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این آگاهی رسانی برای چه افرادی است
Who this is for
چنانچه به دلیل بدرفتاری شریک زندگیتان ،نگران ایمنی خود یا
فرزندانتان هستید ،خواندن مطالب این کتابچه به شما کمک
می کند .شاید احساس خجالت ،نگرانی ،یا تنهایی کنید .ولی
خشونت علیه شما تقصیرشما نیست.
شریک زندگی تان فردی است که با او ازدواج کرده اید یا کرده
بودید ،با او زندگی می کنید یا دررابطه ای ازدواج مانند با او زندگی
کرده اید ،یا ازاو فرزند دارید.
برای آگاهی بیشرتدرمورد افرادی که می توانند به شما کمک
کنند ،بخش ”چه کسی می تواند کمک کند؟“ را ببینید.

ازپلیس کمک بگیرید
Get help from the police
اگردرمعرض خطرفوری قراردارید با شماره  911تماس بگیرید.
اگربه زبان انگلیسی صحبت نمی کنید ،می توانید مرتمج
درخواست کنید .اگردرمنطقه شما خدمات 119ارائه نمی شود،
با پلیس اضطراری محلی یا آرسی ام پی تماس بگیرید.
شما و فرزندتان حق دارید که ازایمنی برخوردارباشید .پلیس
می تواند درزمان وقوع بدرفتاری یا پس ازآن به کمک شما بیاید.

ازسازمان پیوند بزه دیده بی سی کمک
بگیرید
Get help from VictimLinkBC
به منظورپشتیبانی محرمانه و چندزبانه ازافرادی که مورد
بدرفتاری قرارگرفته اند با شماره ( 1-800-563-0808رایگان42 ،
ساعته) تماس بگیرید.
سازمان پیوند بزه دیده بی سی ( )VictimLinkBCمی تواند
اطالعاتی درمورد خدمات پشتیبانی دراختیارشما قرار دهد ،و
شما را ازنزدیک ترین سرپناه های اضطراری یا خانه های گذار
مطلع کند.
این مکان ها ،اقامتگاه های موقتی را برای زندگی افرادی
فرامه می کنند که مورد بدرفتاری قرارگرفته اند یا درخطر
هستند.
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این بخش را مطالعه کنید ،چنانچه:

••

به دلیل مورد بدرفتاری قرارگرفنت یا بدرفتاری ازسوی شریک زندگی تان نگران ایمنی
خود هستید؛ و

••

برای برنامه ریزی ایمنی خود نیازبه کمک دارید ،چه بخواهید رابطه ی خود را حفظ
کنید یا به آن خاتمه دهید.

چگونه برای ایمنی تان برنامه ریزی کنید؟
?How can you plan for your safety
چیزی که به ایمنی بیشرت شما کمک می کندتهیه ی یک برنامه ایمنی (safety

 )planاست .برنامه ایمنی ازگام هایی تشکیل می شود که برای محافظت ازخود و فرزندانتان
برمی دارید
داشنت برنامه ایمنی به معنای آگاهی ازاین نکته است که درصورت بدرفتاری ازسوی
شریک زندگی تان ،ازچه کسی می توانید کمک بخواهید .اگربه فرزندانتان درتهیه برنامه ایمنی
مختص به خودشان کمک کنید آنها احساس ایمنی بیشرتی خواهند داشت.
ازیک دوست ،وکیل ،یا مددکارخدمات بزه دیده کمک بخواهید.

برنامه ایمنی تان را چگونه شروع کنید؟
?How do you start a safety plan

••

ازمراکزخدمات اضطراری محل خود مطلع شوید (مثل خانه های امن یا خانه های
گذار) ،و اینکه درصورت نیازچگونه می توانید ازآنها کمک بگیرید.

••
• •با فرزندانتان درمورد نحوه درامان ماندن صحبت کنید.
• • موارد بدرفتاری را یادداشت کنید و مدارک (عکس ها ،پست های الکرتونیکی،
درمورد برنامه تان با افرادی که می توانند کمک کنند صحبت کنید.

مراجعات به پزشک ،گزارش های پلیس) را نگهداری کنید .این مدارک باید درجای
مطمئنی بیرون ازمزنل نگهداری شوند .درصورت امکان بهرتاست مدارک را به
دوست خود بسپارید.

نحوه محافظت ازخود درمزنل و پس ازقطع رابطه را دربرنامه تان بگنجانید.
این بخش تنها چند مثال درمورد آنچه برای محافظت ازخود می توانید بکنید پیشنهاد می
نماید .باید برنامه ای مختص به خودتان تنظیم کنید که با شرایط شما تطابق داشته باشد.

برنامه ریزی ایمنی
چگونه می توانید درخانه ازخودتان محافظت کنید؟
?How can you protect yourself at home
به این موضوع فکرکنید که برای حفظ ایمنی درخانه چه کاری باید انجام دهید.

••

اگراحساس می کنید ممکن است همسرتان دست به خشونت بزند ،امن ترین
مکان خانه تان را پیدا کنید .این مکان امن ،جایی است که درآن به دام نیافتید و
سالحی نظیرچاقو درآن وجود نداشته باشد.

••
• •ازشماره تلفن های اضطراری محله خود و اینکه ازچه کسی می توانید کمک بگیرید
خروجی های اضطراری را درنظرداشته باشید.

اطالع داشته باشید.

••

ازدوستان و همسایه ها بخواهید درصورت مشاهده یا شنیدن هرمورد مشکوک با
پلیس تماس بگیرند.

••
••

مقداری پول درجای امن قراردهید.

کیف ،کیف پول ،مدارک شناسایی ،کلیدها ،داروها ،و گوشی تلفن همراه تان را در
جای امنی قراردهید که درصورت ترک ناگهانی مزنل به آنها دسرتسی داشته باشید.

••

ی کنید که همسرتان نیزبه آن
اگرازوسیله کامپیوتری یا تلفن همراهی استفاده م 
دسرتسی دارد ،سوابق جستجوی خود را پاک کنید .برای آگاهی بیشرتبه تارنمای
 wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cacheمراجعه کنید.

••

مکان امنی را برای نگهداری اسناد مهم و اوراق شخصی خود و فرزندانتان درنظر
بگیرید.

••

اگرتصمیم دارید مزنل را ترک کنید ،تا زمانی که به همراه فرزندانتان به محل امنی
نرسیده اید این موضوع را به شریک زندگی تان اطالع ندهید.

پس ازترک مزنل چگونه ازخودتان محافظت کنید؟
?How can you protect yourself after you leave
پس ازاینکه مزنل را ترک کردید ،همچنان باید ازبدرفتاری درامان بمانید .این
موقعیت می تواند زمان خطرناکی برای شما باشد .برنامه ایمنی شما باید شامل اقدامات زیر
باشد:

••

اگرحکم حفاظتی ،ممنوعیت تماس یا آزادی مشروط دراختیاردارید ،همواره یک
کپی ازآن را به همراه داشته باشید.

••

اگرحکم حفاظتی دارید ،تصویرشریک زندگی سابق تان را به همکار یا همسایه تان
نشان دهید ،و ازآنها بخواهید درصورت مشاهده آن فرد با پلیس تماس بگیرند.

••

ترتیبی دهید تا نامه های تان به دوستان و خانواده ارسال شود.
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••

اعضاء خانواده ،دوستان نزدیک ،همکاران ،مهدکودک و مدرسه را ازاینکه همسر
بد رفتارتان را ترک کرده اید با خربکنید .ازآنها بخواهید درصورت تماس همسرسابق
تان ،ازدادن اطالعات به او خودداری کنند.

••

آدرس جدید خود را به تمام کسب و کارها و ادارات دولتی که برای شما پول ارسال
می کنند اطالع دهید.

••
• •تمام تماس های تان را ذخیره کنید.
• •اطمینان حاصل کنید که شماره تماس تان درفهرست های عمومی نظیرفهرست
تلفن همراهتان را با شارژ کامل همیشه همراه خود نگه دارید.

تلفن های استخدام قرارنداشته باشد.

••

رمزعبورحساب های رسانه های اجتماعی تان را تغییردهید ،و مطمنئ شوید که تنها
خانواده و دوستان تان به اطالعاتتان دسرتسی داشته باشند.

••

ازامن بودن خانه تان مطمنئ شوید و برای رفنت به خانه ازمسیرهای دیگراستفاده
کنید.

••
••

اازبانک ها ،مغازه ها و مراکزخدماتی متفاوتی نسبت به سابق استفاده کنید.
اگردرخانه اقوام تان سکونت دارید ،قفل ها را تعویض کنید ،و درصورت امکان
سیستم هشدارنصب کنید.

••

اتوموبیل تان را درمحل عمومی روشن نزدیک درب ورودی پارک کنید ،و کلید خودرو
خود را درجای مناسب نزدیک مسیرخروجی قراردهید .درصورت امکان یک نفر
همراه داشته باشید.

چگونه ازفرزندانتان محافظت کنید؟
?How can you protect your children
فرزندان شما نیزبه برنامه ایمنی نیازدارند .با صحبت کردن درمورد ایمنی با فرزند
خود این برنامه را دراختیاراو قراردهید .این موارد را درنظرداشته باشید:

••
• •به آنها نشان دهید که درصورت وقوع اقدام خشونت آمیزبه کدام قسمت
خانه بروند.

به فرزندانتان بگویید که موظف هستند ازخودشان محافظت کنند نه ازشما.

••

ازیک کلمه رمزی برای باخربکردن فرزندانتان ازشرایط خشونت آمیزدرمزنل استفاده
کنید ،که اگرآنها این کلمه را شنیدند بدانند باید تقاضای کمک کنند.

••

به آنها یاد دهید چگونه با شماره 119تماس بگیرند و چه بگویند.

برنامه ریزی ایمنی
چه کسی می تواند درتهیه برنامه ایمنی کمک کند؟
?Who can help make a safety plan
سازمان پیوند بزه دیده بی سی ( )VictimLinkBCدرتهیه برنامه ایمنی به شما کمک می کند.
آنها حمایت های محرمانه و چند زبانه را دراختیارافرادی می گذارند که با خشونت و بدرفتاری
مواجه هستند.
( 1-800-563-0808رایگان 42 ،ساعته)
تارنمای  mylawbc.comدرتهیه برنامه ایمنی می تواند به شما کمک کند .دراین تارنما
راهنمایی هایی درباره بدرفتاری و خشونت خانوادگی ارائه می شود که به شما کمک می کند
اقدامات الزم برای درامان ماندن را درنظربگیرید .چک لیست برنامه ریزی ایمنی و برنامه قابل
بارگیری ) (downloadمتناسب با شرایط شما دراین تارنما موجود است.
( mylawbc.com/paths/abuseبرروی عبارت ” “Make a safety planکلیک کنید)

مرورگرخود را پاک کنید

Clear your browser

اگرازکامپیوتریا تلفنی استفاده می کنید که شریک زندگی تان نیزبه آن دسرتسی دارد ،سوابق
جستجوی تان را پاک کنید .برای آگاهی بیشرتبه تارنمای
 wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cacheمراجعه کنید.
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این بخش را مطالعه کنید اگرزنی هستید که :

••
• •می خواهید بدانید که آیا اقدامات خشونت آمیزشریک زندگی تان بدرفتاری محسوب
به دلیل بدرفتاری شریک زندگی تان ،نگران ایمنی خود و فرزندانتان هستید؛ و

می شود یا خیر.

دراین بخش ،شریک زندگی ) (partnerبه معنای مردی است که اکنون همسرشماست
یا درگذشته بوده است ،یا دررابطه ای ازدواج مانند با او زندگی کرده اید ،یا ازاو فرزند دارید.

بدرفتاری چیست؟
?What is abuse
بدرفتاری به مجموعه رفتارهایی گفته می شود که ازتهدید تا ضرب و شتم جسمی و تجاوز
جنسی را دربرمی گیرد .اقدامات زیانبارهیجانی ،کالمی ،و مالی نیزممکن است دراین دسته
رفتارها قرارگیرند.
شخص بدرفتار ،ازتهدید و خشونت برای کسب قدرت و کنرتل شریک زندگی خود استفاده
می کند .این شخص اغلب فرد بزه دیده را به خاطربدرفتاری سرزنش می کند .ولی بدرفتاری،
گناه فرد بد رفتاراست .بدرفتاری با شما تقصیرشما نیست.
دراینجا نمونه هایی ازبدرفتاری دررابطه ذکرمی شود.
بدرفتاری کالمی و احساسی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

شما را خجالت زده کند ،سرتان فریاد بزند ،به شما دشنام دهد ،یا با نام های توهین
آمیزشما را صدا بزند؛

••
••
• •شما راتهدید به اخراج ازکشورکند؛ یا
• •شما را به داشنت یا قصد رابطه جنسی با یک فرد دیگرمتهم کند.
بابت هرچیزی مدام شما را نکوهش و سرزنش کند؛
اجازه تماس با خانواده و دوستان تان را ندهد؛

بدرفتاری روانی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

درمورد کارهای تان ،جایی که می روید ،یا افرادی که مالقات می کنید تصمیم گیری
یا آنها را محدود کند؛

••

نامه ها ،پیام ها ،پست های الکرتونیکی ،و سایرنامه های خصوصی تان را بازکند و
بخواند؛

••
• •بدون اجازه شما عکس ها یا فیلم های خصوصی شما را منتشرکند؛
• •بیش ازحد با شما تماس بگیرد (تلفنی ،کتبی یا الکرتونیکی) به خصوص زمانی که ازاو
هرجا که می روید تعقیب تان کند و مراقب تان باشد؛

خواسته اید با شما درتماس نباشد؛

زنانی که مورد بدرفتاری شریک زندگی شان قرارگرفته اند

••
• •تهدیدتان کند که به شما ،فرزندتان ،خانواده تان ،یا حیوان خانگی تان آسیب می رساند.
تلفن یا فعالیت شما دراینرتنت را تحت نظرداشته باشد ،یا

بدرفتاری مالی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

درمورد تمام مسائل مربوط به مخارج خانه به تنهایی تصمیم گیری کند و به شما
اجازه داشنت پول ندهد؛

••
• •اجازه ندهد شغلی داشته باشد یا باعث شود کارتان را ازدست بدهید ،یا
• •به نام شما پول قرض بگیرد.
اجازه استفاده ازحساب بانکی و کارت اعتباری به شما ندهد؛

بدرفتاری جنسی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••
••

درزمانی که عالقه ای ندارید و یا بدون رضایت ،شما را به رابطه جنسی وادارکند؛

شما را به انجام اعمال جنسی وادارکند که باعث ناراحتی یا صدمه دیدن شما می
شود؛ یا

••

بدون موافقت شما به اندام جنسی تان آسیب برساند.

بدرفتاری جسمی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••
••

شما را ازترک مزنل منع کند؛

وسایل شما را بشکند ،اموالتان را تخریب کند ،یا شما راتهدید کند که به چیزهای با
ارزشتان آسیب می رساند؛ یا

••

شما را هل بدهد ،سیلی بزند ،گازبگیرد ،جلو نفس کشیدنتان را بگیرد ،به شما مشت
یا لگد بزند ،و یا با سالح یا هرچیزدیگری به شما آسیب برساند.

چنانچه شریک زندگی تان شما راتهدید به ربودن فرزندانتان کند ،یاتهدید کند که شما را به
دادگاه می کشاند تا فرزندتان را بگیرد ،این موارد نیزجزء بدرفتاری محسوب می شود.
ممکن است پس ازترک شریک زندگی تان همچنان بدرفتاری ادامه داشته باشد .برای مثال،
ممکن است فرد بد رفتارتهدید کند که شما را به دادگاه احضارکند تا مجبورشوید کاری را که
او می خواهد انجام دهید .یا شما را مدام به دادگاه بکشاند و معطل کند ،یا طبق حکم
دادگاه مقرری کمک هزینه فرزند را پرداخت نکند.

بیشرتین خطرمتوجه چه کسی است؟
?Who’s most at risk
بدرفتاری ،هرزنی را با هرپیشینه ای تحت تاثیرقرارمی دهد .مطالعات نشان داده است زنانی که
بیشرتدرمعرض خطرمواجه با بدرفتاری قراردارند شامل افرادی می شوند که جوان هستند ،از
بومیان هستنند ،اعتیاد به مواد یا الکل دارند ،یا اززنان ازکارافتاده ،معلول ،و مستمند هستند.
خدمات کمکی برای تمام زنان فرام است.
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چه زمانی بدرفتاری قانون شکنی محسوب می شود؟
?When is abuse against the law
هرنوع بدرفتاریی زیان باراست .ولی برخی ازانواع بدرفتاری جرم نیزمحسوب
می شوند:

••

تعرض جسمی )(physical assaultیعنی شریک زندگی تان شما را کتک یا به شما
صدمه بزند.تهدید به کتک یا صدمه نیزدرشرایطی که اطمینان دارید چنین کاری را
انجام خواهد داد جرم محسوب می شود.

••

تعرض جنسی ) (sexual assaultدرشرایطی رخ می دهد که ازلحاظ جنسی طوری
با شما رفتارشود که مورد رضایت شما نیست .بوسه بدون رضایت ،تماس جنسی،
مقاربت اجباری (تجاوز) ازاین موارد هستند.

••

مزاحمت کیفری ( criminal harassmentکه گاهی به آن تعقیب
 stalkingنیزگفته می شود) زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان به صورت
ناخواسته و مستمربه شما توجه داشته باشد .این مورد نمونه رفتارها و اقداماتی
است که موجب نگرانی شما بابت ایمنی خود و فرزندانتان می شود .طبق قانون،
شریک زندگی تان نمی تواند به طورپی درپی با شما تماس بگیرد ،تعقیب تان کند ،یا
شما راتهدید به تخریب اموال تان کند.

چرا با فرد بدرفتارمی مانید؟
?Why do you stay
زنان بنابردالیل مختلفی به رابطه با شریک زندگی بد رفتارخود ادامه می دهند .ممکن است این
دالیل را عنوان کنید:

••

اعتقاد دارید که اوضاع تغییرمی کند .ممکن است قربانی ”چرخه خشونت“ باشید؛
یعنی الگوی تکرارشونده خشونت دررابطه خشونت بار .ممکن است این چرخه با
یک تنش ایجاد شود و به اتفاقات خشونت باری بیانجامد .ممکن است شریک زندگی
تان بعدها پشیمان شود ،و قول دهد چنین کاری را هرگزتکرارنکند ،و ابرازمحبت
کند .این موضوع هردوی شما را متقاعد می کند که بدرفتاری خاتمه خواهد یافت،
ولی این الگوی بدرفتاری اغلب دوباره تکرارخواهد شد.

••

احساس می کنید که ازلحاظ مالی به فرد بدرفتارمتکی هستید ،به خصوص اگر
دارای ازکارافتادگی باشید.

••
••
• •فکرمی کنید هیچ کسی باورنمی کند که مورد بدرفتاری قرارگرفته اید.
• •هیچ گونه حمایت اجتماعی ندارید و احساس تنهایی می کنید.
نگران ایمنی فرزندانتان هستید.

نگران ازدست دادن خانه ،فرزند ،و وضعیت مهاجرت خود هستید.

زنانی که مورد بدرفتاری شریک زندگی شان قرارگرفته اند

••

حقوق قانونی خود را نمی دانید یا مراکزخدماتی را که می توانند به شما کمک کنند
نمی شناسید.

••

به خوبی به زبان انگلیسی صحبت نمی کنید و فکرمی کنید کسی حرف شما را نمی
فهمد ،یا تازه وارد کانادا شده اید.

••

احساس می کنید ازسوی خانواده ،جامعه ،مذهب ،فرهنگ و باورهای اجتماعی
تحت فشارقراردارید.

می توانید کمک بگیرید
You can get help
ازآنجا که دررابطه خشونت آمیزی هستید ،ممکن است احساس خجالت ،شرم،
افسردگی ،یاس ،اسارت ،گناهاکاربودن یا نگرانی داشته باشید ،و نخواهید موضوع را با کسی
درمیان بگذارید و ازکسی کمک بخواهید .خشونت دررابطه یک مساله خانوادگی خصوصی
نیست .می توانید کمک بخواهید ،چه قصد داشته باشید دررابطه بمانید یا قطع رابطه کنید.
ابتدا با کسی که به او اعتماد دارید و فکرمی کنید حرف تان را باورمی کند موضوع را در
میان بگذارید .برنامه ایمنی (برنامه اقدام) خود را تنظیم کنید که شامل گام های الزم برای
محافظت ازشما هنگام وقوع بدرفتاری باشد .به بخش ”برنامه ریزی ایمنی“ مراجعه کنید.

ازکجا می توانید کمک بگیرید؟
?Where can you find help
سازمان پیوند بزه دیده بی سی ) ،(VictimLinkBCپشتیبانی محرمانه و
چندزبانه خود را به زنانی ارائه می کند که با بدرفتاری مواجه هستند .آنها خدمات ارجاعی و
اطالعاتی درباره منابع خدماتی را دراختیارزنان می گذارند.
( 1-800-563-0808رایگان 42 ،ساعته)
افراد آموزش دیده و مراکزخدماتی بسیاری برای پشتیبانی ،ارجاع ،مشاوره حقوقی ،و ارائه
اطالعات وجود دارند .به قسمت ”چه کسی می تواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.
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این بخش را مطالعه کنید اگرفرزند دارید و:

••
• •شریک زندگی بدرفتارتان را ترک کرده اید ،یا به ترک کردن او فکرمی کنید.

شریک زندگی تان شما و فرزندتان را مورد بدرفتاری قرارمی دهید یاتهدید می کند؛ و

چگونه می توانید ازفرزندتان محافظت کنید؟
?How can you protect your children
اگرتصمیم دارید شریک زندگی تان را ترک کنید ،و نگران ایمنی فرزندانتان
هستید ،هنگامی که مزنل را ترک می کنید فرزندتان را با خود بربید.
اگرنمی توانید هنگام ترک شریک زندگی تان ،فرزندتان را با خود بربید ،دراسرع وقت این
کاررا انجام دهید .اگرفکرمی کنید بازگشت به مزنل برای بردن فرزندتان کارخطرناکی است،
ازپلیس بخواهید شما را همراهی کند .پلیس می تواند ایمنی شما را تضمین کند .اگرحکم
دادگاه نداشته باشید ،پلیس نمی تواند شریک زندگی تان را مجبورکند بچه ها را به شما بدهد.
اگرنگران ایمنی فوری خود و فرزندانتان هستید ،یا گمان می کنید شریک زندگی تان شما یا
فرزندتان را درآینده ای نزدیک مورد آزارقرارمی دهد ،درخواست حکم حفاظتی دهید .به بخش
”حکم های حفاظتی “ مراجعه کنید

ازکدام اصطالحات قانونی مربوط به فرزندپروری باید مطلع باشید؟
?What legal terms about parenting do you need to know
اگرشما و شریک زندگی تان ازمه جدا شدید ،بهرتاست برخی اصطالحات قانونی را بدانید .واژه
های زیردرقانون خانواده بریتیش کلمبیا به کارمی روند:

••

والدینی که با فرزند خود زندگی می کنند یا نقش مهمی درزندگی او ایفا می کنند قیم
)(guardiansکودک هستند .زمانی که یکی ازوالدین دیگری را ترک کند ،مهم
نیست کودک با چه کسی زندگی می کند :هردوی والدین همچنان قیم هستند.

••

قیم ها ازحق داشنت زمان فرزندپروری ) (parenting timeو مسئولیت های
والدین ) (parental responsibilitiesبرخوردارند .زمان فرزندپروری به زمانی
اطالق می شود که قیم ها با فرزندشان صرف می کنند .مسئولیت های والدین (پدر
و مادری) ،وظایفی است که هنگام بزرگ کردن بچه انجام می دهید (نظیرتصمیم
گیری های روزانه درباره بچه و تصمیم گیری های مهم درباره آموزش و مراقبت های
درمانی بچه).

••

تماس با کودک ) ،(contact with a childزمانی است که فرد دیگری به غیراز
قیم با کودک صرف می کند.

برای آگاهی بیشرتدرباره قانون خانواده به تارنمای  familylaw.lss.bc.caمراجعه کنید.

حفظ ایمنی فرزندانتان
حکم فرزندپروری چگونه می تواند مفید باشد؟
?How can a parenting order help
می توانید برای محدود کردن مسئولیت های پدرو مادری شریک زندگی تان و
زمان فرزند پروری ،درخواست کم فرزندپروری دهید .گاهی اوقات ممکن است دادگاه دستور
دهند که یکی ازوالدین دیگرنمی تواند قیم باشد .حکم فرزندپروری ،مسئولیت های پدرو
مادری شما را تصریح ،و یا این مسئولیت ها و زمان فرزندپروری را محدود می کند.
می توانید بدون وکیل برای حکم فرزندپروری تقاضا دهید .ولی بهرتاست کمک حقوقی
بگیرید .به ”کمک حقوقی“ دربخش ”چه کسی میتواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.
گرفنت حکم فرزندپروری نهایی زمان براست .می توانید حکم فرزندپروی موقت
) (interim parenting orderرا به سرعت دریافت کنید .می توانید همین حاال برای این
دریافت این حکم اقدام کنید.
درشرایط اضطراری ،می توانید بدون اطالع دادن به شریک زندگی تان درخواست حکم
فرزندپروی موقت دهید .به این حکم ،حکم بدون اطالع ) (without noticeیا حکم یک
جانبه ) (ex parte orderمی گویند .باید برای قاضی شرح دهید که چرا شرایط اضطراری
است و گفنت این موضوع به شریک زندگی تان کارصحیحی نیست.
ً
هنگام تصمیم گیری درمورد تنظیم توافقنامه ،قاضی صرفا منافع بهینهی کودک
) (child’s best interestsرا درنظرمی گیرد .این منافع عبارتند از:

••
• •نظرات کودک ،مگراینکه لحاظ کردن این نظرات کارصحیحی نباشد؛
• •عشق و عاطفه بین کودک و افراد مهم درزندگی او؛
• •نیازکودک به ثبات؛
• •سابقه مراقبت ازکودک؛
• •توانایی والدین یا سایرافرادی که تقاضای قیمومیت،زمان فرزندپروری ،یا تماس برای
سالمتی کودک ازلحاظ جسمی و عاطفی؛

مراقبت ازکودک را دارند؛

••
••

تاثیرهرنوع خشونت خانوادگی برایمنی ،ایمنی ،و تندرستی کودک؛ و
اینکه آیا والدین توان همکاری با یکدیگررا دارند یا خیر.

قاضی ممکن است دستور دهد گزارش نگهداری و دسرتسی (custody and access
, reportگزارش بخش  112نیزنامیده میشود) نوشته شود .درازاء مبلغی ،افراد حرفه ای این

گزارش را آماده می کنند و نظرات یا توصیههایی درباره بهرتین توافقنامه فرزندپروری برای

فرزند شما ارائه مینمایند .در صورتی که قاضی مشاور عدالت خانواده (family justice
) counsellorمنصوب کند ،او میتواند این گزارش را به رایگان آماده کند ،ولی زمان زیادی
طول می کشد .برای آگاهی بیشرت ،به تارنمای دادستانی کل ) (Attorney Generalبه آدرس
 www2.gov.bc.caمراجعه کنید و مشاوران حقوقی خانواده “family justice -
” counsellorsرا جستجو کنید.
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اگرحکم یا توافق فرزندپروری دراختیاردارید ،و بعد ها حکم حفاظت را با جزئیات مختلف
فرزندپروری دریافت کنید ،عمل به حکم حفاظت دراولویت قرارمی گیرد .برای مثال ،اگر
حکم فرزندپروری به شریک زندگی شما حق استفاده اززمان فرزندپروری می دهد ،ولی بر
اساس حکم حفاظتی شریک زندگی تان نتواند به فرزندتان نزدیک شود ،ابتدا باید به حکم
حفاظتی عمل کرد و حکم فرزندپروری تعلیق می شود.

اگرنگران ایمنی فرزندانتان باشید چه کاری می توانید
انجام دهید؟
What can you do if you’re afraid for your
?children’s safety
حتی اگرشریکزندگی تان شما یا فرزندتان را مورد بدرفتاری قرارداده باشد ،فرزندتان ممکن
است برای او دلتنگ شود و بخوهد او را ببیند .شریک زندگی شما ممکن است به دادگاه برود
و ازطریق وکیل یا مشاورحقوقی خانواده ،یا یک واسطه درخواست زمان فرزندپروری
) (parenting timeکند .زمان فرزندپروری زمانی است که قیم با فرزند میگذراند .اگرنگران
ایمنی فرزندتان هستید ،مراتب را به قاضی اطالع دهید و این موراد را درخواست کنید:

••

تعیین شرایط برای زمان فرزندپروری یا تماس)conditions on parenting
 .(time or contactقاضی می تواند درمورد نحوه صرف وقت شریک زندگی شما با

فرزندانتان تصمیم گیری کند .برای مثال ممکن است دستوردهد که شریک زندگی
شما نمی تواند:
c

c

cهنگامی که با کودک وقت صرف میکند و  42ساعت قبل ازآن مواد مخدریا
الکل مصرف کند ،یا
cنمی تواند کودک را ازمنطقه محل سکونت شما خارج کند یا شب آنها را کنار
خود نگه دارد.

••

تحت نظربودن زمان مالقات ) .(supervised timeشریک زندگی شما تنها در
صورتی میتواند فرزندتان را ببیند که فرد دیگری همراه آنها باشد .پیش ازرفنت به
دادگاه ازیک دوست یا اعضاء خانواده بخواهید که مالقاتها را تحت نظارت داشته
باشند.

••

تعیین زمان مالقات ).(specific timesشریک زندگی شما تنها درزمان های
خاصی می تواند فرزندتان را مالقات کند.

••

تعیین مکان مالقات ) .(a specific meeting placeشریک زندگی تان نباید
فرزندتان را ازمحل مشخص شده دورکند.

حفظ ایمنی فرزندانتان
برای تضمین ایمنی هنگام قرارمالقات فرزندتان با شریک زندگی تان ،اقدامات زیررا انجام
دهید:

••

برنامه ایمنیتهیه کنید .درمکان عمومی همدیگررا مالقات کنید ،یا فرد بزرگسال
دیگری را همراه خود بربید یا ازواسط کمک بخواهید .ازقاضی بخواهید این موضوع
را درحکم دادگاه لحاظ کند .یا اطمینان حاصل کنید که درمورد این مضوع توافق
حاصل شود.

••

هنگامی که شریک زندگی تان درزمان فرزندپروری درمحل حاضرنمی شود ،یا مست
و درحالیکه مواد مصرف کرده حضورپیدا می کند مراتب را یادداشت کنید .این
یادداشت ها دردادگاه به شما کمک خواهد کرد.

••

چنانچه شریک زندگی تان مست ،یا درحالتی که مواد مخدرمصرف کرده درزمان
فرزندپروری برنامه ریزی شده حضورپیدا کند ،اگراحساس می کنید فرزندانتان دراین
وضعیت ایمنی ندارند آنها را به او تحویل ندهید .به جای آن ،پیشنهاد کنید که مالقات
آنها درزمان دیگری انجام شود.

••

اگراحساس نا امنی می کنید یا درمعرض خطرفوری قراردارید ،با 119تماس بگیرید.
اگرامکان استفاده ازخدمات 119را ندارید ،با پلیس محلی یا آرسی ام پی تماس
بگیرید.

••

اگرشریک زندگی تان حکم فرزندپروری را نقض ( breachesیا سرپیچی) کرد ،می
توانید به دادگاه مراجعه کنید و ازقاضی بخواهید حکم را به اجرا ( )enforceبگذارد.
قاضی می تواند حکم های دیگری صادرکند .برای مثال ،او می تواند دستوردهند
والد یا کودک به مشاورمراجعه یا ازبرنامه های پشتیبانی استفاده کنند.

ازکجا می توانید برای فرزندانتان مشاوره بگیرید؟
?Where can you get counselling for your children
شاهد بدرفتاری بودن ،به فرزندانتان آسیب میزند و برعواطف آنها تأثیرمیگذارد .میتوانید از
کمکهای رایگان برای فرزندانتان ازطریق برنامه کودکانی که شاهد بدرفتاری بودند استفاده
کنید.
با شماره  1-800-563-808سازمان پیوند بزهدیده بیسی ) (VictimLinkBCتماس
بگیرید.
کودکان و نوجوانان نیزمی توانند با شماره تلفن حمایت ازکودکان تماس بگیرند .با شماره
 1-800-668-6868تماس بگیرید.
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خدمات حفاظت ازکودک
Child protection services
ممکن است فرزندانتان شاهد بدرفتاری بوده ،یا آن را درمزنل تجربه کرده باشند .اگرشما و
فرزندانتان درخانه ای زندگی می کنید که شریک زندگی تان بدرفتاری می کند ،حفظ ایمنی
فررزندانتان اهمیت بسیاری دارد.
طبق قانون بریتیش کلمبیا ،هرفردی که شک کند کودکی مورد بدرفتاری یا غفلت قرار
گرفته باید این موضوع را به مددکاران اجتماعی وزارت پرورش کودکان و خانواده
) (Ministry of Children and Family Developmentیا یک سازمان صالحیتدار
بومیان اطالع دهد .با شماره  1-800-663-9122تماس بگیرید.
وزارت پرورش کودکان و خانواده تضمین می کند که فرزندانتان درایمنی هستند و به دلیل
مشاهده خشونت خانوادگی آسیب نمی بینند .مددکاران اجتماعی تالش می کنند با شما
همکاری کنند تا فرزندانتان درایمنی کنارشما یا عضوی ازخانواده تان زندگی کنند .ولی چنانچه
برسربرنامه ای برای ایجاد محلی امن برای زندگی کودکان توافق صورت نگیرد ،آنها قدرت این را
نیزدارند که فرزندانتان را به مراقبت رضاعی ) (foster careبسپارند.

مردانی که مورد بدرفتاری شریک زندگیشان قرارگرفتهاند
این بخش را بخوانید ،اگرمردی هستید که:

••

به دلیل بدرفتاری شریک زندگی مؤنث خود ،نگران ایمنی تان هستید با افسرده شده
اید ،و

••

می خواهید بدانید که آیا اقدامات خشونت آمیزشریک زندگی تان بدرفتاری محسوب
می شود یا خیر.

دراین بخش ،شریک زندگی ) (partnerبه معنای شخص مؤنثی است که اکنون همسر
ً
شماست یا قبال بوده است ،با او دررابطه ای ازدواج مانند زندگی می کنید یا زندگی کرده اید ،یا از
او فرزند دارید.

شما تنها نیستید
You’re not alone
اگرمردی هستید که مورد بدرفتاری شریک زندگی تان قرارگرفته اید ،بدانید که
تنها نیستید .این نوع بدرفتاری رخ می دهد ولی به طورگسرتده مورد بررسی قرارنمی گیرد و یا
گزارش نمی شود .پذیرفنت و گزارش این نوع بدرفتاری شهامت می خواهد.

بدرفتاری چیست؟
?What is abuse
بدرفتاری شامل رفتارهایی است که ازتهدید تا تعرض جسمی و تجاوزجنسی را دربرمی گیرد.
رفتارهای زیانبارعاطفی ،کالمی ،و مالی نیزممکن است دراین دسته رفتارها قرارگیرند.
شخص بد رفتار ،ازرفتارهای ناشایست و خشونت برای قدرت طلبی و کنرتل شریک زندگی
خود استفاده می کند .این شخص اغلب فرد بزه دیده را به خاطربدرفتاری سرزنش می کند.
ولی بدرفتاری تقصیرفرد بد رفتاراست .بدرفتاری علیه شما تقصیرشما نیست.
دراینجا مثال هایی ازبدرفتاری دررابطه ارائه می شود:
بدرفتاری کالمی یا احساسی زمانی رخ میدهد که شریک زندگیتان:

••

شما راخجالت زده و بی آبرو کند ،سرتان فریاد بزند ،به شما دشنام دهد ،یا با نام های
توهین آمیزشما را صدا بزند؛

••
••
• •شما راتهدید به اخراج ازکشورکند؛ یا
• •شما را به داشنت یا قصد رابطه جنسی به یک فرد دیگرمتهم کند.
بابت هرچیزی مدام شما را تحقیرو سرزنش کند؛

اجازه تماس با خانواده و دوستان تان را ندهد؛
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بدرفتاری روانی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

درمورد کارهای تان ،جایی که می روید ،یا افرادی که مالقات می کنید تصمیم گیری
یا آنها را محدود کند؛

••

نامه ها ،پیام ها ،پست های الکرتونیکی ،و سایرنامه های خصوصی تان را بازکند و
بخواند؛

••
• •ببیش ازحد با شما ازطریق تلفن ،پیامک یا ایمیل تماس بگیرد ،به خصوص زمانی که
هرجا که می روید تعقیب تان کند و زیرنظربگیرد؛

ازاو خواسته اید با شما تماس نگیرد؛

••
• •تهدیدتان کند که به شما ،فرزندتان ،خانواده تان ،یا حیوان خانگی تان آسیب می رساند.
تلفن یا فعالیت اینرتنتی شما را تحت نظرداشته باشد ،یا

بدرفتاری مالی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

درمورد تمام مسائل مربوط به مخارج خانه به تنهایی تصمیم گیری کند و به شما
اجازه داشنت پول ندهد؛

••
• •اجازه ندهد شغلی داشته باشد یا باعث شود کارتان را ازدست بدهید ،یا
• •به نام شما پول قرض بگیرد.
اجازه استاده ازحساب بانکی و کارت اعتباری به شما ندهد؛

بدرفتاری جنسی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••

شما را واداربه انجام اعمال جنسی کند که باعث ناراحتی تان می شود یا به شما
آسیب می رساند؛ یا

••

بدون موافقت شما به اندام های جنسی تان آسیب برساند.

بدرفتاری جسمی زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان:

••
• •وسایل شما را می شکند ،اموالتان را تخریب می کند ،یا شما راتهدید می کند که به
مانع شما ازترک مزنل می شود؛

چیزهایی که برایتان ارزشمند است آسیب می رساند؛ یا
ُ
شما را هل دهد ،سیلی بزند ،گازبگیرد ،جلو نفس کشیدنتان را بگیرد ،به شما مشت
یا لگد بزند ،یا با سالح یا هرچیزدیگری به شما آسیب برساند.

••

چنانچه شریک زندگی تان شما راتهدید به ربودن فرزندانتان کند ،یاتهدید کند که شما را به
دادگاه می کشاند تا فرزندتان را بگیرد ،این موارد نیزجزء بدرفتاری محسوب می شود.
ممکن است پس ازترک شریک زندگی تان همچنان بدرفتاری ادامه داشته باشد .برای
مثال ،ممکن است فرد بد رفتارتهدید کند که شما را به دادگاه احضارکند تا مجبورشوید کاری

مردانی که مورد بدرفتاری شریک زندگی شان قرارگرفته اند
را که می خواهد انجام دهید .یا شما را مدام به دادگاه بکشاند و معطل کند ،یا طبق حکم
دادگاه مقرری کمک هزینه فرزند را پرداخت نکند.

بیشرتین خطرمتوجه چه کسی است؟
?Who’s most at risk
مطالعات نشان می دهند مردانی که بیشرتدرمعرض خطربدرفتاری قراردارند ،مردانی هستند
که جوان ترهستند ،بومی هستند ،رابطه ای غیرازدواجی (ازدواج سفید) دارند ،یا با فردی
زندگی می کنند که با ناسازگاری و اسرتس زیادی درسایرحوزه های زندگی مواجه است .امکان
کمک به تمامی مردان وجود دارد.

چه زمانی بدرفتاری قانون شکنی محسوب می شود؟
?When is abuse against the law
هرنوع بدرفتاریی زیان باراست .ولی بسیاری ازانواع بدرفتاری جرم محسوب
می شوند:

••

تعرض یاتهدید جسمی ) (physical assaultیعنی شریک زندگی تان شما را کتک
یا به شما صدمه بزند.تهدید به کتک یا صدمه نیزدرشرایطی که اطمینان دارید چنین
کاری را انجام خواهد داد جرم محسوب می شود.

••

تعرض جنسی ) (sexual assaultدرشرایطی رخ می دهد که ازلحاظ جنسی طوری
با شما رفتارشود که مورد توافق تان نیست .بوسه بدون رضایت ،تماس جنسی،
مقاربت اجباری (تجاوز) ازاین موارد هستند.

••

مزاحمت کیفری ( criminal harassmentگاهی تعقیب  stalkingنیزنامیده
می شود) زمانی رخ می دهد که شریک زندگی تان به صورت ناخواسته و مستمربه
شما توجه داشته باشد .این مورد نمونه رفتارها و اقداماتی است که موجب نگرانی
شما بابت ایمنی خود و فرزندانتان می شود .طبق قانون ،شریک زندگی تان نمی تواند
به طورپی درپی با شما تماس بگیرد ،تعقیب تان کند ،یا شما راتهدید به تخریب اموال
تان کند.

چرا با فرد بدرفتارمی مانید؟
?Why do you stay
مردان به دالیل زیادی بدرفتاری را تحمل می کنند .یکی ازدالیل نگرش های جامعه درمورد باید
ها ونباید های روابط مرد و زن است .درجامعه ما انتظارمی رود مردان قوی باشند و اززنان
محافظت کنند ،نه اینکه مورد آزارواذیت زنان قراربگیرند.
تکراربدرفتاری روانی و عاطفی درطول زمان ،اعتماد به نفس و عزت نفس را تضعیف می
کند .شاید به این باوربرسید که انتظارجامعه را درمورد نقش مرد برآورده نکرده اید و اینکه
سزاوارآزاردیدن هستید .این نوع باورها ،ترک یک رابطه خشونت باررا برای مردان دشوارمی
کند.
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سایردالیل تحمل این شرایط می تواند شامل موارد زیرباشد:

••

تتمایل دارید رابطه تان ادامه پیدا کند چون شریک زندگی تان را دوست دارید و گاهی
اوقات شریک زندگی تان با محبت و مهربان رفتارمی کند.

••

احساس می کنید ازلحاظ مالی به شریک زندگی تان وابسته هستید ،به خصوص اگر
ازکارافتاده باشید.

••
• •تمایل دارید وقتتان را بافرزندانتان سپری کنید و ازآنها مراقبت کنید.
• •فکرمی کنید هیچ کسی باورنخواهد کرد که مورد بدرفتاری قرارگرفته اید.
• •این موضوع را که دررابطه خشونت باری قراردارید حاشا میکنید( .اعتقاد دارید
”چندان بد نیست“ یا ”من یک مرد هستم میتوامن از پس این موضوع بر آیم“
نگران ایمنی فرزندانتان هستید.

).

••
• •ازحقوق قانونی خود و مراکزخدماتی که می توانند به شما کمک کنند مطلع
ی کنید.
ازهیچ حمایتی برخوردارنیستید و احساس تنهایی م 

نیستید.

••

ازطرف خانواده ،جامعه ،یا مذهب ،فرهنگ ،یا باورهای اجتماعی تحت فشارقرار
دارید.

می توانید کمک بگیرید
You can get help
ازآنجا که دررابطه خشونت آمیزی هستید ،ممکن است احساس خجالت ،شرم،
افسردگی ،یأس ،اسارت ،گناهکاربودن یا نگرانی داشته باشید ،و نخواهید موضوع را با کسی
درمیان بگذارید و ازکسی کمک بخواهید .بدرفتاری دررابطه یک مساله خانوادگی خصوصی
نیست .میتوانید کمک بخواهید ،چه قصد داشته باشید دررابطه بمانید یا قطع رابطه کنید.
ابتدا با کسی که به او اعتماد دارید و فکرمی کنید حرف تان را باورمی کند موضوع را در
میان بگذارید .برنامه ایمنی (برنامه اقدام) خود را تنظیم کنید که شامل گامهای الزم برای
محافظت ازشما هنگام وقوع بدرفتاری باشد” .به بخش برنامهریزی ایمنی“ مراجعه کنید.

مردانی که مورد بدرفتاری شریک زندگی شان قرارگرفته اند
مردان ازکجا کمک بگیرند؟
?Where can men find help
سازمان پیوند بزه دیده بیسی ) ،(VictimLinkBCپشتیبانی محرمانه و
چندزبانه خود را به افرادی که با بدرفتاری مواجه شدند ،ارائه میکند .آنها خدمات
ارجاعی و اطالعاتی درباره منابع خدماتی را دراختیارتان میگذارند.
( 1-800-563-0808رایگان 42 ،ساعته)
برخی ازسازمان ها خدمات حمایتی ،مشاوره ،و اطالعاتی را به طورویژه دراخیتارمردان
قرارمی دهند:
انجمن مردان نجات یافته از بدرفتارری جنسی بریتیش کلمبیا (BC Society for Male
)Survivors of Sexual Abuse
( 604-682-6482ونکووربزرگ)
( 1-888-682-6482رایگان ،برای سایرمناطق بریتیش کلمبیا)
bc-malesurvivors.com
مرکز منابع برای مردان بریتیش کلمبیا )(BC Men’s Resource Centre
( 604-878-9033ونگووربزرگ)
menbc.ca
مرکز مردان )(The Men’s Centre
( 250-716-1551نانایمو)
( 1-877-716-1551رایگان ،برای مناطق بریتیش کلمبیا)
themenscentre.ca
مرکز آسیب روانی مردان )(Men’s Trauma Centre
( 250-381-6367ویکتوریا)
( 1-866-793-6367رایگان ،برای مناطق بریتیش کلمبیا)
menstrauma.com
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این بخش را بخوانید اگر:

••

نگران ایمنی خود و فرزندانتان هستید چون شریک زندگی تان شما را مورد بدرفتاری
قرارداده یاتهدید به آسیب رساندن و تخریب اموال کرده است؛ و

••

به حکم دادگاه برای حفاظت ازخود و فرزندانتان نیازدارید.

ممکن است نیاز داشته باشید که از یک وکیل کمک بگیرید .به قسمت ”کمک حقوقی“
دربخش ”چه کسی میتواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.

حکم های حفاظتی چه هستند؟
?What are protection orders
اگرشریک زندگی تان شما راتهدید کرده ،با خشونت رفتارکرده ،یا باعث شده
نگران ایمنی خود و فرزندانتان شوید ،می توانید تقاضای حکم حفاظتی دهید .احکام
حفاظتی توسط قاضی دردادگاه و یا توسط پلیس مقرر می شوند تا ازیک شخص دربرابر
شخص دیگرمحافظت به عمل آید .دو نوع حکم حفاظتی داریم:

••
• •حکم حفاظتی قانون خانواده ) (family law protection ordersکه در
قرارصلح ) (peace bondsکه دردادگاههای کیفری صادرمیشوند.

دادگاه خانواده صادرمی شود.

زمانی که حکم حفاظتی را دریافت می کنید ،یک کپی ازآنتهیه کنید و همواره همراه
خود داشته باشید .درصورت نیازبه تماس با پلیس این کپی را به او نشان دهید .می توانید یک
کپی ازحکم را به مدرسه فرزندانتان یا مهد کودک تحویل دهید.

قرارصلح چیست؟
?What’s a peace bond
قرارصلح نوعی حکم حفاظتی است که طبق قانون کیفری کانادا صادرمی
شود .این حکم ازشما دربرابرشریک زندگی تان محافظت می کند.
ً
درقرارصلح ،شرایطی تعیین میشود ،مثال شریک زندگیتان:

••
• •نباید به محل زندگی و کارشما نزدیک شود؛
• •نباید ازطریق تلفن ،پست ،پست الکرتونیکی ،ازطریق شخص دیگر ،یا یه هرطریق
نمی تواند با شما (یا فرزندانتان) تماس مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد؛

دیگری با شما تماس بگیرد؛

••
• •باید به مشاورمراجعه کند.

نمی تواند سالح به همراه داشته باشد یا مواد مخدرو الکل مصرف کند؛ یا

حکم های حفاظتی
چگونه برای صدورقرارصلح درخواست دهید؟

?How do you apply for a peace bond

بربای درخواست صدورقرارصلح به وکیل نیازندارید .می توانید با پلیس محلی یا آرسی ام پی برای
درخواست حکم تماس بگیرید.

••

پلیس گزارشی را به نماینده دادستان (وکیل دولت) ارسال می کند .دراین گزارش
وضعیت شما ،علت نگرانی شما ازبابت ایمنی ،و علت نیازشما به تحت حفاظت بودن
ازطریق قرارصلح شرح داده می شود .نماینده دادستان می تواند ازطرف شما برای
صدورقرارصلح درخواست دهد .می توانید خودتان برای درخواست صلح به صورت
رایگان دردادگاه کیفری استان اقدام کنید.

••

برای درخواست قرارصلح باید برای استماع دادرسی به دادگاه مراجعه کنید .شریک
ً
زندگی تان نیزاحتماال باید درجلسه حضورداشته باشد .درجلسه استماع ،الزم نیست
شما یا نماینده دادستان به قاضی ثابت کنید که شریک زندگی تان به شما صدمه
زده است .فقط الزم است ثابت کنید نگرانی مستدل و منطقی دارید مبنی براینکه
شریک زندگی تان به شما یا خانواده تان ،آسیب خواهد رساند ،یا اموال تان را تخریب
خواهد کرد.

••

هرشخص دردرسرتا سرکانادا می تواند درخواست صدورقرارصلح دهد .درصورت
لزوم می توانید ازطرف فرد دیگری درخواست دهید.

••

اگرالزم باشد درخواست قرارصلح پیگیری شود ،حضورنماینده دادستان الزامی
خواهد بود .اگرجلسه استماع دادرسی تعیین شود ،باید دردادگاه کیفری حضورپیدا
کنید.

اگرشریک زندگی تان قرارصلح را نقض کند

If your partner breaches a peace bond

ً
اگرشریک زندگیتان قرارصلح را نقض ( breachesسرپیچی) کند ،فورا با پلیس تماس بگیرید.
به پلیس اطالع دهید که قرارصلح دارید .پلیس می تواند شریک زندگی تان را بازداشت و به
جرم کیفری متهم کند.

هربارکه شریک زندگی تان قرارصلح را نقض می کند ،هربارکه با پلیس تماس می گیرید ،و
شماره های پرونده ی حادثه را که پلیس به شما می دهد یادداشت کنید.
اگربا شریک زندگی تان تماس بگیرید ،شما ازقرارصلح سرپیچی کرده اید .اگرمی خواهید
با او تماس بگیرید ،ابتدا ازنماینده دادستان بخواهید شرایط قراررا تغییردهد.
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حکم حفاظتی قانون خانواده چیست؟
?What’s a family law protection order
حکم حفاظتی قانون خانواده نوعی حکم حفاظتی است که طبق قانون
خانواده صادرمی شود ،و می تواند ازشما دربرابراعضاء خانواده نظیرشریک زندگی تان،
والدین یا قیم های فرزندانتان ،یا بستگانی که با شما زندگی می کنند محافظت کند .قاضی در
دادگاه خانواده (دادگاه عالی یا استانی) درصورت محرز بودن خطرخشونت خانوادگی نظیر
موارد زیرحکم حافظتی قانون خانواده را صادرمی کند:

••

شما یا اعضاء خانواده تان ازلحاظ بدنی ،عاطفی ،روانی ،یا جنسی مورد بدرفتاری قرار
گرفته باشید؛

••
• •اموال تان تخریب شده باشد؛ یا
• •فرزندتان درمعرض خشونت خانوادگی قرارداشته باشد.
تحت تعقیب یا ارعاب باشید؛

حکم حفاظتی شریک زندگی تان را ملزم می کند که:

••
• •به محل کار ،خانه و مدرسه یا سایرمحل هایی که شما و خانوادتان درآن وقت صرف
با شما یا سایراعضاء خانواده تان تماس نگیرد؛

می کنید نزدیک نشود؛

••
••
• •اینکه پلیس می تواند وسایل شخصی شما را ازخانه تان بردارد ،یا همراه شما به خانه
شما ،فرزندانتانف یا اعضاء خانواده تان را تعقیب نکند؛

سالح به همراه نداشته باشد؛ و  /یا

تان بیاید تا وسایل شخصی تان را بردارید.

چگونه برای صدورحکم حفاظتی قانون خانواده درخواست دهید؟

?How do you apply for a family law protection order

شما می توانید دردادگاه استانی یا دادگاه عالی برای برای صدورحکم حفاظتی
ً
قانون خانواده درخواست دهید .معموال می توانید دردادگاه استانی (به رایگان)
برای صدورحکم حفاظتی قانون خانواده درخواست دهید .باید چند فرم را پرکنید و برای
جلسه استماع دادرسی به دادگاه مراجعه کنید.
می توانید ازطریق دادگاه عالی نیزدرخواست دهید .اگردرحال حاضردردادگاه عالی طرح
دعوی کرده باشید  08دالرهزینه خواهد داشت .اگرتا به حال طرح دعوی نکرده باشید ،هزینه
آن  002دالرخواهد بود.

حکم های حفاظتی
الزم نیست هنگام درخواست به شریک زندگیتان اطالع دهید .ممکن است اطالع دادن
شما را درمعرض خطربیشرتی قراردهد .پس ازاینکه دادگاه حکم حفاظتی را صادرکرد ،یک
کپی ازآن به شریک زندگیتان ابالغ ( )serveمی شود (ترتیب تحویل آن داده می شود) .شریک
زندگی تان می تواند ازدادگاه بخواهد حکم را لغو کنند یا آن را تغییردهند .اگرثابت شود که
خطرخشونت خانوادگی وجود ندارد ،حکم لغو می شود.

••

حکم حفاظتی قانون خانواده پس ازیک سال به پایان میرسد ،مگراینکه قاضی
تاریخ دیگری برای پایان آن تعیین کند.
ً
این حکم دربریتیش کلمبیا صادرمیشود و معموال فقط دربریتیش کلمبیا قدرت
اجرایی دارد (نه دیگرمناطق کانادا) ،ولی میتوانید حکم خود را درمحل جدید از
طریق دادگاه ثبت کنید.

••

اگرشریک زندگی تان ازحکم سرپیچی کند

If your partner disobeys the order

درصورتی که شریک زندگی تان ازحکم سرپیچی کند (اگرهریک ازشما با دیگری تماس
بگیرد) ،پلیس می تواند شریک زندگی تان را بازداشت و به جرم کیفری متهم کند.
اگرمیخواهید با شریک زندگیتان تماس بگیرید ،باید به دادگاه درخواست دهید که
اگرمی خواهید با شریک زندگی تان تماس بگیرید ،باید به دادگاه درخواست دهید که حکم
حفاظتی را تغییردهد یا لغو کند .پیش ازآنکه تغییری درحکم حفاظتی داده شود ،با مددکار
خدمات بزه دیده یا یک وکیل صحبت کنید .باید بدانید تغییرات مورد نظرچه تاثیری برایمنی شما
و فرزندانتان خواهد گذاشت.

سایراحکام دادگاه کیفری
Other criminal court orders
اگرشریک زندگی تان به یک جرم کیفری متهم شده باشد ،نظیرتهدید به ضرب و شتم شما،
احکام دادگاهی دیگری وجود دارد که درآنها شرایطی برای حفاظت ازشما تعیین شده است.
این احکام عبارتند ازقراروثیقه ،آزادی مشروط ،یا محکومیت های مشروط .دراین احکام
شرایطی نظیراینکه هیچ تماسی با فرزندانتان ،خانواده یا دوستان تان نداشته باشد ،یا به نشانی
های خاصی نظیرخانه ،محل کار ،یا مدرسه نرود ،لحاظ می شود .امکان دارد احکام دادگاه
کیفری همزمان با حکم حفاظتی صادرشوند.

حکم سکونت انحصاری چیست؟
?What’s an exclusive occupancy order
حکم سکونت (تصرف) انحصاری تعیین می کند که می توانید درمزنل خانوادگی
درکنارفرزاندنتان بمانید .شریک زندگی تان نمی تواند تا زمانی که حکم درحال اجرا است ،به
خانه تان وارد شود.
اگرمیخواهید به زندگی درکنارفرزندانتان درمزنل خانوادگی خود ادامه دهید:
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••

به پلیس بگویید که قرارصلحی می خواهید که شریک زندگی تان را ملزم کند به مزنل
تان نزدیک نشود.

••

طبق قانون خانواده درخواست حکم حفاظتی ،حکم فرزندپروری ،و حکم تصرف
انحصاری دهید.

اگربه شریک زندگی بد رفتارتان اجازه دهید به مکان امنی برود ،شاید بتوانید بعدا برای
صدورحکم تصرف انحصاری درخواست دهید .شما نیازدارید که وکیلی برای گرفنت این
حکم دردادگاه همراهیتان کند .سازمان کمک حقوقی ) ،(Legal Aidوکیلی را دراختیار
شما نخواهد گذاشت مگراینکه درخطرباشید .برای پیدا کردن وکیل ،به ”کمک حقوقی“ در
بخش ”چه کسی می تواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.

دفرتثبت حکم حفاظتی بریتیش کلمبیا
BC Protection Order Registry
دفرتثبت حکم حفاظتی تمام احکام حفاظتی صادره ازدادگاه های بریتیش کلمبیا را ثبت و
بایگانی می کند .اگرحکم حفاظتی شما ثبت شود و مجبورباشید به خاطرشریک زندگی تان
ً
با پلیس تماس بگیرید ،آنها می توانند فورا به شرایط مندرج درحکم حفاظتی شما دسرتسی
پیدا کنند .برای اطمینان یافنت ازاینکه حکم حفاظتی شما ثبت شده و صحیح است ،با سازمان
پیوند بزه دیده بی سی ) (VictimLinkBCتماس بگیرید:
( 1-800-563-0808رایگان 42 ،ساعته)
( www2.gov.bc.caعبارت ” “Protection Order Registryرا جستجو کنید)

کمک گرفنت ازپلیس یا آرسی ام پی
این بخش را مطالعه کنید اگر:

••
• •شریک زندگی تان شما را موردبدرفتاری قرارداده ،یاتهدید کرده که به شما و
درمعرض خطرفوری قراردارید؛

فرزندانتان آسیب می رساند ،یا اموال شما را تخریب کرده است؛ و

••

ازپلیس کمک میخواهید.

چرا با پلیس یا آرسی ام پی تماس می گیرید؟
?Why call the police or RCMP
آنها می توانند به شما کمک کنند .ممکن است به این دلیل که دررابطه خشونت
باری هستید ،ازکمک گرفنت ازپلیس یا آرسی ام پی احساس ترس کنید .ولی به خاطرداشته
باشید که بدرفتاری ،تقصیرفرد آزاردهنده است .بدرفتاری علیه شما ،تقصیرشما نیست.
تهدید کردن و صدمه رساندن به شما جرم شریک زندگی تان است .اگرچنین موردی رخ
داد:

••

با شماره  911تماس بگیرید .اگرخدمات 119درمنطقه شما ارائه نمی شود ،با پلیس
اضطراری محلی یا آرسی ام پی تماس بگیرید.

••

اگربه زبان انگلیسی صحبت نمی کنید ،ازشماره 119تقاضای مرتمج کنید.

می توانید هنگام وقوع حادثه بدرفتاری توسط شریک زندگی تان ،یا بعد ازآن و هنگامی که
به محل امنی رسیدید با پلیس تماس بگیرید.

زمانی که با پلیس تماس می گیرید چه رخ می دهد؟
?What happens when you call the police
زمانی که پلیس به مزنل شما می آید ،با شما و شریک زندگی تان به صورت جداگانه گفتگو می
کنند .هرآنچه را که به خاطرمی آورید به پلیس اطالع دهید .موارد زیررا (درصورت وجود) به
پلیس اطالع دهید:

••

نگران ایمنی خودتان و فرزندانتان هستید ،و اینکه شریک زندگیتان چه کاری انجام
داده که باعث نگرانی شما شده است.

••
••

درخانهتان سالح وجود دارد.

سعی کردید که رابطه را ترک کنید ،یا به شریک زندگی تان گفته اید که او را ترک می
کنید.

••
• •درخواست حکم حفاظتی برای دورنگه داشنت شریک زندگی تان ازفرزنداتان دارید.
به بخش ”حکم های حفاظتی“
شریک زندگی تان دارای سابقه بدرفتاری وبدرفتاری علیه شما است.
نیزمراجعه کنید.

••

شما و فرزندانتان قصد دارید درمزنل خانوادگی تان بمانید.
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پلیس چه کاری انجام میدهد؟
?What will the police do
زمانی که به خاطرکارهای شریک زندگی بدرفتارتان با پلیس تماس می گیرید یا با
ی کند.
آنها مالقات میکنید ،پلیس بی درنگ تحقیقات را آغازو گزارشیتهیه م 
پلیس ممکن است:

••

شما و فرزندانتان را به مکان امنی مثل یک خانه امن ،خانه گذار ،یا خانه دوستان و
بستگان منتقل کند.

••
• •درصورت وجود مدارکی دال بربدرفتاری ،شریک زندگی تان را بازداشت کند (یعنی او
درصورتی که صدمه دیده باشید شما را به بیمارستان یا مطب پزشک منتقل کند.

را به اداره پلیس بربد و ازاو بازجویی کند) .پلیس می تواند حتی درصورتی که تمایل
نداشته باشید شریک زندگی تان را بازداشت کند.

••

گزارش و شواهد و مدارک بدرفتاری را به نماینده دادستان (Crown counsel

یا وکیل دولت) تحول دهد .نماینده دادستان درمورد کافی بودن مدارک جهت
متهم کردن شریک زندگی تان تصمیم گیری می کند .پلیس باید ازنماینده دادستان
بخواهد که درصورت وجود شواهدی دال برحمله یا بدرفتاری کیفری حتی اگرموافق
نباشید ،شریک زندگی تان را متهم کند.

••

درصورتی که نماینده دادستان اتهام را تائید کند ،باید شریک زندگی تان را متهم کند.

زمانی که با پلیس مالقات می کنید ،ازآنها بخواهید مدارک شناسایی و شماره تلفن روی
مدارک ،گزارش دعوی و شماره پرونده حادثه را به شما نشان دهند .شما به این موارد نیاز
دارید تا بتوانید:

••

درزمانی که شریک زندگی تان نباید با شما تماس بگیرد ولی این کاررا انجام می دهد با
پلیس تماس بگیرید.

••
••

اطالعت به روزی درباره تحقیقات پلیس و دعوی شریک زندگی تان داشته باشید.

اگربدرفتاری را گزارش کنید سندی دراختیارخواهید داشت که درآینده به آن نیازپیدا
می کنید؛ برای مثال ،زمانی که درخواست حکم حفاظتی می دهید.

پلیس می تواند اطالعاتی درباره وکال یا مددکاران خدمات بزه دیده دراختیارتان بگذارد که
می توانند به شما کمک کنند.

کمک گرفنت ازپلیس یا آرسی ام پی
اگرپلیس شریک زندگی تان را بازداشت کند چه رخ می دهد؟
?What happens if the police arrest your partner
ممکن است درصورت بازداشت شدن شریک زندگی تان ،تا زمانی که تحقیقات
پلیس تکمیل شود او دربازداشت بماند .اگراو متهم نشود ،بدون قید و شرط آزاد خواهد شد.
ولی ،اگرشریک زندگی تان متهم شود:

••

ممکن است با شرایط ممنوعیت تماس ) (no contactآزاد شود .برای مثال ،نمی
تواند به هیچ طریق با شما تماس بگیرد و نباید به محل زندگی یا کارشما نزدیک شود.

••

ممکن است درزندان نگه داشته شود تا دردادگاه تقاضای وثیقه کند .قاضی
تصمیم می گیرید که آیا امکان آزادی شریک زندگی تان درحین رسیدگی به اتهامات
کیفری توسط پلیس و دادگاه وجود دارد یا خیر( .درصورتی که چنین رایی صادرشود
شرط ممنوعیت تماس ،و عدم استفاده ازسالح ،الکل و مواد مخدرتعیین می
شود) گاهی اوقات قاضی شرایطی را درنظرمی گیرد تا امکان تماس غیرمستقیم از
طریق وکیل ،مشاوران حقوقی خانواده ،یا واسطه هایی برای تنظیم قرارمالقات ها
با فرزندان یا بهره مندی ازحمایت مالی فرامه شود.

••

ممکن است به دادگاه احضارشوند و به گناه خود اعرتاف کند یا نکند .دربعضی از
موارد ،قاضی شرایطی برای آزادی تعیین می کند که شریک زندگی تان را ملزم می کند
با شما و فرزندانتان درتماس نباشد ،یا به خانه شما نیاید .قاضی می تواند دستوردهد
که شریک زندگی تان نمی تواند ازاسلحه ،مواد مخدریا الکل استفاده کند.

به بخش ”روند دادرسی دادگاه کیفری“ مراجعه کنید.

اگرفرزند داشته باشید چطور؟
?What if you have children
اگردرمزنل فرزندی دارید ،پلیس با وزارت پرورش کودکان و خانواده تماس می گیرد .وزارت
پرورش کودکان و خانواده باید اطمینان حاصل کند که فرزندان شما درایمنی به سرمی برند
و به این دلیل که شاهد خشونت خانوادگی هستند ،آسیب ندیده باشند .مددکاراجتماعی با
شما همکاری خواهد کرد تا فرزندانتان درکنارشما و اعضاء خانواده درایمنی زندگی کنند.
مددکاراجتماعی شما و فرزندانتان را ازیکدیگرجدا نخواهد کرد .ولی این قدرت را دارد که
درصورت عدم توافق برسربرنامه ای برای محل زندگی تحت ایمنی ،پرورش فرزندانتان را به
خانواده ای که مورد تأیید قرارگرفته است بسپارد.
اگرمددکاراجتماعی با شما تماس بگیرد ،حق دارید مشاوره حقوقی دریافت کنید .با
سازمان کمک حقوقی ) (Legal Aidبریتیش کلمبیا به شماره  604-408-2172یا 1-866-
( 577-2525رایگان) تماس بگیرید.
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حق با خربشدن ازچه اطالعاتی را دارید؟
?What information do you have a right to
طبق قانون بزه دیدگان جنایت بریتیش کلمبیا ،فردی که مورد بدرفتاری قرار
گرفته است این حق را دارد که اطالعات به روزی درباره پرونده شریک زندگی اش داشته باشد.
این اطالعات شامل نحوه کارکرد نظام دادگاه کیفری و چگونگی اجرای حکم شخص
بدرفتاراست.
اگربرای دریافت اطالعات ازپلیس محلی ،آرسی ام پی ،یا نماینده دادستان دچارمشکل
شوید ،وکیل مدافع یا مددکارخدمات اجتماعی می تواند به شما کمک کند .به بخش ”چه
کسی میتواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.

چه کسی می تواند کمک کند؟
اگرمی دانید مورد بدرفتاری واقع شده اید ،کمک بخواهید .دراینجا اطالعاتی درباره افراد و
سازمان هایی ارائه می شود که می توانند به شما کمک کنند.

اگردرمعرض خطرفوری قراردارید
If you’re in immediate danger
با شماره  911تماس بگیرید .اگربه زبان انگلیسی صحبت نمی کنید درخواست
مرتمج دهید.
اگردرمنطقه شما خدمات  119ارائه نمی شود ،با پلیس اضطراری محلی یا آرسی ام پی
تماس بگیرید.

مراکزخدماتی برای کمک به شما
Services to help you
بدرفتاری دررابطه یک مسأله خانوادگی خصوصی نیست .مراکزخدمات
پشتیبانی و افراد آموزش دیده می توانند درهرکجای بریتیش کلمبیا که باشید به شما و
فرزندانتان کمک کنند.

خطوط تلفن امدادی

Telephone helplines

سازمان پیوند بزه دیده بی سی ) (VictimLinkBCازبزه دیدگان بدرفتاری به صورت
محرمانه و چندزبانه حمایت می کند .آنها خدمات ارجاعی و اطالعاتی درباره منابع حمایتی ارائه
می کنند.
( 1-800-563-0808رایگان 42 ،ساعته)
www.victimlinkbc.ca

شماره تماس  BC211اطالعاتی رایگان دراختیارتان می گذارد و شما را به گروه ها ،دولت،
و مراکزخدمات اجتماعی ارجاع می دهد.
 42 ( 211ساعته)
bc211.ca

مسکن امن

Safe housing

سرپناه ها و خانه های گذار ،مکان هایی موقتی برای سکونت زنانی هستند که با شریک زندگی
بدرفتارزندگی می کنند .این خانه ها ،مکان امنی را دراختیارزنان و فرزندانشان می گذارند و به
آنها خدمات حمایتی ارائه می کنند .برای یافنت این نوع مسکن درمنطقه خود تماس بگیرید:
) (BC Society of Transition Housesانجمن خانه های گذاربریتیش کلمبیا:
( 604-669-6943ونکووربزرگ)
( 1-800-661-1040رایگان ،سایرجاهای بیسی)
یا با سازمان پیوند بزه دیده بی سی ) (VictimLinkBCبه شماره 1-800-563-0808
تماس بگیرید.
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کمک درآمد (ولفر)

)Income assistance (welfare
از وزارت توسعه اجتماعی و فقرزدایی (Ministry of Social Development and
) Poverty Reductionدرخواست پول اضطراری کنید:
( 1-800-866-0800رایگان) یا
myselfserve.gov.bc.ca

اگربرای درخواست کمک مالی به وکیل نیازدارید ،به تارنمای  povnet.orgمراجعه کنید
(روی ” “Find an Advocateکلیک کنید).
به بخش ”درمورد پول چه کنید“ مراجعه کنید.

حمایت عاطفی

Emotional support

ممکن است بخواهید درباره وضعیت تان با کسی صحبت کنید .با سازمان پیوند بزه دیده بی سی
) (VictimLinkBCتماس بگیرید و ازمددکاربزه دیده کمک بگیرید ،او می تواند درباره ارائه
خدمات عاطفی موجود درمنطق محل زندگی تان اطالعاتی دراختیارشما بگذارد.

کمک به زبان های مختلف

Help in different languages

سازمان پیوند بزهدیده بیسی ) (VictimLinkBCبه  011زبان دنیا کمکهایی را به بزه دیدگان
بدرفتاری ارائه میکند.
( 1-800-563-0808رایگان)
انجمن جوامع چند فرهنگی و سازمانهای خدماتی ) (AMSSAفهرستی ازمراکزچند
فرهنگی را دراختیارتان میگذارد که خدمات ترجمه کتبی و شفاهی را به مهاجران ارائه می
کنند.
( 604-718-2780ونکووربزرگ)
( 1-888-355-5560رایگان ،برای سایرمناطق بریتش کلمبیا)
amssa.org

کمک حقوقی
Legal help

سازمان کمک حقوقی برتیش کلمبیا (انجمن خدمات حقوقی)

)Legal Aid BC (Legal Services Society

برای آشنایی با خدمات حقوقی رایگان با سازمان کمک حقوقی ) (Legal Aidبرتیش کلمبیا
تماس بگیرید .به آنها اطالع دهید که مورد بدرفتاری قرارگرفته اید و برای حفظ ایمنی خودتان
و فرزندانتان به کمک نیازدارید .ممکن است واجد شرایط داشنت وکیل رایگان باشید.
( 604-408-2172ونکووربزرگ)
( 1-866-577-2525رایگان ،درتمام مناطق بریتیش کلمبیا)
legalaid.bc.ca

چه کسی می تواند کمک کند؟
اگرواجد شرایط داشنت وکیل برای اقامه دعویتان نباشید ،میتوانید درباره سایرخدمات
حقوقی نظیرموارد زیراطالعات پیدا کنید:

••
••

خط اطالعات تلفنی قانون خانواده )(Family LawLINE

وکیل کشیک در دادگاه خانواده (وکیل تسخیری در دادگاه موسوم به family
)duty counsel

سایرتارنماهای کمک حقوقی:
( familylaw.lss.bc.caاطالعات قانون خانواده)
( mylawbc.comکمک بهتهیه برنامه ایمنی)

سازمان خدمات ارجاع به وکیل
Lawyer Referral Service

نام وکیلی را که می توانید با او درباره مساله حقوقی تان صحبت کنید درازای  52دالربه عالوه
مالیات (نیم ساعت اول) ارائه می کند.
( 604-687-3221ونکووربزرگ)
( 1-800-663-1919رایگان ،برای سایرمناطق بریتیش کلمبیا)

انجمن دسرتسی به خدمات حقوقی رایگان بی سی

Access Pro Bono Society of BC

سازمانهای حقوقی که درصورت واجد شرایط بودن میتوانید درآن با یک وکیل مالقات
کنید (نیم ساعت اول رایگان)
( 604-878-7400ونکووربزرگ)
( 1-877-762-6664رایگان)

نشریات سازمان کمک حقوقی بریتیش کلمبیا
Legal Aid BC publications

سازمان کمک حقوقی ،کتابچه هایی را درباره قانون منتشرمیکند.
کتابچههای زیردرباره بدرفتاری موجود هستند:

••

آسمان صاف)( (Clear Skiesفقط به زبان
انگلیسی موجود است) یک داستان مصوراست
که حقوق قانونیتان را ازطریق داستان گویی و آثار
هرنی به شما معرفی میکند.

••

برای حافظت ازشما :قرارهای صلح و احکام

حفاظتی قانون خانواده (For Your Protection:
Peace Bonds and Family Law Protection
)( Ordersفقط به انگلیسی موجود است) نحوه
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و زمان درخواست قرارصلح ،احکام حفاظتی ،و
تفاوتهای این احکام را شرح میدهد.

••

ترک بدرفتاری )( (Leaving Abuseفقط نسخه
انگلیسی موجود است) داستان مصوری است که
(با تصاویرو داستانی به زبان ساده) نحوه دریافت
حمایت و کمک حقوقی را نشان میدهد.

••

ی کنند:
مادرانی که شریک زندگی بدرفتاررا ترک م 
اطالعات قانون خانواده (Mothers Leaving

)Abusive Partners: Family Law Information

(نسخه فارسی موجود است) نحوه حفاظت ازشما
و فرزندتان ،کاری که دادگاه میتواند انجام دهد،
تصمیم گیری درمورد توافقتانههای فرزندپروری ،و
مراکزدریافت کمک و حمایت را شرح میدهد.

••

ایمنی درروابط افراد تراجنسی و ایمنی درروابط

مه جنس گرایان (Safety in Relationships for
Trans Folk and Safety in Same-Gender
)( Relationshipsفقط نسخه انگلیسی موجود

است) بدرفتاری دررابطه را توصیف میکند ،نکاتی در
مورد درامان ماندن ارائه میکند ،عقاید اشتباه رایج
را رد میکند ،و منابع اجتماعی جهت دریافت کمک
را معرفی می کند.
این نشریات را درتارنمای  mylawbc.com/pubsمطالعه کنید.
می توانید نسخههایی ازاین نشریات را ازطریق  crownpub.bc.caسفارش دهید (زیر
قسمت  Quick Linksروی  BC Public Legal Education & Informationکلیک
کنید).

سوابق جستجوی خود را پاک کنید
Clear your browsing history
ی تان نیزبه آن دسرتسی دارد،
اگرازکامپیوتریا تلفن همراهی استفاده می کنید که شریک زندگ 
سوابق جستجوی خود را پاک کنید.
برای آگاهی بیشرت به تارنمای wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cache
مراجعه کنید.

اگرکفیل تان با شما بدرفتاری می کند
این بخش را مطالعه کنید اگر:

••
• •به دلیل بدرفتاری ازسوی شریک زندگیتان نگران ایمنی خود (یا فرزندانتان) هستید؛ و
• •می خواهید بدانید چگونه ازخود و فرزندانتان محافظت کنید.
مهاجری هستید که درکانادا تحت کفالت (حمایت مالی) شریک زندگیتان قراردارید؛

آیا پلیس میتواند کمک کند؟
?Can the police help
آری ،پلیس میتواند .ممکن است بخاطرکمک گرفنت ازپلیس یا آرسیامپی
احساس ترس کنید .ولی به خاطرداشته باشید که آزارو اذیت ،گناه فرد بد رفتاراست .بدرفتاری
علیه شما تقصیرشما نیست.
اگرشریک زندگیتان شما راتهدید کند یا به شما صدمه برساند مرتکب جرم شده است.
اگردرمعرض خطرفوری قراردارید:

••

با شماره  911تماس بگیرید .اگربه زبان انگلیسی صحبت نمی کنید ،مرتمج
درخواست کنید.

••

اگردرمنطقه شما خدمات  119ارائه نمی شود ،با پلیس اضطراری محلی یا آرسیام
پی تماس بگیرید.

اگرشریک زندگی تان شما را مورد بدرفتاری قرارداده ،پلیس می تواند او را بازداشت کند،
یا شما و فرزندانتان را به مکان امنی مثل یک خانه امن ،خانه گذار ،یا خانه دوستان و بستگان
منتقل کند .درصورتی که صدمه دیده باشید پلیس می تواند شما را به بیمارستان یا مطب
پزشک نیزمنتقل کند.

ازچه مراکزدیگری میتوانید کمک بگیرید؟
?Where else can you get help
ً
اگرفورا به کمک نیازدارید ،با سازمان پیوند بز ه دیده بریتیش کلنبیا تماس بگیرید .آنها به 011
ی کند .آنها به شما خواهند گفت چگونه
زبان دنیا کمکهایی را به بزهدیدگان بدرفتاری ارائه م 
به سرپناههای اضطراری (خانه امن) یا خانه گذار ،برنامه خدمات بزهدیده )(VictimLinkBC
دسرتسی پیدا کنید ،یا شما را برای دریافت کمک حقوقی ارجاع میدهند.
( 1-800-563-0808رایگان)
victimlinkbc.ca
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آیا می توانید شریک زندگیتان را ترک کنید؟
?Can you leave your partner
آری .اگرشریک زندگی تان شما را آزارمی دهد ،می توانید رابطه را ترک کنید،
حتی اگرشریک زندگی تان کفیل شما باشد .می توانید فرزندانتان را نیزبا خود بربید .و مدارک
شناسایی و اسنادی را که وضعیت مهاجرت شما و فرزندانتان را درکانادا مشخص می کند به
همراه خود بربید .تمام چیزهایی را که به شما متعلق است و فرزندانتان نیازدارند همراه خود
بربید.

••

اگراقامت دامئ دارید و شریک زندگی تان را ترک کرده اید ،اخراج نمی شوید و الزم
نیست کشوررا ترک کنید .می توانید حتی درصورتی که شریک زندگی تان حامی مای
تان باشد درکانادا بمانید.

••

اگراقامت دائمی ندارید یا متقاضی پناهندگی هستید ،و شریک زندگیتان را ترک
ً

کرده اید ،فورا کمک حقوقی بگیرید .با خط مهاجرت سازمان کمک حقوقی (Legal
) Aidتماس بگیرید.

درﺧﻮاﺳﺖ های انسان دوستانه و ﺷﻔﻘﺖ ﺁﻣﺰﻴ
Humanitarian and compassionate applications
درحالت کلی اگراقامت دائمی نداشته باشید ،و شریک زندگیتان را که کفیلتان نیزهست
ترک کرده باشید ،یا حمایت مالی شما لغو شده باشد ،بنابردالیل اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺷﻔﻘﺖ
ﺁﻣﺰﻴمیتوانید درخواست اقامت دامئ دهید .سازمان کمک حقوقی ) (Legal Aidمهاجرت
برای ارائه درخواست به ادارهی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration,
ی کند.
) Refugees and Citizenship Canada : IRCCبه شما کمک م 
اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ) (IRCCبرای بررسی درخواست های
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺷﻔﻘﺖ ﺁﻣﺰﻴشرایط زیررا درنظرمیگیرد:

••
ت های خانواده و جامعه برای ساگارشدن
• •آیا مهارت های کاری ،آموزشها و حمای 
ی هایی مواجه میشوید؛
اگربه وطن خود بازگردید با چه سخت 

شما با زندگی درکانادا مؤثرخواهد بود؛ و

••

آیا منافع بهینهی فرزندان شما درصورت ترک کانادا آسیب خواهد دید.

اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( ،)IRCCمدارکی را که به درخواست خود
پیوست کرده اید ،نظیرگزارش های پلیس ،نامه های پزشک ،معلم ها ،کارفرماها ،و سایر
افرادی که می شناسید بررسی خواهد کرد.
اگردرخواست شما تائید شود ،اجازه ماندن شما درکانادا به عنوان ساکن دائمی داده می
شود.
اگردرخواست شما تائید نشود ،ممکن است ملزم شوید که درمهلت معین درجلسه
دادرسی مهاجرت حاضرشوید تا درمورد ترک کانادا برای شما تصمیم گیری شود.

اگرکفیل تان با شما بدرفتاری می کند
آیا میتوانید ازکمک مالی برخوردارشوید؟
?Can you get financial help
اگر اقامت دائمی دارید ،میتوانید تقاضای کمک درآمد (income
) assistanceدهید (که کمک رفاهی یا ولفر ) (welfareنیزنامیده می شود) .این کمک
پولی است که دولت محلی برای رفع نیازهای مقدماتی نظیرمسکن ،غذا ،و پوشاک ارائه می
کند .این کمک تاثیری بروضعیت مهاجرت شما درکانادا ندارد.
اگراقامت دائمی کانادا را ندارید و به کمک مالی نیازدارید ،پیش ازدرخواست ولفر ،با یک
مشاورحقوقی ،وکیل ،یا مددکاراسکان (که مددکاراسکان مهاجران نیزنامیده میشود)
صحبت کنید .اگردرحال حاضربه عنوان پناهنده یا متقاضی پناهندگی ازکمک رفاهی دولت
استفاده میکنید ،این پرداختیها لغو نخواهند شد چون شما شریک زندگی بدرفتارتان را ترک
کرده اید.
ارائه درخواست آنالین برای ولفرازطریق تارنمای  www2.gov.bc.caامکان پذیراست
(ابتدا روی  Family and Social Supportsو سپس روی  Income Assistanceکلیک
کنید) .پیش ازارائه درخواست ،مدارک اقامت دائمی و سایرمدارک خود را که به پیشربد
ی دهید،
درخواستتان کمک می کند جمع آوری کنید .زمانی که درخواست کمک درآمد م 
ی تان قرارگرفته اید.
مهم است که اطالع دهید موردتهدید یا بدرفتاری ازسوی شریک زندگ 
اگر تمام مدارک شناسایی و شماره بیمه اجتماعیتان (Social Insurance Number
که به  SINنیزمعروف است) را دراختیارندارید ،همچنان می توانید درخواست کمک مشقت
مالی ) (hardship assistanceدهید .این کمک یک پول اضطراری جهتتهیه غذا ،مسکن،
یا نیازهای پزشکی است .ولی برای دریافت این کمک ،باید ثابت کنید که ساکن دائمی هستید.
باید نشان دهید که هرکاری را که درتوانتان بوده برای دریافت شماره بیمه اجتماعی و یا سایر
مدارک شناساییتان انجام داده اید.
برای آگاهی بیشرتبه بخش ”درمورد پول چه کنید“ مراجعه نمایید.

آیا میتوانید ازکمک هزینه همسریا کمک هزینه فرزند
برخوردارشوید؟
?Can you get spousal or child support
اگرشما و شریک زندگیتان ازمه جدا شده اید یا طالق گرفته اید ،شریک زندگیتان همچنان
این مسئولیت حقوقی را دارد که درکمک هزینه فرزندتان کمک کند .این مسئولیت ،کمک
هزینه فرزند یا نفقه ( child supportیا  )maintenanceنامیده می شود .او باید به شما
پرداختهای حمایتی ارائه کند .این کارکمک هزینه همسر) (spousal supportنامیده
می شود.
می توانید برای ارائه درخواست مقرری کمک هزینه همسریا فرزند ،ازهمسرتان ،به
دادگاه مراجعه کنید .اگرنمی خواهید به دادگاه بروید ،شما و همسرتان میتوانید به کمک
واسطه ،وکیل ،یا مشاورحقوق خانواده توافقتامه ای تنظیم کنید.
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آیا برای دریافت اسناد مهاجرت به کمک نیازدارید؟
Do you need help to get your
?immigration documents
شاید مدارک مهاجرت شما دردست شریک زندگیتان باشد .اگرنگران هستید که این موضوع
را ازاو بپرسید ،یا فکرمیکنید شریک زندگیتان این مدارک را به شما تحویل نخواهد داد ،می
توانید برای دریافت رونوشتی ازاوراق اقامت دامئ یا تعویض کارت اقامت دامئتان درخواست
دهید .با ادارهی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ) (IRCCتماس بگیرید:
( 1-888-242-2100رایگان)
cic.gc.ca

وکیل یا مددکاراسکان می تواند به شما کمک کند ازپلیس بخواهید همراه شما به خانه
شریک زندگیتان بیاید و اسناد شما را جمع آوری کند .ممکن است پلیس نتواند شریک زندگی
تان را مجبورکند که مدراک را به شما تحویل دهد ،ولی تضمین می کند که تا وقتی آنجا هستید
درامان بمانید.

وکیل چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟
?What can a lawyer do for you
پیش ازگفتگو با هرشخصی درادارهی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا
( ،)IRCCبهرتاست که با وکیل مهاجرت برای دریافت مشاوره حقوقی صحبت کنید.
همچنین بهرتاست که با یک وکیل قانون خانواده صحبت کنید تا به شما کمک کند که:

••

حکمی را درخواست دهید که شریک زندگی تان را به دورماندن ازشما ،و درصورت
لزوم ازفرزندانتان ملزم کند (به بخش ”حکمهای حفاظتی“ مراجعه کنید)؛ و

••

درخواست مقرری کمک هزینه همسر ،و کمک هزینه فرزند ،و احکام فرزندپروری
دهید (به بخش ”حفظ ایمنی فرزندانتان“ و ”درمورد پول چه کنید“ مراجعه نمایید).

اگرشما کفیل شریک زندگی تان هستید و او با شما بدرفتاری می کند ،فوری کمک
حقوقی بگیرید.

درمورد پول چه کنید
این بخش را مطالعه کنید اگر:

••
• •درمورد نحوه حمایت ازخودتان و فرزندانتان سوال دارید؛ و
• •می خواهید بدانید برای خانه و اموالی که درآن با شریک زندگیتان سهیم هستید چه

شریک زندگی بد رفتارتان را ترک کرده اید ،یا فکرمیکنید ممکن است او را ترک کنید؛

اتفاقی میافتد ،و چه کسی مسئول پرداخت بدهیها است.

ازکجا می توانید پول دریافت کنید؟
?Where can you get money

کمک درآمد (ولفر)

)Income assistance (welfare

کمک درآمد ،پول و سایرمزایایی است که می توانید درصورت نیازازوزارت توسعه
اجتماعی و فقرزدایی بی سی (BC Ministry of Social Development and
 )Poverty Reductionدریافت کنید .برای درخواست این کمک با شماره زیرتماس بگیرید:
( 1-866-866-0800رایگان)
به آنها اطالع دهید که شریک زندگی بدرفتارتان را ترک کرده اید .اگربرایتهیه غذا ،مسکن،
یا نیازهای پزشکی به به پول فوری نیازدارید ،به آنها بگویید قصد دارید درخواست کمک
ً
مشقت مالی ) (hardship assistanceدهید .این پول اضطراری را میتوانید فورا دریافت
کنید.
کمک سختی زندگی را برای مدت کوتاهی می توانید دریافت کنید .اگرجدا ازشریک زندگی
تان به زندگی ادامه می دهید و هیچ پولی ندارید ،هرچه سریع تردرخواست کمک درآمد ثابت یا
استفاده ازمزایای ازکارافتادگی دهید.
اگرازولفراستفاده می کردید و نشانی تان تغییرکرده است ،با وزارت تماس بگیرید و
بخواهید پرداختی تان به نشانی جدید ارسال شود.
اگردرمنطقه حفاظت شده زندگی می کنید ،باید روش دیگری را درپیش بگیرید .برای
درخواست ولفر ،با مددکارتوسعه اجتماعی گروه تماس بگیرید .الزم نیست بومی باشید تا
بتوانید درمنطقه حفاظت شده درخواست ولفردهید.

مزایای مالیاتی کودک

Child tax benefits

مزایای مالیاتی فرزند ،پولی است که دولت های فدرال یا استانی برای کمک به رشد و پرورش
فرزندان هرماه به خانواده های واجد شرایط پرداخت می کنند .اگرازاین مزایا استفاده نمی
کنید ،برای ارائه درخواست با اداره درآمد مالیاتی کانادا تماس بگیرید:
( 1-800-387-1193رایگان)
اگردرحال حاضرازولفردولت استفاده می کنید ولی این کمک را دریافت نکرده اید،
تازمانی که برای دریافت این مزایای فدرالی منتظرهستید ،به وزارت درخواست کمک تکمیلی
(پول اضافی) دهید.
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اگربابت مزایای فدرال مبلغی را به صورت یکجا دریافت می کنید ،میزان مزایای فوق العاده
برای خانواده (مزایای استانی) ازپرداختی ولفردولت درآن ماه کسرخواهد شد.
اگرازیک یا چند مورد ازمزایای فدرال را برخوردارهستید ،و 09روزیا بیشرتاست که به دلیل
پایان یافنت رابطه ازشریک زندگیتان جدا شده اید؛ ممکن است واجد شرایط مزایای بیشرتی
باشید .فرمی را که جدا شدن شما را محرز میکند (فرم  )RC65به اداره درآمد مالیاتی کانادا
ارسال کنید .برای دسرتسی به این فرم:

به این تارنما مراجعه کنید ( cra-arc.gc.caعبارت ” “Marital Status Changeرا جستجو
کنید)
اگرنشانیتان تغییرکرد ،با اداره درآمد مالیاتی کانادا تماس بگیرید و بخواهید پرداختی تان
به نشانی جدید ارسال شود.

مزایای برنامه کمک به بزه دیدگان جرم

Crime Victim Assistance Program benefits

این مزایا پولی است که دولت بریتیش کلمبیا برای کمک به بهبودی جراحات ،یا جربان خسارات
مالی به بزه دیدگان جرم و جنایت پرداخت می کند .اگرازلحاظ جسمی مورد بدرفتاری قرار
گرفته و یا آسیب دیده اید ،می توانید برای دریافت این مزایا درخواست دهید .مزایا شامل
مواردی نظیرحقوق ازدست رفته ،هزینه های درمانی ،پوشاک ازبین رفته یا عینک شکسته،
تعویض قفل ،و مشاوره می شود .الزم نیست شریک زندگی شما به جرمی متهم شده باشد
تا این مزایا را دریافت کنید  ،ولی باید گزارش پلیس وجود داشته باشد .برای درخواست دادن با
سازمان برنامه کمک به بزه دیدگان جرم و جنایت تماس بگیرید:
( 604-660-3888ونکووربزرگ)
( 1-866-660-3888رایگان ،درتمام مناطق بریتیش کلمبیا)

مقرری کمک هزینه فرزند یا همسر

Child or spousal support

این مقرری پولی است که دردادگاه تعیین می شود شریک زندگی تان به شما پرداخت کند در
صورتی که جدا شده یا طالق گرفته باشید.
مقرری کمک هزینه همسرپیچیده و دارای ترتیب زمانی است .برای آگاهی با وکیل خانواده
صحبت کنید یا همین حاال با خط قانون خانواده تماس بگیرید تا ببینید مشمول مقرری کمک
هزینه همسرمیشوید یا خیر .با این شماره تماس بگیرید:
( 604-408-2172ونکووربزرگ)
( 1-866-577-2525رایگان ،درتمام مناطق بریتیش کلمبیا)
دستور العملهای مقرری کمک هزینه فرزند فدرال (The Federal Child Support
) ،Guidelinesتعیین میکند که شریک زندگیتان برای کمک هزینه فرزندانتان براساس
تعداد فرزندان و درآمدی که دارد چه مبلغی را باید پرداخت کند.
برای آگاهی بیشرت ،با مشاورحقوقی خانواده صحبت کنید یا به کارمند کمک هزینه فرزند
درمرکزحقوق خانواده مراجعه کنید .با سازمان خدمات بریتیش کلمبیا تماس بگیرید و
بخواهید شما را به مشاورحقوق خانواده یا کارمند کمک هزینه فرزند مرکزی متصل کند که
به شما نزدیک است:

درمورد پول چه کنید
( 604-660-2421ونکووربزرگ)
( 250-387-6121ویکتوریا)
( 1-800-663-7867رایگان ،درتمام مناطق بریتیش کلمبیا)

خسارت مدنی

Civil damages

به مبالغی گفته می شود که ممکن است شریک زندگیتان به حکم قاضی محکوم به
پرداخت آن شود .برای دریافت این خسارت ،باید ازشریک زندگیتان به دادگاه مدنی شکایت
کنید .این پول بابت درد ،رنج ،صدمه ،یا حقوق ازدست رفته به دلیل بدرفتاری به شما تعلق
میگیرد .اگرمی خواهید برای دریافت این خسارت درخواست دهید ،همین حاال با یک وکیل
صحبت کنید .برای دریافت خسارت ترتیب زمانی وجود دارد .به قسمت کمک حقوقی دربخش
”چه کسی می تواند کمک کند؟“ مراجعه کنید.

سایرگزینه ها

Other options

می توانید ازمزایای بیمه اشتغال یا بازنشستگی نیزبرخوردارشوید (اگرواجد شرایط باشید).
یا باید برای دریافت کمک مالی ازدوستان و خانواده کمک بخواهید.

اموال خانوادگی چگونه تقسیم می شود؟
?How is family property divided
قوانین مالکیت پیچیده هستند .محدودیتهای زمانی مهمی وجود دارد .اگردر
مورد تقسیم اموال سوال دارید ،هرچه سریع تربا یک وکیل صحبت کنید.
اگرازدواج کرده اید یا برای حداقل دو سال دررابطهای ازدواج مانند هستید (که به موجب
ی شوید) ،این حق را
آن شما و شریک زندگیتان به عنوان همسر ) (spousesمحسوب م 
دارید که سهم مساوی ازاموال خانوادگی داشته باشید .اموال خانوادگی هرآن چیزی است
ً
که درزمان جدایی به یک نفریا هردو همسرتعلق داشته باشد .اموال معموال شامل مزنل
خانوادگی ،اتوموبیل ها ،مبلمان ،حسابهای بانکی ،کسب وکار ،و حقوق بازنشستگی می
شود .اموال ،شامل دارایی هایی که یکی اززوجین پیش ازشروع رابطه داشته ،نمی شود.

اگرتقسیم مساوی اموال ”بسیارغیرمنصفانه“ باشد ،دادگاه ممکن است حکم کند
اموال خانوادگی به صورت نامساوی تقسیم شود.

ً
اگرشما و شریک زندگیتان کمرتازدو سال با یکدیگرزندگی کرده اید ،معموال ازاموالی
سهم میبرید که متعلق به هردوی شما است .اگراین اموال به نام شما نباشد ،یا توافق
مکتوبی وجود نداشته باشد که نشان دهد شما و شریک زندگیتان برسرتقسیم آن توافق
داشتید ،باید اثبات کنید که دراین اموال سهم دارید .باید ثابت کنید بخشی ازمخارج را پرداخت
کرده اید ،برای نگهداری اموال هزینه کرده اید .برای مثال ،شما ازخانه و فرزندانتان مراقبت
کرده اید تا شریک زندگیتان بتواند برایتهیه اموال کسب درآمد کند .این موضوع قانون
ی شود.
امانت جربانی ) (constructive trustنامیده م 
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چه کسی مسئول پرداخت بدهی ها است؟
?Who’s responsible for debts
اگرازدواج کرده اید یا برای حداقل دو سال دررابطه ای ازدواج مانند زندگی کرده
اید ،هردو مسئول بدهیهای خانوادگی هستید.
بدهیهای خانوادگی هرنوع بدهی است که شما و همسرتان درطول رابطهتان قرض
گرفته اید ،مهم نیست بدهی به نام چه کسی است .این بدهیها شامل مواردی نیزمیشود
که برای مراقبت ازاموال خانوادگی پس ازجدایی دریافت کرده اید.
اگرتقسیم بدهیها ”بسیارغیرمنصفانه“ باشد ،دادگاه ممکن است حکم کند بدهی به
صورت نامساوی تقسیم شوند.
افرادی که شما و شریک زندگی تان به آنها بدهکارهستید ،بدهی را فقط ازشخصی
دریافت می کنند که پول را دریافت کرده بوده است .اگربدهی های مشرتک دارید ،بستانکار
تصمیم میگیرد که بدهی را ازچه کسی دریافت کند.
اگرجدا شده اید ،موارد زیررا درنظربگیرید:

••
• •کارتهای اعتباری ثانویه را باطل کنید.
• •با بانک خود درباره هرنوع حساب مشرتک صحبت کنید .محدودیت های اضافه
اجازه دهید تمام بستانکاران ازجدایی شما مطلع شوند.

برداشت و حداکرثاعتبارحسابهایی که درحال حاضرمتعلق به شماست را کاهش
دهید .اگربه افزایش اعتبارنیازدارید ،ازبانک بخواهید حداکرثاعتباررا فقط به نام
شما بازکند.

••

اگرشریک زندگیتان ذینفع است ،ذینفعهای سرمایه گذاری ها ،وجوه ذخیره شده
درحساب ثبت شده پس اندازبازنشستگی  ،RRSPبیمه ،و وصیتتان را تغییردهید.

••

برای مشاوره حقوقی با وکیل صحبت کنید.

روند دادرسی دادگاه کیفری
این بخش را مطالعه کنید اگر:

••

شریک زندگیتان به حمله یا هرنوع جرم دیگری علیه شما محکوم شده است و باید
دردادگاه حاضرشود؛

••
• •درمورد روند دادرسی حقوقی سوال دارید.

فکرمیکنید ممکن است یک شاهد باشید؛ و

برای اطالعات درمورد اینکه ازکجا میتوانید مشاوره حقوقی بگیرد ،به بخش ”چه کسی
میتواند کمک کند؟“ مراجعه نمایید.

اگرشریک زندگی تان متهم شود چه اتفاقی می افتد؟
?What happens if your partner is charged
پس ازآنکه پلیس درمورد بدرفتاری تحقیق کرد ،گزارش را به نماینده دادستان
)( (Crown counselوکیل دولت) ارائه میکند .نماینده دادستان وکیل شما نیست –
نماینده ی داستان ازطرف عموم جامعه عمل می کند .تنها نماینده دادستان میتواند
اتهامات را تائید یا ساقط کند.
طبق قانون بریتیش کلمبیا ،اگردادستان مدرکی دال برحمله یا بدرفتاری کیفری وجود
داشته باشد ،فرد بد رفتاربه جرم کیفری متهم میشود .اگرنماینده دادستان مدارک و
اتهامات را تائید کند ،شریک زندگیتان باید دردادگاه حاضرشود .دردادگاه قاضی میپرسد:

••
• •شریک زندگیتان به چه نحو میخواهد در برابر اتهام کیفری از خود دفاع )(plead
آیا شریک زندگی تان تصمیم دارد وکیل بگیرد؛ و

کند (پاسخ دهد).

اگرشریک زندگیتان مقصربودن ) (guiltyخود را بپذیرد ،داردسی انجام نمی شود.
درعوض ،قاضی درمورد مجازات (( )sentenceمجازات یا کیفرقانونی) درآن روزیا روزبعد
تصمیم گیری میکند.
اگرشریک زندگیتان ادعای عدم تقصیر ) (not guiltyدادرسی انجام خواهد شد .اگر
شریک زندگیتان درزندان است ،قاضی اجاره میدهد درمحاکمه حاضرشود .شریک زندگی
تان باید با شرایط وثیقه ) (bail conditionsمثل ممنوعیت تماس با شما یا ممنوعیت
نوشیدن الکل موافقت کند.
شاید به شما اطالع ندهند که شریک زندگیتان چه زمانی اززندان آزاد میشود .ولی باید
بدانید چه اتفاقی خواهد افتاد و شرایط وثیقه چه هستند .ازنماینده دادستان بخواهید یک
کپی ازشرایط وثیقه و احکام ممنوعیت تماس دراختیارتان بگذارد .درمواردی که الزم است
با پلیس تماس بگیرید ،این مدارک را همیشه همراه داشته باشید .اگرالزم است ازشرایط
وثیقه استفاده کنید ،ازیک وکیل یا مددکارخدمات بزهدیده کمک بخواهید .برای دسرتسی
به مددکارخدمات بزه دیده ،با خط سازمان پیوند بزهدیده بیسی ( )VictimLinkBCبه
شماره ( 1-800-563-0808رایگان) تماس بگیرید.
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اگر شریک زندگیتان شرایط وثیقه یا حکم ممنوعیت تماس را نقض (breaches

سرپیچی) کرد ،با پلیس تماس بگیرید .آنها می توانند شریک زندگیتان را بازداشت و به جرم
نقض قید وثیقه ) (breach of bailیا نقض حکم ) (breach of an orderمتهم کنند.
شریک زندگیتان ممکن است به دلیل محکمه پسندی (مثال برای پیدا کردن وکیل)
درخواست تعویق دادرسی ( adjournmentیا تاخیرمحاکمه) نماید.
شما مجبورنیستید دردادگاه حاضرشوید مگربه اراده خودتان و یا درصورتی که نماینده
دادستان دستوردهد که به عنوان شاهد باید حاضرباشید.
نماینده دادستان ممکن است احضاریه (  subpoenaسندی قانونی که حکم میکند در
دادگاه حاضرشوید) به شما بدهد.

شاهد چه کاری انجام می دهد؟
?What does a witness do
اگرشریک زندگیتان به گناهش اعرتاف نکند ،شما باید شهادت دهید (هرآنچه را
که رخ داده برای قاضی تعریف کنید).
پیش ازدادرسی ،نماینده دادستان درباره دعوی با شما صحبت می کند .اگربه مرتمج
نیازدارید یا به دلیل ناتوانی کمک می خواهید پیش ازمالقات با دادستان مراتب را به او اطالع
دهید .آنها ترتیب این کاررا می دهند .نماینده دادستان:

••
••
• •ممکن است دربارهتهیه بیانیه تاثیر جرم بر بزهدیده (victim impact
) statementبا شما صحبت کند.
درباره مطالبی که قراراست مطرح کنید با شما صحبت میکند،

ممکن است شرح دهد دردادگاه چه رخ خواهد داد،

اگرشریک زندگی تان گناهکارشناخته شود ،بیانیه شما به قاضی درتصمیم کیری درمورد
محکومیت کمک می کند .مددکارخدمات بزه دیده یا وکیل به شما درتکمیل فرم بیانیه
کمک می کند .موارد زیررا (درصورت وجود ) به نماینده دادستان اطالع دهید:

••
••

آیا نگران ایمنی خود و فرزندانتان هستید،

آیا شریک زندگی تان قید وثیقه را نقض ،یا ازحکم ممنوعیت تماس سرپیچی کرده ،و
نحوه سرپیچی ازحکم ،و

••

آیا و درچه زمانی با مامورنظارت برآزادی مشروط ) (probation officerتماس
داشته اید .این مامورین درصورتی که افراد با قید وثیقه آزاد شده باشند ،یا در
محکومیت شان نظارت قید شده باشد پس ازآزادی اززندان ،آنها را تحت نظارت دارند.

روند دادرسی دادگاه کیفری
اگرنخواهید شاهد باشید
If you don’t want to be a witness
موضوع را به نماینده دادستان اطالع دهید .ازنماینده دادستان بخواهید به جای انجام
دادرسی به قاضی درخواست قرارصلح ) (peace bondدهد .قرارصلح شریک زندگیتان را
ملزم می کند که تا  21ماه ”رفتارخوبی داشته باشد و شرایط صلح را حفظ کند“ .درقرارصلح
شرایط دیگری نیزدرج میشود نظیرممنوعیت تماس با شما .اگرشریک زندگیتان ازحکم
اطاعت کند ،سابقه جرم کیفری برای او ثبت نمی شود.
حتی اگرنخواهید شاهد باشید ،دعوی همچنان روند خود را دنبال میکند .ممکن است
قاضی دستوردهد شهادت دهید یا درصورت عدم شهادت بازداشت شوید.
اگرچنین اتفاقی رخ داد ،دلیل اینکه نخواستید شاهد باشد را توضیح دهید .اگرمیترسید،
قاضی اجاره میدهند که ازطریق فیلم ویدئویی یا تحت حفاظت شهادت دهید .دراین باره با
وکیل یا مددکارخدمات بزهدیده صحبت کنید.

دردادرسی چه رخ می دهد؟
?What happens in a trial
پیش ازدادرسی ،مددکارخدمات بزهدیده روند دادرسی را برای شما توضیح می
دهد و شاید بتواند شما را دردادگاه همراهی کند.
نماینده دادستان دردادگاه شاید همان فردی نباشد که اتهامات را تائید ،یا پیش ازدادرسی
با شما مصاحبه کرده است.

درجلسه دادرسی

At the trial

1 1.نماینده دادستان مدارکی را علیه شریک زندگی تان (متهم به انگلیسی:
 )the accusedارائه می کند.
2 2.نماینده دادستان به عنوان یک شاهد مهم شما را احضارمی کند و سواالتی می پرسد.
3 3.نماینده دادستان سایرشاهدها نظیرپلیس ،دوستان یا همسایه ها یا شاید پزشک تان را
احضارمی کند .فرزندانتان فقط درصورت لزوم به عنوان شاهد احضارخواهند شد.
4 4.نماینده دادستان شاید مستندات فیریکی ) (physical evidenceنظیرلباس
های پاره شده ،عکس آسیب ها ،سالح ،یا سوابق پزشکی را ارائه کند.
5 5.شریک زندگیتان یا وکیل او میتواند شما را بازجویی ) (cross-examineکند (از
شما سؤال کند) .قاضی و نماینده دادستان وارد بودن پرسشها را تأیید میکنند.
می توانید درخواست کنید که ازپشت پرده صحبت کنید یا ترتیبی دهید که درزمان
پاسخگویی به پرسشها فقط به قاضی نگاه کنید.
6 6.پس ازآنکه نماینده دادستان دعوی را مطح کرد ،وکیل شریک زندگی تان طرف دیگر
دعوی را به همان شکل ارائه می کند .ممکن است شریک زندگی تان شواهدی ارائه
کنند ،ولی مجبوربه انجام این کارنیستند.
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رأی قاضی

Judge’s decision

پس ازشنیدن تمام وقایع ،قاضی درمورد گناهکاربودن با نبودن شریک زندگی
تان تصمیم گیری می کند.

••
• •اگرشریک زندیگتان کناهکارنباشد ،قاضی او را محکوم نمیکند .البته به این
اگرشریک زندگیتان گناهکارباشد ،قاضی او را محکوم خواهد کرد.

معنا نیست که قاضی حرفهای شما را باورنکرده است .بلکه یعنی مدارک موجود،
گناهکاربودن شریک زندگیتان را ”ورای شک مستدل“ اثبات نکرده است.

قاضی چگونه رأی صادرمیکند
How the judge decides the sentence
قاضی:

••
••

اتفاقاتی را که حین بدرفتاری شما رخ داده درنظرمیگیرد؛
ً
بیانیه تاثیربربزهدیده شما را می خواند( .اگرقبال آن را نوشته باشید ،به شما کمک م 
ی
کند موارد جدید را پیش ازدادرسی لحاظ کنید)؛ و

••

ممکن است ازمأمورنظارت فرم گزارش پیش ازصدورحکم را درخواست کند.
مامورنظارت برای نوشنت این گزارش شاید با شما مصاحبه کند ،بنابراین نگرانیهای
مربوط به ایمنی خود و فرزندانتان را با صراحت تمام بیان کنید.

محکومیت های احتمالی
Possible sentences

اگر قاضی رأی به گناهکاربودن شریک زندگی تان بدهد ،به یکی ازمجازات های زیر
محکوم می شود:

••

تربئه مشروط ) :(conditional dischargeشریک زندگی تان باید برای دوره
معینی ازشرایطی نظیرنزدیک نشدن به شما و فرزندانتان ،یا دریافت مشاوره تبعیت
کند .اگرازشرایط تبعیت کند ،سابقه کیفری برای او ثبت نخواهد شد.

••

مجازات تعلیقی ):(suspended sentenceبرای یک دوره معین ،شریک زندگی
تان باید ازتمام شرایطی که قاضی درحکم آزادی مشروط لحاظ کرده تبعیت کند.
ً
معموال یکی ازشرایط این است که به مامورنظارت گزارش دهد .قاضی شاید به
شریک زندگی تان دستوردهد دربرنامه درمانی مخصوص افراد بدرفتار ،یا معتاد به
مواد مخدریا الکل شرکت کند .مامورنظارت براجرای شرایط مجازات تعلیقی باید
شرایط مندرج درحکم را به اطالع شما برساند .اگرشریک زندگی تان ازاین شرایط
سرپیچی کند ،او را بازداشت ،متهم ،و محاکمه می کنند .اگرشریک زندگی تان
گناهکارشناخته باشد ،به جرم سرپیچی ازحکم نیزمحکوم می شود .اگرازتمام
شرایط سرپیچی کند ،سابقه کیفری برای او ثبت می شود.

ً
زندان ) :(time in jailاگرحمله جدی باشد یا شریک زندگیتان قبال نیزمرتکب
جرایم کیفری شده باشد ،قاضی او را به زندان محکوم می کند .پس ازآزادی ،شریک
زندگیتان ممکن است درآزادی مشروط ) (probationبه سربربد یا مجبوربه تبعیت
ازشرایط باشد .با این محکومیت ،او دارای سابقه کیفری می شود.

••

پس ازدادرسی چه می شود؟
?What about after the trial
اگرشریک زندگیتان به زندان محکوم شود ،الزم است:

••

درصورت تغییرنشانی یا شماره تلفنتان ،مراتب را به هیئت عفو مشروط
) (parole boardمشروط و مسئوالن زندان اطالع دهید .آنها میتوانند درباره
دادرسی آزاد مشروط و زمان ترخیص شریک زندگیتان اززندان اطالعاتی دراختیار
شما بگذارند.

••

برای دریافت حمایت مستمرو اطالعات به تماس با مدافع یا مددکاراجتماعیتان
ادامه دهید.
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