالسه کړې
د چا د جنس په اړه بې احترامي   •

څرګندونې
جنسي تیری  •

 )SHARP( کارځایونه 
څه شی دي؟ 

د ټولنې حقوقي مرستې انجمن او )ایوا بی سی( د بی 
سی د تاوتریخوالي ختمولو ټولنې، په برټش کولمبیا 
کې د کار ځای جنسي ځورونې په نښه کولو لپاره 

حقوقي مشورې ، تعلیم او معلومات چمتو کولو کې 
ملګرتیا کړې.    

موږ څوک یو؟ 
CLAS - یوغیر انتفاعي موسسه ده چې د برټش 

کولمبیا خلقو س ره قانونی مرسې کوی.

EVA BC - یو والیتي ټولنه دا چې د تاوتریخوالي 
ضد پروګرامونو لپاره روزنه او مالتړ چمتو کوي.    

د کارځای جنسي ځورونه څه 
شی دی؟ 

د کار ځای جنسي ځورونه ناخوښه چلند دی چې 
تاسو یې په کارکې زغمې یا ستاسو د کار سره اړیکه 

لري.

قانوني مشوره ترالسه کړئ: 
که تاسو په کار کې جنسي ځورونه وزغمې نو تاسو 
کولی شئ چې یو وکیل څخه تر پنځه ساعتونو وړیا، 

محرم قانوني مشوره ترالسه کړئ. 

موږ دا خدمات چمتو کوو: 
ستاسې د کارځای کې د جنسي ځورونې د مخنیوي   •

په اړه مشوره 
ستاسو د قانوني غوراوو په اړه معلومات   •

د اسنادو بیاکتنې یا مسودې جوړولو کې مرسته   •
د شکایت یا قانوني عمل کې تاسو ته الرښودلو   •

روزنه
اضافي مالتړ لپاره خدماتو ته مراجعه کول ، لکه   •

مشوره ورکول ، د کار موندنې خدمات ، او د 
همکارانو مالتړ

هغه څه چې موږ یې نه 
شوکول: 

د )SHARP( کارځایونو وکیالن نشي کولی چې   •
ستاسو لپاره عدالت یا محکمې ته والړ شي 


