
முன ்னோக ் கிய  போத ை
இது ஒரு்போதும் சோ கியல்ல: போலியல வனமுதை மற்றும் துனபுறுதைத்லத ைடுபபைற்்ோன ஓர் 
சசயலை கிட்டம் (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND 
HARASSMENT) மூ்லமோ், குடிமக்ள் ஒவசவோருவரும் போது்ோபபு்டனும் அச்சுறுதைல, பயம் 
அல்லது போலியல வனமுதை மற்றும் துனபுறுதைலின அனுபவம் ்போனைதவ இனைகியும் வச கிக் கினை 
ஒரு சைோன்டோோ கி்யோதவ ந கிர்மோண கிபபைற்கு நோம் சசய்யும் பங்ள கிபபோகும். இதை கிட்டமோனது 
ப கினவருவனவற்ைகிற்்ோனப சபோறுபபு்தள உள்ள்டக் கியுள்ளது:

பணகியகி்டதைகில, வளோ்தைகில, வீடடில மற்றும் குடிமுதை உோகிதம்்ோரல சசயலமுதை மூ்லமோ் 
ஏற்ப்டககூடிய போலியல வனமுதை மற்றும் துனபுறுதைல சைோ்டர்போன வகிைகிமுதை்தள 
வலுபபடுததுவைற்்ோன சட்டததை இயற்றுவைற்கு.

மனபபோனதம்தள எைகிர்ச்ோள்வைற்கும்,  ்ற்பழகிபபு ந்டததையகில உ்டனடி மோற்ைததைக 
ச்ோண்டுவருவைற்கும், ஆழமோ் ்வரூனைகியகிருககும் மனபபோனதம்தளயும் ந்டததை்தளயும் 
முடிவுககுக ச்ோண்டுவர ஒரு நீண்்ட்ோ்ல ைத்லமுதை மோற்ைததை ஊககுவகிபபைற்கும் 
சைோன்டோோகி்யோ எங்கிலும் ஒரு சபோதுமக்ள் ்லவகி மற்றும் வகிழகிபபுணர்வு பகிரச்சோரததைத 
சைோ்டஙகுவைற்கு.

ைபபகிப பகிதழதை சபருமளவு நபர்்ள் போலியல ைோககுைல்தளப பற்ைகித சைோகிவகிபபைற்கு 
ஊககுவகிபபைற்கு சட்ட அம்லோக் அைகி்ோோகி்ளகி்டமகிருந்து ஒரு மகி்வும் இரக்ம் நகிதைந்ை மற்றும் 
உணர்ைகிைனமகிக் பைகித்ல சவளகிபபடுதது்கினை ்ருவகி்தள உருவோக்கி சகிைந்ை நத்டமுதை்தளக 
்ண்்டைகிவைற்கு.

குற்ைவகியல நீைகி அதமபபு வழகிச்சசலலும் ைபபகிப பகிதழத்ைோோகின அனுபவததை 
்மம்படுததுவைற்கு ஆைரவு்தள அைகி்ோகிபபைற்கும் ஒரு ்மம்பட்ட வழககு மோைகிோகிதய 
உருவோககுவைற்கும்.

ஆ்ரோக்கியமோன உைவுமுதை்ள் மற்றும் ஒபபுைல ஆ்கியவற்தை உள்ள்டககு்கினை ஒரு 
முக்கியமோன பகிரச்சதன்ளகின சைோகுைகிதய ஆழமோ்ப புோகிந்து ச்ோள்வைற்கு 1-12 ைரங்ளகில 
பயகிலும் மோணவர்்ளுககு உைவ சு்ோைோர மற்றும் உ்டற்்லவகி போ்டதைகிட்டததைப புதுபபகிபபைற்கு.

பயகிற்சகி, ைடுபபு, பு்ோர் சசயலமுதை்ள் மற்றும் மறுசமோழகி சநைகிமுதை்ள் ஆ்கியவற்தை 
உள்ள்டககும் வளோ் அளவகி்லோன போலியல வனமுதை மற்றும் துனபுறுதைலுககு எைகிரோன 
ச்ோள்த்்தள மோணவர்்ள் பகினபற்றுவைற்கு அவர்்ளு்டன இதணந்து பணகியோற்ை ்லலூோகி்ள் 
மற்றும் பல்த்லக்ழ்ங்தளக ்்ோருவைற்்ோன சட்டமகியற்றுவைற்கு.
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(அடுதை பக்தைகில சைோ்டர்்கிைது)
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உைவ கிககு, 211 எனனும் எண்தண அதழக்வும் அல்லது 211.CA
எனனும் பக்ததைப போர்தவய கி்டவும்.
்ம்லை கி்த ை்வல்ளுககு ONTARIO.CA\ITSNEVEROKAY
எனனும் இதணயைளதை கில ப கிர்வச கியுங்ள்

ஒரு குற்ைவகியல வகிசோரதணதய ்நோக்கி நத்டமுதைபபடுதைபபடும் வழககு்தளத 
சைோ்டர்ந்துள்ள போலியல ைோககுைலில ைபபகிப பகிதழத்ைோருககு இ்லவச சுயோைீன சட்ட 
ஆ்்லோசதனதய வழங் ஒரு முன்னோடித ைகிட்டததை உருவோககுவைற்கு.

சபண்்ளுககு எைகிரோன வனமுதை்ள் மீைோன பகிரச்சதன்ளகின மீது சசய்லோற்று்கினை ்ன்டோவகில 
உள்ள மோ்ோணங்ளகில சைோன்டோோகி்யோதவ ஒரு முனனணகி மோ்ோணமோ் ஆக் ஒரு நகிரந்ைர 
வட்ட ்மதை மோநோடத்ட நகிர்மோணகிபபைற்கு

போலியல துனபுறுதைலுககு எைகிரோன வலுவோன ச்ோள்த்்தள உருவோக் 
பணகியமர்ததுநர்்ளுககு உைவுவைற்கு நனன்டததை சநைகிமுதை்தள உருவோககுைல உள்ளகிட்ட 
சைோழகிலசோர் சு்ோைோரம் மற்றும் போது்ோபபுச் சட்டதைகின ்ீழ் அம்லோக்ததை வலுபபடுதை 
பணகியகி்டச் சட்டங்தள ்மம்படுததுவைற்கு.

ஒபபுைல, ்ற்பழகிபபு ந்டததை மற்றும் போலியல சமததுவமகினதம ஆ்கியவற்ைகின பகிரச்சதன்ள் 
மீைோன உதரயோ்டல மற்றும் வசனங்தளக ச்ோண்டுள்ள சசயலைகிட்டங்தள உருவோககுவைற்கு 
சைோன்டோோகி்யோ ்த்லஞர்்தள ஆைோகிக்கினை ஒரு ஆக்பபூர்வ ஈடுபோடடு நகிைகிதயத 
சைோ்டஙகுவைற்கு.

சமூ் அடிபபத்டயகி்லோன போலியல ைோககுைலுககு எைகிரோன தமயங்ளுக்ோன நகிைகியளகிபதப 
நகித்லபபடுதைகி அைகி்ோகிபபைற்கு.
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போலியல ைோககுைல மற்றும் துனபுறுதைலில ைபபகிபபகிதழத்ைோருககு சகிைந்ை முதையகில 
ஆைரவளகிக் சு்ோைோர, சமூ் ்சதவ்ள், ்லவகி மற்றும் நீைகிததுதைப பகிோகிவு்ளகில 
உள்ள முனவோகிதச ஊழகியர்்ளுக்ோன ைற்்போதைய ்ைைகி வதரககுமோன பயகிற்சகிதய 
உருவோககுவைற்கும், உயர் அபோய சூழ்நகித்ல்தள எைகிர்ச்ோள்ளும்்போது எவவோறு உைவுவது 
எனபதை அைகிந்துச்ோள்ள வகிருந்்ைோம்பல பகிோகிவகில உள்ள ஊழகியர்்ளுககு வோய்பபளகிக் 
அவர்்ளுக்ோன பயகிற்சகிதய உருவோககுவைற்கும்.
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மகி்ச்சகிைந்ை, சபோருதைமோன மற்றும் சோகியோன ்நரதைகி்லோன ்வனகிபபகிற்கு 24/7 அணு்த்லப 
பரோமோகிக் மருததுவமதன அடிபபத்டயகி்லோன போலியல மற்றும் குடும்ப வனமுதை சகி்கிச்தச 
தமயங்ளோல வழங்பபடும் ஆைரவு்தள வலுபபடுததுவைற்கு.
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ைமகிழ் (Tamil)


