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کیلئے  تھام  روک  کی  کرنے  ہراساں  اور  تشدد  ہے: جنسی  نہیں  ٹھیک  بھی  کبھی  اگرچہ یہ 

 IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND ( ایک ایکشن پالن
جہاں  ہیں  رہے  کر  ادا  جانفشانی سے  کردار  اپنا  کیلئے  قیام  کے  اونٹاریو  ایسے  ایک  ہم   ،)HARASSMENT

کا  جانے  کیے  ہراساں  اور  تشدد  یا جنسی  اسے کسی خطرہ، خوف  اور  ہے  رہتا  تحفظ کے ساتھ  کوئی  ہر 
ہیں:  وعدے شامل  ذیل  درج  میں  بندی  منصوبہ  ہے۔  پڑتا  کرنا  نہیں  سامنا 

اور  دینے،  فروغ  کو  تبدیلی  فوری  میں  رویہ  ثقافت  کی  دری  کرنے، عصمت  چیلنج  کو  طرزعمل 
تبدیل  نسلی  المدتی  طویل  ایک  کیلئے  خاتمہ  کے  رویوں  اور  طرزعمل  حامل  کے  جڑوں  گہری 

کرنا۔ اجراء  کا  مہم  کی  آگاہی  اور  تعلیمی  عوامی  ایک  کیلئے 

کی جگہ  کام  میں،  کیمپس  میں،  گھروں  کیمپس،  کار،  جائے  ذریعے  کے  کاری  عمل  دعٰوی  سول 
سازی  قانون  لئے  کے  بنانے  مستحکم  کو  دفعات  متعلق  سے  کرنے  ہراساں  اور  تشدد  جنسی  پر 

کرانا۔  متعارف 

افزائی  حوصلہ  زیادہ  کی  والوں  جانے  بچ  میں  کے سلسلہ  دینے  اطالع  کی  حملوں  جنسی 
رد عمل کی  اور حساس  َدردَمند  ایک  والے حکام کی طرف سے  کرنے  نافذ  قانون  لئے  کرنے کے 

کرنا۔  شناخت  کی  طریقوں  بہترین  اور  کرنا  مرتب  ٹولز  لئے  کے  کرنے  حمایت 

معاونت  کیلئے  النے  بہتری  میں  تجربہ  کے  جانیوالوں  بچ  کرتے  گشت  میں  انصاف  نظام  تعزیری 
کرنا۔  تیار  کو  ماڈل  عملدرآمد  افزودہ  ایک  اور  کرنا  اضافہ  میں 

ایک گہری  کی  معامالت،  اہم  رضامندی سمیت  اور  تعلقات  مند  کو صحت  طلباء  12-1 سے  گریڈز 
کرنا۔ تجدید  کی  نصاب  کے  تعلیم  جسمانی  و  صحت  کیلئے  دینے  مدد  میں  حصول  کے  تفہیم 

کرانا  متعارف  سازی  قانون  کیلئے  ضرورت  کی  کرنے  کام  ساتھ  کے  طلباء  کو  یونیورسٹیوں  اور  کالج 
روک  تربیت،  میں  جس  اپنائیں  کو  پالیسیوں  ہراسگی  اور  تشدد  جنسی  میں  بھر  کیمپس  وہ  کہ 

ہیں۔  پروٹوکول شامل  جوابی  اور  کار  طریقہ  کا  تھام، شکایت 

پر  بنیاد  کی  ہسپتال  کیلئے  رکھنے  برقرار  رسائی   24/7 تک  بھال  دیکھ  بروقت  اور  موزوں  باکمال، 
دینا۔  استحکام  کو  معاونت  کردہ  مہیا  مراکز سے  کے  عالج  کے  تشدد  گھریلو  اور  جنسی 
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ایک  لئے  کے  کرنے  فراہم  امداد  قانونی  آزادانہ  مفت  لئے  کے  جانیوالوں  بچ  میں  حملے  جنسی 
سماعت  برائے  جاری  جانب  کی  مقدمہ  فوجداری  ایک  مقدمات  جن  کریں  تخلیق  پروگرام  پائلٹ 

ہیں۔ 
ایک  لئے  کے  بنانے  رہنما  ایک  کو  اونٹاریو  اندر  کے  کینیڈا  پر  معامالت  کے  تشدد  کے خالف  خواتین 

قیام۔ کا  میز  گول  مستقل 

کے  طریقہ  لئے  کے  کرنے  مدد  میں  بنانے  پالیسیاں  کی  ہراسگی  جنسی  تر  مضبوط  کی  آجروں 
کرنے  مستحکم  کو  نفاذ  تحت  کے  قانون  کے  تحفظ  اور  ورانہ صحت  پیشہ  قیام سمیت  کا  ضابطہ 

بڑھانا۔  کو  قوانین  کے  کار  جائے  کیلئے 

کرنے  تیار  پروجیکٹس  کو  فنکاروں  کے  اونٹاریوں  جو  کریں  اجراء  کا  فنڈ  مشغولیت  تخلیقی  ایک 
معامالت  کے  مساوات  عدم  صنفی  اور  ثقافت  کی  دری  عصمت  رضامندی،  جو  کرے  معاونت  میں 

تحریک دے۔ کو  مکالمہ  اور  بات چیت  پر 

کرنا۔  اضافہ  اور  النا  استحکام  میں  رقم  لئے  کے  مراکز  کے  تشدد  جنسی  پر  بنیاد  کی  کمیونٹی  9

کمیوٹی  صحت،  کیلئے  کرنے  معاونت  بہتر  کی  جانیوالوں  بچ  کے  ہراسگی  اور  حملے  جنسی 
تربیت  ترین  تازہ  ایک  کیلئے  کارکنان  الئن  فرنٹ  میں  جات  شعبہ  کے  انساف  تعلیم،  خدمات، 

کیلئے  جاننے  کو  ان  تاکہ  کرنا  مرتب  تربیت  کیلئے  کارکنان  کے  شعبہ  کے  ہسپتال  اور  کرنا  تیار 
کریں۔ مدد  کیسے  میں  کرنے  سامنا  کا  حاالت  حامل  کے  خطرہ  جائے کہ شدید  بنایا  بااختیار 
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