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  IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL ( "خشونت و آزار و اذیت جنسی
از  آنتریویی که همگان در آسایش و دور  ایجاد  را در جهت   VIOLENCE AND HARASSMENT (، نقش خود 
طرح  این  می نماییم.  ایفا  می گنند،  زندگی  آن  در  اذیت جنسی  و  آزار  و  تجربه ی خشونت  یا  ترس  تهدید، 

می باشد:  زیر  موارد  راستای  در  تعهداتی  شامل 

چالش کشیدن  به  منظور  به  آنتریو  در سراسر  عمومی  آگاهی  و  آموزش  طرح  یک  راه اندازی 
نسلی  گذار  یک  تشویق  و  تجاوز،  قبال  در  فرهنگی  رفتار  در  آنی  تغییر  ترویج  رفتارها، 

عمیق. ریشه ای  رفتارهای  و  خوها  به  بخشیدن  پایان  برای  طوالنی مدت تر 

کار،  در محل  اذیت جنسی  و  آزار  و  با خشونت  مرتبط  قوانین  تقویت  برای  الزم  مقررات  معرفی 
مدنی.  دعاوی  فرآیند  طریق  از  و  خانه،  و  دانشگاهی  پردیس 

از  حساس  و  شفیقانه  پاسخی  از  پشتیبانی  برای  اقدامات  بهترین  شناسایی  و  ابزارها  توسعه ی 
هجمه های  دادن  گزارش  برای  بیشتر  نجات یافتگان  تشویق  منظور  به  قانون  اجرای  مقامات  طرف 

آنان.  به  وارده  جنسی 

که  نجات یافتگانی  تجربه ی  بهبود  برای  مترقی  قانونی  پیگرد  مدل  یک  توسعه  و  حمایت ها  افزایش 
می کنند.  دنبال  را  کیفری  قضای  سیستم 

 1 کالس های  دانش آموزان  به  کمک  برای  بدنی"  تربیت  و  "بهداشت  درسی  برنامه  به روزرسانی 
و  ارتباطات سالم  جمله  از  بسیاری  عمده ی  مورد مسائل  در  عمیق تر  درکی  داشتن  برای   12 تا 

طرفین. رضایت 

در  دانشجویان  با  کردن  کار  برای  دانشگاه ها  و  کالج ها  ساختن  ملزم  منظور  به  قوانین  معرفی 
آموزش،  که  دانشگاهی  پردیس  سراسر  جنسی  اذیت  و  آزار  و  خشونت  خط مشی های  بکارگیری 

می شود.  شامل  را  عکس العمل  پروتکل های  و  شکایات  طرح  روندهای  پیشگیری، 

به  بیمارستانی  خانگی"  و  جنسی  خشونت  درمان  "مراکز  طرف  از  شده  ارائه  حمایت های  تقویت 
بموقع.  و  مناسب  فوق العاده،  مراقبت های  به  شبانه روزی  دسترسی  حفظ  منظور 
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کنید. مراجعه     211.ca   اینترنتی نشانی  به  یا  گرفته  تماس   211 تلفن  شماره  با  کمک  دریافت  برای 
نمایید. مراجعه     ontario.ca\itsneverokay   اینترنتی نشانی  به  بیشتر  اطالعات  برای 

از  دسته  آن  به  رایگان  مستقل  حقوقی  کمک های  ارائه  برای  آزمایشی  برنامه ی  یک  ایجاد 
می کنند.  دنبال  را  کیفری  قضای  سیستم  در  شکایت  طرح  که  جنسی  هجمه  نجات یافتگان 

مربوط  مسائل  در  کانادا  در  پیشرو  استانی  به  آنتریو  مبدل ساختن  برای  دائمی  گرد  میز  یک  ایجاد   
زنان. علیه  خشونت  به 

ایمنی  و  سالمت  بهداشت،  "قانون  ذیل  اجرائیات  تقویت  منظور  به  کار  محل  قوانین  تقویت 
خط مشی های  توسعه ی  در  کارفرمایان  به  کمک  برای  اجرایی  آیین نامه  یک  ایجاد  شامل  شغلی"، 

اذیت جنسی.  و  آزار  با  مقابله  برای  قوی تر 

توسعه ی  برای  آنتریو  هنرمندان  از  حمایت  برای  خالقانه  مشارکت  صندوق  یک  راه اندازی 
و  تجاوز  ضد  فرهنگ  طرفین،  رضایت  موضوعات  در  نظر  تبادل  و  گفتگو  و  بحث  که  پروژه هایی 

می کند. تشویق  را  جنسی  نابرابری 

جنسی.  هجمه  با  مقابله  اجتماعی  مراکز  بودجه های  افزایش  و  به  بخشیدن  ثبات  9

خدمات  و سالمت،  بهداشت  بخش های  مقدم  خط  کارمندان  برای  به روز  آموزش های  توسعه ی 
جنسی  اذیت  و  آزار  و  هجمه  نجات یافتگان  از  بهتر  حمایت  برای  قضا  و سیستم  آموزش  اجتماعی، 

به  نسبت  آنها  ساختن  مقدور  برای  بیمارستانی  بخش  کارمندان  برای  آموزش ها  توسعه ی  و 
باال. ریسک  وضعیت های  با  مواجهه  مواقع  در  کمک  ارائه  نحوه ی 
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