
ن محل کار بدون آزار و  داش�ت
اذیت حق شماست. 

آگاه باشید.  

ن به محیطهای کاری زیر آموزش و کارآموزی  ما همچن�ی
ی و مقابله با آزار جنیس در  رایگان در زمینه جلوگ�ی

محیط کار ارائه می دهیم:   

انتفاعی کسب و کارهای غ�ی  •

سازمان های بومیان، و   •

کسب و کارهای خرد.  •

مشاوره حقو�ق 

برای مشاوره حقو�ق رایگان و محرمانه در مورد آزار 
ید. جنیس در محیط کار با ما تماس بگ�ی

شیوه ی تماس با ما؟ آموزش و کارآموزی:

مشاوره، واکنش و 
ی از آزار جنیس    پیشگ�ی

در محل کار 

تماس برای آموزش و کارآموزی

ن مایل توسط  تأم�ی

تلفن: 604-682-8820
education@endingviolence.org :ونیک پست الک�ت

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

@clasbc/clasbc

تلفن: 604-673-3143
تلفن رایگان: 1-888-685-6222

SHARPWorkplaces@clasbc.net :ونیک پست الک�ت

برای ارجاع به خدمات پشتیبا�ن پس از ساعت 5 عرص: 

VictimLinkBC 1-800-563-0808

 کلینیک 
در     حقو�ت  

]Persian[
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 نمونه ها�ی از آزار و 
اذیت جنیس عبارتند از:

لمس، نوازش یا بغل کردن ناخواسته   •

ه شدن، اشارات، اذیت کردن یا  خ�ی  • 
شوخی جنیس

نشان دادن مطالب یا پیشنهادهای جنیس،   • 
از جمله پیامک جنیس

تکرار دعوتها یا توجهات ناخواسته از طرف   •
ییک از کارکنان

احساس اینکه برای استخدام شدن،   • 
 حفظ شغل یا ترفیع شغیل باید رفتار 

جنیس را بپذیرید

مانه در مورد ابراز  اظهار نظرهای نامح�ق  •
جنسی�ق شخص

تهدید و تعرض جنیس   •

مکانهای کاری دارای برنامه ی 
SHARP چیستند؟

انجمن کمک های حقو�ت جامعه )CLAS( و انجمن پایان 
دادن به خشونت در �ب یس )EVA BC( با همکاری یکدیگر 

، آموزش و اطالعات برای رفع آزار جنیس  مشاوره ی حقو�ت
در محل کار در بریتیش  کلمبیا ارائه می کنند.  

ما یک هستیم؟
انتفاعی است که به ساکنان بریتیش  CLAS یک سازمان غ�ی

کلمبیا کمک های حقو�ت ارائه می دهد.

EVA BC یک انجمن استا�ن است که در مورد برنامه های 
ضد خشونت آموزش و پشتیبا�ن ارائه می دهد.  

 آزار جنیس در محیط 
کار چیست؟

آزار و اذیت جنیس در محیط کار یک رفتار جنیس 
ناخواسته است که شما در محل کار تجربه می کنید یا 

ارتباطی با کار شما دارد. 

: دریافت مشاوره حقو�ق
اگر در محل کار مورد آزار و اذیت جنیس قرار گرفته اید، 

می توانید از یک وکیل تا پنج ساعت مشاوره حقو�ق رایگان 
و محرمانه دریافت کنید.

ما خدمات زیر را ارائه می کنیم:
 به آزار جنیس در 

گ
 رسید�

گ
مشاوره در مورد چگون�  •

محیط کار خود

اطالعات در مورد گزینه های قانو�ن پیش روی شما  •

کمک در مورد بازبی�ن یا تدوین مدارک  •
راهنما�ی شما در فرایند طرح شکایت یا اقدام حقو�ت  •

، مانند مشاوره،  ارجاع به خدمات برای پشتیبا�ن بیش�ت  •
خدمات اشتغال و پشتیبا�ن همتایان

آنچه ما انجام نمی دهیم:
 SHARP وکیال�ن که با برنامه ی محلهای کاری دارای  •

کار می کنند نمی توانند به وکالت از شما به دادگاه یا 
دیوانهای قضا�ی مراجعه کنند.


