
C O N  Đ Ư Ờ N G  P H Í A  T R Ư Ớ C
THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BAO GIỜ THỎA HIỆP: MỘT KẾ HOẠCH HÀNH 
ĐỘNG NHẰM CHẤM DỨT SỰ QUẤY RỐI VÀ BẠO HÀNH TÌNH DỤC  (IT’S NEVER OKAY: AN 
ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT), CHÚNG TÔI ĐANG THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ CỦA MÌNH NHẰM XÂY DỰNG ONTARIO THÀNH NƠI MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG 
TRONG AN TOÀN, HOÀN TOÀN KHÔNG CẢM THẤY BỊ ĐE DỌA, SỢ HÃI HAY PHẢI CHỊU ĐỰNG 
SỰ QUẤY RỐI VÀ BẠO HÀNH TÌNH DỤC.

DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG CAM KẾT CỦA KẾ HOẠCH NÀY:

Triển khai một chiến dịch công về giáo dục và nâng cao nhận thức khắp Ontario để 
phản đối những thái độ không phù hợp, thúc đẩy sự thay đổi ngay lập tức về hành vi 
văn hóa hiếp dâm cũng như khuyến khích sự thay đổi của các thế hệ trong dài hạn 
nhằm chấm dứt những hành vi và thái độ đã ăn sâu gốc rễ.

Ban hành các quy định pháp luật nhằm tăng cường các quy định liên quan đến sự 
quấy rối và bạo hành tình dục tại nơi làm việc, trường học, gia đình và quy trình khiếu 
kiện dân sự.

Xây dựng các công cụ và xác định những quy tắc thực hành tốt nhất nhằm hỗ trợ các 
cơ quan thực thi pháp luật có cách xử lý tế nhị và thông cảm hơn để khuyến khích 
nhiều nạn nhân hơn báo cáo những trường hợp tấn công tình dục.

Tăng cường hỗ trợ và xây dựng mô hình truy tố chuyên biệt nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nạn nhân khi làm việc với hệ thống tư pháp hình sự.

Cập nhật chương trình Giáo dục về Sức khỏe và Thể chất nhằm giúp học sinh từ lớp 
1 đến lớp 12 có hiểu biết sâu hơn về một số vấn đề quan trọng như có quan hệ lành 
mạnh và sự đồng thuận.

Ban hành các quy định pháp luật nhằm yêu cầu các trường cao đẳng và đại học làm 
việc với sinh viên để chấp nhận các chính sách về sự quấy rối và bạo hành tình dục 
được áp dụng toàn trường, bao gồm đào tạo, ngăn chặn, thủ tục khiếu nại và các 
cách thức ứng phó.

Tăng cường sự hỗ trợ của Trung tâm Xử lý Bạo hành Tình dục và Bạo hành Gia đình 
đặt tại bệnh viện nhằm duy trì dịch vụ chăm sóc xuất sắc, phù hợp và kịp thời 24 
giờ/7 ngày.
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Để được trợ giúp, xin gọi 211 hoặc truy cập 211.ca
Để biết thêm thông tin, xin truy cập ontario.ca\itsneverokay

Xây dựng chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý độc lập và miễn phí 
cho những nạn nhân bị tấn công tình dục mà trường hợp của họ đang dẫn tới một vụ 
án hình sự.

Tổ chức chương trình hội nghị bàn tròn thường xuyên tại Ontario với một nhà lãnh 
đạo của Canada về những vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.

Xây dựng các quy định pháp luật chặt chẽ hơn cho nơi làm việc để tăng cường thực 
thi pháp luật theo Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, trong đó có xây dựng 
Bộ Quy tắc thực hành nhằm giúp chủ lao động xây dựng các chính sách chống quấy 
rối tình dục mạnh hơn.

Khởi động quỹ tham gia sáng tạo nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ Ontario phát triển các dự 
án kêu gọi sự đối thoại và thảo luận những vấn đề về sự ưng thuận, văn hóa hiếp 
dâm và bất bình đẳng giới.

Ổn định và tăng quỹ cho các trung tâm chống bạo hành tình dục của cộng đồng.9

Triển khai chương trình đào tạo cập nhật cho các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với 
người dân về các dịch vụ sức khỏe và cộng đồng, các lĩnh vực giáo dục và tư pháp 
nhằm hỗ trợ tốt hơn các nạn nhân bị quấy rối và tấn công tình dục cũng như triển 
khai đào tạo các nhân viên y tế nhằm tăng cường năng lực cho họ để hỗ trợ những 
người rơi vào các tình huống có rủi ro cao.  
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