
કાર્યસ્થળે, કેમ્પસમા,ં નિવાસી ક્ેત્રોમા ંઅિે દીવાિી દાવાિી પ્રક્રિરા મારફતે જાનતર ક્િંસા અિે 
સતામણી સબંનંિત જરોગવાઇઓ કડક બિાવતરો િારરો ઘડી કાઢવરો.

ગેરવત્યણકૂરોિે ્પડકારવા, બળાતકારી સાસં ક્ૃનતક વત્યણકૂમા ંતવક્રત ફેરફાર લાવવાિે પ્રરોતસાક્િત 
કરવા અિે લાબંા-સમર સિુી ્પેઢીિા સવભાવિે સિજભરુું વલણ અિે વત્યણકૂિરો અંત લાવવા 
પ્રરોતસાક્િત કરવા સમગ્ર ઓન્ેક્રરરોમા ંજાિરે નિક્ણ અિે જાગરૂકતા ઝબંેિ ચલાવવી.

વધિુે વધ ુબચી જતા લરોકરો જાનતર અતરાચારરોિે િોંિાવે તે મા્ે તેઓિે પ્રરોતસાક્િત કરવા 
કારદરો લાગ ુકરતા સત્ાવાળાઓ દરાળુ અિે સવંદેિિીલ પ્રનતભાવિે સિારતા કરે તેવા સાિિરો 
નવકસાવવા અિે શ્ેષ્ઠ વરવિારરો ઓળખી કાઢવા.

બચી જતા લરોકરોિરો ફરોજદારી નરાર તતં્િરો રસતરો િરોિવાિરો અનભુવ સિુારવા સિારતા વિારવી 
અિે સિુારેલુ ંફક્રરાદી મરોડેલ નવકસાવવુ.ં

ગે્રડસ 1-12િા ંનવદ્ા્થથીઓ આરરોગરપ્રદ સબંિંરો અિે સમંનત દિા્યવવા સક્િતિા શ્ેણીબદ્ધ મિતવિા 
મદુ્ાઓ અંગે ગિિ સમજ મેળવે તે મા્ે તેઓિરો આરરોગર અિે િારીક્રક નિક્ણિરો અભરાસરિમ 
અદ્તિ બિાવવરો.

કરોલેજરો અિે રનુિવનસસિ્ીઓ સમગ્ર કેમ્પસમા ંતાલીમ, રરોક્થામ, ફક્રરાદી કાર્ય્પદ્ધનતઓ અિે જવાબી 
પ્રરો્રોકૉલ સમાવતી જાનતર ક્િંસા અિે સતામણી કાર્યિીનતઓિે સવીકારવા, નવદ્ા્થથીઓ સા્થ ેમળીિે 
કાર્યરત ્થાર તેવુ ંઅનિવાર્ય બિાવવા િારરો ઘડવરો.

ઉત ક્ૃષ્, રરોગર અિે સમરસર સભંાળ મા્ે 24/7 ્પિોંચ સલુભ બિાવવા િરોસસ્પ્લ સસ્થત જાનતર 
અિે ઘરેલુ ંક્િંસા સારવાર કેનદ્રો દ્ારા પરૂી ્પડાતી સિારતા સદુકૃઢ બિાવવી.
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આગળનો  મ ાગ્ગ
એ ક્ારેય મંજૂર હોત ુ ંનથીઃ જાતિય હહંસા અને સિામણી રોકવાની કાય્ગવાહીની યોજના દ્ારા (IT’S NEVER 
OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT), દરેક વરસ્ત જાનતર 
ક્િંસા અિે સતામણીિી િમકી, ડર કે અનભુવ્થી સરુક્ક્ત્પણે અિે મુ્ ત બિીિે રિે એવુ ંઓન્ેક્રરરો બિાવવા 
અમે અમારરો ભાગ ભજવી રહા ંછીએ.

આ રરોજિામા ંિીચેિા મદુ્ાઓ પ્રતરે કક્્બદ્ધતાઓ દેખાડવાિરો સમાવેિ ્થાર છેઃ

આરરોગર, સામદુાનરક સેવાઓ, નિક્ણ અિે નરાર ક્ેત્રોિા મરોખરાિા કાર્યકરરો મા્ે અદ્તિ તાલીમ 
નવકસાવવી જે્થી જાનતર અતરાચાર અિે સતામણી્થી બચિારા લરોકરોિે વિારે સારી સિારતા કરી 
િકાર અિે આનતથર (િરોસસ્પ્ાક્લ્ી) ક્ેત્મા ંકાર્યકરરો મા્ે તાલીમ નવકસાવવી જે્થી જરારે તેઓ 
ઉચચ-જરોખમી ્પક્રસસ્થનતઓિરો સામિરો કરે તરારે તેઓિે મદદરૂ્પ ્થઇિે જાણકારી વિારવામા ં
સમ્થ્ય બિાવી િકાર.
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(આગળિા ્પાિ ્પર ચાલ)ુ
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મદદ મેળવવા, 211 િબંર ્પર ફરોિ કરરો કે વબેસાઇ્િી મલુાકાત લરોઃ 211.CA
વધ ુમાક્ િતી મા્ે, વબેસાઇ્ જુઓઃ ONTARIO.CA\ITSNEVEROKAY

જાનતર અતરાચાર્થી બચેલા લરોકરો જેઓિા કેસરો ફરોજદારી સિુાવણી તરફ આગળ વિી રહા ંિરોર 
તેઓિે મફતમા ંસવતતં્ કાનિૂી સલાિ પરૂી ્પાડવા ્પાઇલરો્ કાર્યરિમ ઘડી કાઢવરો.

મક્િલાઓ નવરરોિી ક્િંસાિા મદુ્ાઓ ્પર ઓન્ેક્રરરોિે કેિેડામા ંઆગેવાિ બિાવવા કારમી 
સનમનતિી રચિા કરવી.

જાનતર સતામણી અંગે વિારે સદુકૃઢ કાર્યિીનતઓ નવકસાવવામા ંનિરરો્તાઓિે મદદરૂ્પ ્થવા 
આચારસકં્િતા અમલી બિાવવા સક્િત, વરવસારલક્ી આરરોગર અિે સરુક્ા અનિનિરમ િ્ેઠળ 
કાર્યસ્થળિા કારદાઓ વિારે સદુકૃઢ બિાવવા તેમા ંસિુારાઓ કરવા.

સમંનત, બળાતકારી સસં ક્ૃનત અિે ક્લંગ અસમાિતાિા મદુ્ાઓ ્પર વાતચીત અિે સવંાદ જાગકૃત કરે 
તેવી રરોજિાઓ નવકસાવવા ઓન્ેક્રરરોિા કલાકારરોિે ્ેકરો આ્પતુ ંરચિાતમક પ્રવ કૃનત્ ભડંરોળ િરૂ 
કરવુ.ં

સામદુાનરક જાનતર અતરાચાર કેનદ્રો મા્ેનુ ંભડંરોળ સસ્થર બિાવવુ ંઅિે વિારવુ.ં9

 ગજુરાતી (Gujarati)


