به اشتراک بگذاریم...

کمک و منابع برای
قربانیان تعرض جنسی و متعرضان جنسی
فهرست منابع:
در اينجا به فهرست منابعي که براي دستيابي به کمک يا اطالعات فوري وجود دارد
اشاره ميشود.
سرويسهايي که براي قربانيان تعرض جنسي ،کمک تلفني ارائه ميکنند عبارتند از:
خط تلفن رايگان کمک به قربانيان تعرض جنسي:
شماره تلفن (سراسر کبک) 1-888-933-9007
شماره تلفن (در مونترال) (514) 933-9007

خط تلفن اطالعات بهداشتي )1( 811

خط تلفن اطالعات اجتماعی )۲( 811
تلفن برای جوانان :)۳( 811

شماره تلفن (سراسر کبک) 1-800-263-2266
شماره تلفن (در مونترال) (514) 288-2266

منابعي براي مراقبت و خدمات
مراکز تعيين شده:

مراکز تعيين شده مراکزی هستند که انواع مختلف خدمات پزشکي و حمايتهاي
رواني را در اختيار قربانيان تعرض جنسي قرار ميدهند .اين سرويسها توسط تيمي از
مددکاران ،پرستاران و پزشکان ارائه میشود.
اين مراکز اغلب در داخل بيمارستانها قرار دارند و به صورت  ۲۴ساعته در روز و  ۷روز
در هفته کار ميکنند .اين مراکز به قربانيان تعرضهاي جنسي فارغ از سن و جنسيت
آنها کمک ميکنند .زمان انتظار در اين مراکز در پايينترين سطح آن قرار دارد.
اگر شما قرباني تعرض جنسي باشيد ،فارغ از اينکه آثار جراحت فيزيکي روي بدن شما
باشد يا نه ،ميتوانيد به يک مرکز تعيين شده برويد .براي پيدا کردن نزديکترين مرکز
به خود با خط تلفني که براي قربانيان تعرض جنسي در نظر گرفته شده است تماس
بگيريد .اين شماره در سراسر کبک1-888-933-9007

و در منطقه مونترال  (514) 933-9007است.
در زمان ورود شما به مرکز تعيين شده ،تيمي از متخصصان حرفهاي که آموزش الزم
را براي کمک به قربانيان تعرض جنسي ديدهاند ،از شما استقبال ميکنند .آنها براي
کمک به شما در اين مرکز هستند .شما میتوانید با آنها صحبت کنيد ،نيازهاي خود
را بيان نماييد و بدانيد که احساساتتان شنيده خواهد شد .در طول اين مدت ،سواالت
زيادي از شما پرسيده خواهد شد.
بعد از مصاحبه ،تيم پزشکي به شما کمک ميکند درباره نوع آزمايشي که بايد داشته
باشيد تصميمگيري کنيد .فارغ از نوع آزمايش مورد نظر ،رضايت شما ضروري است.
آزمايش پزشکي براي بهداشت و سالمتي شما بسيار مهم است .شما ميتوانيد اين
آزمايش را فارغ از اينکه قصد شکايت داريد يا نه ،انجام دهيد .اين آزمايش شرايطی را
فراهم ميکند که:
وضع کلي سالمتي خود را چک کنيد
جراحات خود را مداوا کنيد
عفونتهايي را که از طريق خون و تماس جنسي قابل انتقال است شناسايي کنيد
از بارداري ناخواسته جلوگيري کنيد
بررسي پزشکي قانوني يک نوع آزمايش پزشکي است که شامل جمعآوري نمونهها
است .اگر شما تصميم به ايراد اتهام بگيريد اين نمونهها ميتواند به کار گرفته شود.
در مراکز مشخص شده ،اعضاي تيم که کارشناسان رشتههاي مختلف در آن حضور
دارند حمايت رواني را از شما در طول همه فرايند انجام خواهند داد.
اين تيم با ارائه کمکهاي روانشناسانه به شما ،شما را قادر ميسازند با واکنشهاي خود
با اين مسئله و نيز تبعات بعدي تعرض جنسي کنار بياييد.

منابع ديگر مراقبت و خدمات
شما ميتوانيد با هر يک از منابع زير نيز تماس بگيريد:
مرکز متمرکز خدمات اجتماعي و بهداشتي ( )CISSSيا مرکز متمرکز دانشگاهي
خدمات اجتماعي و بهداشتي ()CIUSSS
Translation and resources section provided by:

پزشک خانواده
براي پيدا کردن اطالعات تماس با مرکز خدمات متمرکز اجتماعي و بهداشتي و يا مرکز
متمرکز دانشگاهي خدمات اجتماعي و بهداشتي و يا کلينيک پزشک خانوادگي خود به
بخش پيدا کردن منابع ( )4برويد.
سازمانهاي اجتماعي که به قربانيان تعرض جنسي کمک ميکنند
برخي سازمانهاي اجتماعي نيز به قربانيان تعرض جنسي ،کمک روانشناختي ارائه
ميکنند .اين سازمانها:
درباره منابع در دسترس اطالعات ارائه ميکنند
به شما کمک ميکنند بر پيامدهاي تعرض جنسي در زمان گذشته يا حال غلبه کنيد
و کنترل زندگي خود را به دست بگيريد
به شما در تالش هاي پزشکي يا حقوقي و يا هر تالش ديگري کمک ميرسانند
برای اطالعات بیشتر به فهرست سازمانهاي اجتماعي کمک کننده به قربانيان تعرض
جنسي مراجعه کنيد ()5
سازمانهاي اجتماعي که به متعرضان جنسي کمک ميکنند
برخي سازمان ها نيز به افرادي که مرتکب تعرض جنسي شدهاند و يا بيم این را دارند
که شايد دست به اين کار بزنند ،کمک ارائه ميکنند و خدمات درمان و يا گروههاي
حمايتي در اختيار آنها قرار ميدهند.
برای اطالعات بیشتر به فهرست سازمانهاي کمک کننده به متعرضان جنسي مراجعه
کنيد ()6

منابع ديگر
شما ميتوانيد به راهنماي اطالعات براي قربانيان تعرض جنسي ( )7نیز مراجعه کنيد.
اين راهنما را مرکز هماهنگي مبارزه با تعرضات جنسي در مونترال تهيه کرده است.

هشدار
اطالعات اين وبسايت به هيچ وجه جايگزين توصيههاي يک متخصص بهداشت نيست.
در صورتي که درباره سالمتي خود سئوالي داريد با خط  811تماس بگيريد و يا به يک
متخصص بهداشت مراجعه کنيد.
(1) http://sante.gouv.qc.ca/en/systeme-sante-en-bref/infosante-8-1-1/
(2) http://sante.gouv.qc.ca/en/systeme-sante-en-bref/infosocial-8-1-1/
(3) http://en.teljeunes.com/home
(4) http://www.sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources/
(5) http://www.sante.gouv.qc.ca/en/programmes-et-mesures-daide/
aide-et-ressources-victimes-d-agression-sexuelle-et-agresseurssexuels/organismes-communautaires-d-aide-aux-victimes/
(6) http://www.sante.gouv.qc.ca/en/programmes-et-mesures-daide/
aide-et-ressources-victimes-d-agression-sexuelle-et-agresseurssexuels/organismes-communautaires-d-aide-aux-agresseurssexuels/
(7) http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=181

