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	مقدمھ
کانادا مطلع  PEIانگاری سالخوردگان در خواھد در مورد جلوگیری از بدرفتاری و نادیدهاین نشریھ برای ھر فردی است کھ می

	شود.

	پردازد:این نشریھ بھ ارائھ موارد زیر می

	انگاری.درباره بدرفتاری و نادیده اطالعاتی •
	انگاری.نکاتی برای جلوگیری از بدرفتاری و نادیده •
	اطالعات درباره خدمات و منابع پشتیبانی.  •

	شود.ھای وکیل نمیاطالعات این راھنما بھ منزلۀ مشاوره حقوقی نیست و جایگزین راھنمایی

	

	درباره ما
Community	Legal	Information فھم و مفیدی در مورد قانون و سیستم قضایی در جزیره اطالعات قابلPrince	Edward 

	دھد. ارائھ می

	اطالعات تماس:

	9798-240-800-1یا  0853-892-902تلفن: 

	info@legalinfopei.caآدرس ایمیل: 

	legalinfopei.caسایت: وب

	legalinfopei@ھای اجتماعی: رسانھ

	

	نکات پیشگیری
	پیشگیری برای شمانکات 

نامھ و دستورالعمل نامھ، وصیتریزی کنید. یک وکالتدر حالی کھ ھنوز سالم و مستقل ھستید برای آینده خود برنامھ •
	ھای بھداشتی تنظیم کنید.مراقبت

	خانھ خود را ایمن نگھ دارید.  •
	با جامعھ و دوستان خود در ارتباط بمانید.  •
	در صورت نیاز، درخواست کمک کنید. •
	سر بزنید: » مرکز مبارزه با کالھبرداری کانادا«سایت ھای قبلی و فعلی، بھ وببرای کالھبرداری •
• www.antifraudcentre-centreantifraude.ca	
کانادا » فھرست تماس نگیرید«ھای ناشناس، شماره تلفن خود را در برای جلوگیری از وقوع کالھبرداری از طریق تماس •

	ثبت کنید: 
• www.lnnte-dncl.gc.ca/en	
	ھای ناشناس پاسخ ندھید.گیرندهھای تماس) بگیرید و بھ تماسID	Callerگیرنده (تلفنی با قابلیت نمایش شناسھ تماس •
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	ھا و پرستارھانکات پیشگیری برای خانواده

در مورد » ھاطالعات حقوقی جامع«با داشتن آگاھی مستمر، بھ عضو سالمند خانواده یا دوست خود کمک کنید. نشریات  •
	ھای بھداشتی را بخوانید.ھای مراقبتنامھ و دستورالعملھا، وکالتنامھوصیت

	در قبال افراد سالخورده تصمیم بگیرید محترمانھ و دلسوزانھ برخورد کنید. •
راحتی در دسترس ھستند؟ چیزھایی وجود دارد کھ ایمنی خانھ را بررسی کنید. آیا خانھ/ ورودی/ سرویس بھداشتی بھ •

	موجب زمین خوردن شود؟
	تان در انجام کارھا با خود صادق باشید. در صورت نیاز، کمک بگیرید. در مورد توانایی •
	ریزی کنید.ای برنامھخودتان را برای استرس پرستار آماده کنید و برای مراقبت فرجھ •
	درباره منابع موجود در جامعھ برای افراد مسن اطالعات کسب کنید. •
مراجعھ کنید: » آگاھی از بدرفتاری با سالخوردگان«یشتر، بھ برای اطالعات ب •

abuse.html-development/campaigns/elder-social-www.canada.ca/en/employment 	

	

	انگاری آنھا چیست؟دیدهبدرفتاری با سالخوردگان و نا
ھر کار یا عدم انجام کاری است کھ بھ سالمتی و  بدرفتاریکنند. ھا در خانھ بدرفتاری یا خشونت را تجربھ میبسیاری از خانواده

	د. شونامیده می» بدرفتاری با سالخوردگان«یا » بدرفتاری با سالمندان«تندرستی فرد آسیب برساند. بدرفتاری با افراد مسن گاھی 

	یک فرد مسن ممکن است توسط افراد زیر مورد بدرفتاری قرار گیرد:

	وستان.یکی از اعضای خانواده یا یکی از د •
	بگیر.پرستار حقوق •
	ھمسر عاشق. •
	کنند.شخصی کھ برای نیازھای اساسی بھ او اعتماد می •
ھای سالمندان خصوصی و عمومی یا ھای گروھی، مانند مراکز مراقبت جمعی، خانھھا یا اقامتگاهکارمندان در بیمارستان •

	مسکن سالمندان.
	یک شخص معتمد. •
	گیرند.برای مثال، کسانی کھ برای کالھبرداری تماس می –مسئول است کند یک مقام ای کھ وانمود میغریبھ •

	بدرفتاری ممکن است نسبت بھ آن دستھ از افراد سالخورده رخ دھد کھ:

تواند مسائل مالی یا گیری برای خود را دارند. دارای صالحیت یعنی شخص میدارای صالحیت ھستند و توانایی تصمیم •
	ای آگاھانھ حقوقی یا مالی بگیرد.ھحقوقی را درک کند و تصمیم

تواند تصمیمات آگاھانھ حقوقی یا مالی کند و نمیفاقد صالحیت. فاقد صالحیت یعنی مسائل مالی یا حقوقی را درک نمی •
	بگیرد. 

	تواند جرم محسوب شود. برای مثال، تعرض و سرقت جرم است.بدرفتاری می
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	انواع بدرفتاری چیست؟
یک اتفاق واحد باشد. بدرفتاری ممکن است چندین اتفاق کوچک باشد کھ ھرکدام بھ تنھایی ممکن است بدرفتاری ممکن است 
	بدرفتاری تلقی نشود.

 

	بدرفتاری فیزیکی شامل موارد زیر است:

	حملھ بھ شخص (سیلی زدن، ھل دادن، ضربھ زدن یا لگد زدن). •
	مجبور کردن کسی برای ماندن در اتاق، روی تخت یا صندلی. •
	اد درد جسمی.ایج •
	گرفتن شخص ھمراه با خشونت. •

 

	سوءاستفاده جنسی شامل موارد زیر است:

	ھای ناخوشایند جنسی.اظھار نظر یا جوک •
	تماشا یا ضبط ویدئو از شخص برای یک ھدف جنسی بدون رضایت او. •
	تماس جنسی ناخواستھ، از لمس کردن تا آمیزش. •
	ازدواج.تماس جنسی اجباری یا بھ زور در یک رابطھ یا  •

 

	سوءاستفاده مالی شامل موارد زیر است:

	ھا.مجبور کردن کسی بھ فروش اموال یا دارایی •
	تحت فشار قرار دادن کسی برای خرید چیزھایی برای دیگران. •
	ھا.سرقت پول، چک یا دارایی •
	ھای بانکی یا اعتباری بدون اجازه.استفاده از کارت •
	برداری یا جعل.کاله •
	ت.سوءاستفاده از وکال •
	سوءاستفاده از یک حساب بانکی مشترک. •

 

	تواند موارد زیر باشد:برداری میکاله

	ھای اینترنتی برای درخواست اطالعات شخصی.پیام •
	بردار است.شناسید، اما در واقع از طرف یک کالهرسد از طرف شخصی است کھ میھای اینترنتی کھ بھ نظر میپیام •
	عات مالی یا شخصی.ھای تلفنی برای درخواست اطالتماس •
	روید.خواھند پول پرداخت کنید وگرنھ بھ زندان میھای تلفنی کھ طی آن از شما میتماس •
	کند عضوی از خانواده یا یکی از دوستان است و بھ کمک اضطراری نیاز دارد.ھای تلفنی کسی کھ وانمود میتماس •
	بھ صورت نقدی انجام دھد. دھد تعمیرات خانھ راآید و پیشنھاد میشخصی بھ درب منزل می •
 دھند.گذاری کھ نوید بازده باالیی را میپیشنھادات سرمایھ •

مراجعھ » برداری کانادامرکز مبارزه با کاله«ھای قبلی و فعلی، یا گزارش آن، بھ برداریبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد کاله
	کنید: 

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/	
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	سوءاستفاده عاطفی و روانی شامل موارد زیر است:

	توجھی کردن.آمیز، ارعاب، تحقیر، توھین، ترساندن، تھدید کردن یا بیداد زدن، برچسب زدن توھین •
	برخورد کردن با فرد مسن مثل یک کودک. •
	ھا.جلوگیری از مالقات با فرزندان یا نوه •
	لمندان.قلدری در محل اقامت، باشگاه یا سازمان مخصوص سا •
	احترامی بھ اعتقادات معنوی یا میراث فرھنگی شخص.تمسخر، تحقیر یا بی •

 

	انگاری عبارت است از:نادیده

	عدم موفقیت در تأمین محیط زندگی ایمن و تمیز، با غذا، گرمایش، لباس، دارو و سایر امکانات مناسب مورد نیاز. •
تحت تکفل از ھمراھی، تعامل اجتماعی، تحریک فکری یا سایر عدم موفقیت عمدی در حصول اطمینان از اینکھ یک فرد  •

	چیزھای مورد نیاز خود برخوردار است.

خودغفلتی زمانی است کھ فرد امتناع کند، تأخیر داشتھ باشد و یا نتواند ترتیب مراقبت از خود را بدھد. افرادی کھ از خودغفلتی 
	یز رنج ببرند. ھای روحی یا جسمی نبرند ممکن است از بیماریرنج می

 

	عالئم خودغفلتی:

	عدم مراقبت و داشتن بھداشت شخصی •
	سوءتغذیھ •
	شرایط زندگی ناامن یا آلوده •
	سوءمصرف مواد مخدر •
	امتناع از مصرف داروھا •

 دھد، کنید کارھای زیر را انجام میتواند ھر کسی را تحت تأثیر قرار دھد. اگر شخصی کھ مالقات میخشونت در قرار عاشقانھ می

 

	کند:استفاده میدارد از شما سوء

	وآمد شما را کنترل کند.کند کارھا و رفتسعی می •
	دارد.شما را از گذران وقت با دوستان و خانواده باز می •
	زند.آمیز صدا میھای توھینکند و با نامشما را تحقیر می •
	دھد. زند یا شما را ھل میسیلی می •
	کند.شما را مجبور بھ رابطھ جنسی می •
	کند.کند کھ اگر آنھا را رھا کنید، خودکشی میتھدید می •
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	چھ کسانی قربانی بدرفتاری ھستند؟
	کند چھ شرایطی داشتھ باشید:تواند برای ھر کسی اتفاق بیفتد. فرقی نمیانگاری میبدرفتاری و نادیده

	سن •
	درآمد •
	زمینھ فرھنگیپیش •
	جنسیت •

 

	ممکن است برای ھر فردی با شرایط زیر زندگی اتفاق بیفتد: 

	تنھا •
	با خانواده •
	در یک مرکز مراقبت اجتماعی یا خانھ سالمندان •

	

	انگاری چیست؟ھای بدرفتاری و نادیدهعالئم و نشانھ
	انگاری:ھای بدرفتاری و نادیدهعالئم و نشانھ

	حالیافسردگی، ترس، اضطراب یا بی •
	دلیلصدمات جسمی بدون  •
	تغییر وزن •
	کم شدن آب بدن •
	ترس از پرستار •
	عزت نفس پایین •
	نشدهمشکالت پزشکی درمان •
	اضطراب یا ھراس •
	لباس نامناسب یا لباس پاره •
	بھداشت ضعیف، بثورات یا زخم بستر •
	بخشاستفاده بیش از حد از آرام •
	سمعک، دندان مصنوعی)شده یا وسایل شخصی (شامل جواھرات، عینک، ھای گمنداشتن دلیل موجھ برای پول •

	این عالئم را جدی بگیرید، حتی اگر توضیحات دیگری وجود داشتھ باشد.

ھا را نشان ندھد. اگر بھ وجود مشکل مشکوک ھستید، بھتر است بیشتر تحقیق فرد مسن ممکن است ھیچ یک از این عالئم یا نشانھ
	کنید.
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	افتد؟چرا بدرفتاری اتفاق می
	یکی از اعضای خانواده:عوامل بدرفتاری توسط 

	یک دوره استرس زیاد •
	مصرف موادسوء •
	مشکالت سالمت روان •
	کاھش درآمد •
	کاھش تحرک •
	مرگ یک عزیز  •

 

	بعضی اوقات، بدرفتاری توسط یکی از اعضای خانواده ممکن است: 

	بخشی از چرخھ خشونت باشد.  •
	گر بوده است.روشی برای انتقام گرفتن از کسی باشد کھ سوءاستفاده •

 

	ھای گروھی یا مراکز مراقبت اجتماعی: ھا، خانھھای سالمندان، بیمارستانعوامل بدرفتاری کارکنان در خانھ

	نبود آموزش •
	دستمزد پایین •
	کار بیش از حد •
	کمبود نیرو •
	استیصال •
	وضعیت سالمت نامطلوب •
	نبود نظارت و راھنمایی •
	گذاردافراد مسن تحت مراقبت آنھا تأثیر میمشکالت شخصی کھ بر نحوه ارائھ خدمات از سوی کارکنان بھ  •

 

	آمیز است. گر متوجھ نشود کھ رفتاری کھ با فرد مسن دارد توھینبعضی اوقات، ممکن است سوءاستفاده

	ای برای بدرفتاری وجود ندارد! شرایط شخصی پرستار یا یکی از اعضای خانواده بھانھ خوبی نیست.ھیچ بھانھ

	تماس بگیرید. Support	and	Care	Homeز حد استرس دارید، برای کسب کمک با اگر پرستار ھستید و بیش ا

• West	Prince :902-859-8730 	
• East	Prince :902-888-8440 	
• Queens :902-368-4790	
• Kings	Souris :902-687-7096 	
• Kings	Montague :902-838-0786	

	

Alzheimer’s	Society ھای مفیدی دارد. خدمات و برنامھ	

	2257-628-866-1یا  902-628-2257 •
• www.alzheimer.ca/pei/	
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گیرد و اقدامات ای بھ خانھ شخص صورت می، مراجعھCharlottetownدر  Program	Home	@	Safe	Seniorsدر برنامھ 
	ھای ایمنی.ھای کمکی و نردهشود. برای مثال، نصب دستگیرهایمنی خانوار بھ آنھا توصیھ می

• 902-368-4889 	
• www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-housing/seniors-safe-

home-program	

 

	شوند؟ھا گزارش نمیچرا اغلب بدرفتاری
	تواند جرم محسوب شود. برای مثال، تعرض و سرقت جرم است.بدرفتاری می

	ند:کنبرخی از قربانیان بدرفتاری، بھ دالیل زیر آن را گزارش نمی

	ترسند.گر میاز سوءاستفاده •
	ترسند.گر اتفاق خواھد افتاد، میاز آنچھ برای سوءاستفاده •
	کنند کسی حرف آنھا را باور نخواھد کرد.فکر می •
	دانند.عزت نفس پایینی دارند و خود را مقصر این بدرفتاری می •
	بھ آن شخص وابستھ ھستند. •
	کند.گزارش بدرفتاری یا دسترسی بھ خدمات را دشوار میشوند کھ با موانع زبانی یا فرھنگی مواجھ می •
	ای بگذارند یا مجبور شوند خانھ خود را ترک کنند. ترسند آنھا را در مؤسسھمی •
	تواند بھ آنھا کمک کند.کنند کسی نمیفکر می •
	کند.کشند بھ کسی بگویند کھ یکی از اعضای خانواده با آنھا بدرفتاری میخجالت می •
	ترسند.بقیھ اعضای خانواده از آنھا دوری کنند میاز این کھ  •
	ھا محروم شوند.ترسند از دیدن نوهمی •

 

	کنند:بعضی اوقات خانواده یا دوستان بھ دالیل زیر بدرفتاری را گزارش نمی

	کسی تماس بگیرند.دانند با چھنمی •
	ترسند اگر چیزی بگویند، این بدرفتاری بدتر شود.می •
	شوند مراقبت از آن فرد مسن را بر دوش بگیرند.ترسند کھ مجبور می •
	خواھند دخالت کنند یا درگیر شوند.نمی •
	دانند بدرفتاری جرم است.نمی •
	ترسند.از اینکھ آنھا بھ روابط با سایر اعضای خانواده آسیب برسانند می •
	آن فرد سالمند از آنھا خواستھ است کھ آن را گزارش نکنند. •
	افتد بدرفتاری است یا نھ.د اتفاق میمطمئن نیستند کھ آنچھ دار •
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	دھندگان خدمات ممکن است بھ دالیل زیر بدرفتاری را گزارش نکنند:ارائھ

	ترسند.گر میاز سوءاستفاده •
	دھندگان خدمات ممکن است بھ دالیل زیر بدرفتاری را گزارش نکنند:ارائھ •
	ترسند.از نقض اصول محرمانگی می •
	است. دانند بدرفتاری جرمنمی •
	تواند در دادگاه شھادت دھد.کنند فرد سالمند نمیفکر می •
	کند.کنند کھ فرد سالخورده بدرفتاری را انکار میفکر می •
	آن فرد سالمند از آنھا خواستھ است کھ آن را گزارش نکنند. •
	ترسند.گر میاز سوءاستفاده •
	تیبانی از آنھا در دسترس است.افراد مسن از حقوق مشابھ سایر افراد برخوردارند. خدمات برای پش •

	

	آیا قانونی وجود دارد کھ از سالخوردگان حمایت کند؟
	افراد مسن از حقوق مشابھ سایر افراد برخوردارند. 

کند. پذیر محافظت میوجود دارد کھ از بزرگساالن آسیب» حمایت از بزرگساالن«و برنامھ » قانون حمایت از بزرگساالن«ھمچنین 
	پذیر کسی است کھ فاقد صالحیت است. یبیک فرد بالغ آس

، ھویت شخصی کھ بدرفتاری را گزارش قانونپذیر را گزارش دھند. طبق این شوند بدرفتاری با بزرگساالن آسیبمردم تشویق می
	ماند. کرده است محرمانھ می

 پذیر را بر عھده دارد، موظف ھستید بدرفتاری را گزارش دھید. این اگر متخصصی ھستید کھ وظیفھ مراقبت از بزرگساالن آسیب

	شود:ھای زیر میموضوع شامل گروه

	پزشکان •
	پرستاران •
	داروسازان •
	مددکاران اجتماعی •
 متخصصان سالمت روان •

	

Adult	Protection	Act  وAdult	Protection	Program شود. بزرگساالنی کھ پذیر اعمال میفقط در مورد بزرگساالن آسیب
، فھرستی از خدمات مفید و 12توانند بھ سایر خدمات دسترسی پیدا کنند. در صفحھ شوند میپذیر محسوب نمیبزرگسال آسیب

	اطالعات تماس آنھا وجود دارد.
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	قربانیان بدرفتاری چھ چیزھایی نیاز دارند؟
	انگاری گرفتھ شود.یاز دارند جلوی بدرفتاری و نادیدهقربانیان ن

	آنھا ھمچنین ممکن است بھ موارد زیر نیاز داشتھ باشند:

	ایمنی •
	سرپناه •
	گرانھخدمات مداخلھ •
	دسترسی بھ منابع مالی •
	گر نباشندکمک در مراقبت شخصی بدین منظور کھ وابستھ بھ سوءاستفاده •
	پشتیبانی و مشاوره عاطفی •
	مربوط بھ قانون و سیستم عدالت کیفریاطالعات  •
	گر آنھا اتفاق بیفتداطالعاتی درباره آنچھ ممکن است برای سوءاستفاده •

	

	توانم کسی را مجبور کنم کھ کمک بگیرد؟در موارد خودغفلتی، آیا می
در موارد خودغفلتی، افراد سالمند ممکن است در شرایط ناسالم و خطرناکی زندگی کنند. این ممکن است برای شخصی کھ بھ آنھا 

	کننده باشد. دھد ناراحتاھمیت می

	اگر یک سالمند دارای صالحیت باشد و دیگران را در خطر قرار ندھد، آنھا در موارد زیر حق انتخاب دارند: 

	زندگی کنند.اینکھ چگونھ  •
	اینکھ مایل بھ کسب کمک ھستند یا نھ. •

	

	چگونھ بدرفتاری را بھ پلیس گزارش دھم؟
	برای گزارش یک جرم، با پلیس تماس بگیرید. 

گیرد تا بھ پلیس بدھد. ممکن است پلیس شماره تلفن و دھد اطالعاتی میگیرید، شخصی کھ تلفن را پاسخ میوقتی با پلیس تماس می
	واھد تا در آینده بتواند اطالعات بیشتری از شما بھ دست آورد.نام شما را بخ

	تواند گزارش را بررسی کند. تحقیقات ممکن است شامل موارد زیر شود:پلیس می

	شده از سوی قربانی.یک بیانیھ دقیق امضا •
	اند.دیده یا شنیده دھندگان خدمات کھ شواھدی درباره این بدرفتاری رااظھارات ھمسایگان، اعضای خانواده یا ارائھ •
	اظھارات ھرکسی کھ در مورد بدرفتاری قبلی اطالع داشتھ باشد. •
	عکس از ھر گونھ جراحت. •
	گزارش پزشکی. •
	سایر شواھد مرتبط. •

 

 تماس بگیرید. 1-800-222-8477بھ شماره  Stoppers	Crimeخواھید ناشناس بمانید، با اگر می
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	خدمات پلیس

	911اورژانس: 

Crime	Stoppers: 1-800-222-8477	

RCMP	Charlottetown :902-368-9300	

RCMP	Summerside :902-436-9300	

RCMP	Alberton :902-853-9300	

RCMP	Montague :902-838-9300	

RCMP	Souris :902-687-9300	

	902-629-4172	City	Charlottetownپلیس 

	902-432-1201	City	Summersideپلیس 

	Kensington :902-836-4499خدمات پلیس 

	

	توانم کمک بگیرم؟از چھ جاھای دیگری می
	ھا را بررسی کنید و تصمیم بگیرید چھ کاری انجام دھید.کنند گزینھافرادی ھستند کھ بھ شما کمک می

	در موارد زیر، موضوع را با کسی مطرح کنید:

	اید.اگر مورد بدرفتاری قرار گرفتھ •
	بدرفتاری قرار گرفتھ است.کنید شخص دیگری مورد اگر فکر می •

	اگر بدرفتاری در یکی از مراکز رخ داده است، با مدیریت صحبت کنید. 

توانند بھ جلوگیری از بدرفتاری کمک کنند یا در مقابل آن واکنش نشان دھند. در صفحھ ای دردسترس ھستند کھ میخدمات پشتیبانی
	دارد.، فھرستی از خدمات مفید و اطالعات تماس آنھا وجود 12
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	 نامھواژه

	ھر کار یا عدم انجام کاری است کھ بھ سالمتی و تندرستی فرد آسیب برساند.بدرفتاری: 

	گیری آگاھانھ درمورد مسائل حقوقی و مالی را دارند.توانایی تصمیمدارای صالحیت: 

	آگاھانھ حقوقی یا مالی بگیرد.تواند تصمیمات کند و نمیمسائل مالی یا حقوقی را درک نمیفاقد صالحیت: 

	گیری نیست.کسی کھ دارای صالحیت نیست و قادر بھ تصمیمپذیر: بزرگسال آسیب

	

	

	خدمات پشتیبانی
Community	Legal	Information	/CLI	

 دھیم. ما ھمچنینھایی در مورد موضوعات حقوقی، نشریات رایگان و اطالعات حقوقی محرمانھ رایگان ارائھ میما ارائھ
Lawyer	Referral	Service ای ناچیز ارائھ واسطھ آن مشاوره کوتاھی با یک وکیل با پرداخت ھزینھکنیم کھ بھرا میزبانی می

	شود.می

	 1-800-240-9798یا خط تماس رایگان  0853-892-902 •
• info@legalinfopei.ca	
• www.legalinfopei.ca	

 

Seniors	Federation	-	PEI	Friendly	Visitor	Program	

PEI	Friendly	Visitor	Program  برای سالمندان جزیره کھ ممکن است در معرض انزوای اجتماعی قرار بگیرند، دوستی و
ای حدود سال است. آنھا ھفتھ 50مھربان و دلسوزی ھستند کھ سن آنھا باالی  Visitor	Friendlyکند. داوطلبان ھمراھی فراھم می

	گذرانند.سالمند خود کھ در خطر انزوای اجتماعی است می یک ساعت را با یکی از دوستان

• 902-368-9008	

	

PEI	Association	for	Newcomers	to	Canada	/PEIANC	

PEIANC کند تا بھ جامعھ واردان کمک میدھد. این انجمن بھ تازهواردان ارائھ میھا، خدمات و منابع را بھ تازهطیفی از برنامھ
	کند. ھای مختلف دیگر کمک میکند و در زمینھکانادایی و جزیره بپیوندند، خدمات اسکان و اشتغال را فراھم می

• 902-628-6009	
• www.peianc.com	
• nfo@peianc.comi	
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PEI	Family	Violence	Prevention	Services	/FVPS	

PEI	Family	Violence	Prevention	Services ای را برای قربانیان خشونت خانوادگی و روابط پشتیبانی و اطالعات محرمانھ
	شود: یر میکند. ھمھ خدمات رایگان است. خدمات شامل موارد زفراھم می

	روز ھفتھ.  7ساعتھ در  24خط تلفن محرمانھ بحران و پشتیبانی  •
• Anderson	House اند. زنان کھ پناھگاه استانی اضطراری برای زنان و کودکانی است کھ مورد سوءاستفاده قرار گرفتھ

 House	Andersonشود. در یک واحد در دسترس محسوب می House	Andersonشوند و در سالمند نیز پذیرفتھ می
	نیازی نیست چیزی با خود بیاورید.

کند. اگر ، برای قربانیان خشونت خانوادگی اطالعات و پشتیبانی مداوم فراھم میPEIخدمات مددکاری در تمام مناطق  •
	کنند.نروید، مددکاران از شما پشتیبانی می House	Andersonدھید بھ ترجیح می

	902-892-0960	House	Anderson ,9894-240-800-1	(تماس رایگان) 

Queen’s	County	Outreach		

Queen’s	County	Outreach	902-894-3354	ext	224	

Eastern	PEI	Outreach	902-213-7540	

East	Prince	Outreach	902-888-3310	

West	Prince	Outreach	902-859-8849	

Men’s	Services	902-314-3312	

	www.fvps.caسایت وب

	

Chief	Mary	Bernard	Memorial	Women’s	Shelter	

تر سرپناه و مادران جوانی است کھ نیاز بھ حمایت اضافھبرای زنان مضطرب، زنان بی Island	Lennoxاین یک پناھگاه در 
 Centre	Health	Island	Lennoxھای زندگی و ھای پرورش فرزندان و مھارتدارند. ساکنان پناھگاه بھ خدمات اشتغال، برنامھ

	شود.دسترسی دارند. از زنان بومی و غیربومی استقبال می

902-831-2332	

	

PEI	Rape	and	Sexual	Assault	Centre	/PEIRSAC	

PEI	Rape	&	Sexual	Assault	Centre  برای بازماندگان خشونت جنسی، از جملھ بازماندگان بزرگسال سوءاستفاده جنسی
	کند. این سرویس محرمانھ است.م میکودکان، مشاوره و حمایت رایگان فراھ

اید، یا اگر خاطرات سوءاستفاده جنسی کودکی باعث پریشانی شما شده است، درصورت تمایل اگر مورد تعرض جنسی قرار گرفتھ
	توانید با مرکز تماس بگیرید.می

	1864-566-866-1یا  1864-566-902دفتر اصلی:  •
	8055-368-888-1یا  8055-368-902مشاوره:  •
• www.peirsac.org	
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Adult	Protection	/Home	Care	and	Support	

تماس بگیرید. بزرگسال  Services	Protection	Adultپذیر است و قادر بھ محافظت از خود نیست، با اگر فرد بالغ آسیب
یک سرویس  Protection	Adultانگاری نیست. پذیر شخصی است کھ قادر بھ محافظت از خود در برابر بدرفتاری و نادیدهآسیب

صورت تواند بھدھند و اگر بھ نفع بزرگساالن باشد، مداخلھ خواھند كرد. ھرکسی میمحرمانھ است. آنھا اطالعاتی را ارائھ می
	مراجعھ کند.  Protection	Adultمحرمانھ بھ 

توانند وضعیت را ارزیابی بزرگساالن میبرد، مددکاران حفاظت از پذیر از خودغفلتی رنج میکنید یک فرد بالغ آسیباگر فکر می
حضور » مراقبت در منزل«، مددکاران حفاظت از بزرگساالن در دفاتر PEIکنند و ببینند راھی برای کمک وجود دارد یا خیر. در 

	دارند. 

West	Prince	902-859-8730	

East	Prince	902-888-8440	

Queens	902-368-4790	

Kings	(Souris)	902-687-7096	

Kings	(Montague)	902-838-0786	

	

	خدمات پلیس

	911اورژانس: 

Crime	Stoppers :1-800-222-8477	

RCMP	Charlottetown :902-368-9300	

RCMP	Summerside :902-436-9300	

RCMP	Alberton :902-853-9300	

RCMP	Montague :902-838-9300	

RCMP	Souris :902-687-9300	

	902-629-4172	City	Charlottetownپلیس 

	902-432-1201	City	Summersideپلیس 

	Kensington :902-836-4499خدمات پلیس 
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	منابع بیشتر
Community	Legal	Information	نشریات	زیر	را	ارائھ	دھدمی:	

	نامھوصیت •
	نامھوکالت •
	بھداشتی	ھایمراقبت	بھ	مربوط	تصمیمات •
	PEI	در	بومی	سالمندان	برای	راھنمایی:	ایمنی	حفظ	و	رو	پیش	ریزیبرنامھ •

	یافت	www.legalinfopei.ca	در	و	ھستند	رایگان	نشریات	ھمھ.	داریم	حقوقی	موضوعات	سایر	مورد	در	نشریاتی	ھمچنین	ما
	.داد	سفارش	1-800-240-9798	یا	902-892-0853	شماره	بھ	CLI	با	تماس	طریق	از	را	آنھا	توانمی	یا	شوندمی

ما ھمچنین یک مجموعھ ویدئویی داریم کھ توسط خود سالمندان، برای سالمندان ساختھ شده است. این مجموعھ ویدئویی بھ انواع 
ھای بھداشتی، مراکز مراقبت از سالمندان و دیگر مات مربوط بھ مراقبتنامھ، تصمینامھ، وکالتموضوعات شامل وصیت
	توان یافت. میwww.legalinfopei.caپردازد. این مجموعھ ویدئویی را در موضوعات جالب می
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Community	Legal	Information  یک مؤسسھ خیریھ ثبت شده است کھ بودجھ خود را ازJustice	Canada ،Law	
Foundation	of	PEI,	the	Law	Society	of	PEI ،PEI	Department	of	Justice	and	Public	Safety  و منابع دیگر

قضایی در جزیره  فھم و مفیدی در مورد قانون و سیستماطالعات قابل Information	Legal	Communityکند. دریافت می
Prince	Edward دھد.  ارائھ می	

، دیدن کنید و بھ ما بھ آدرس www.legalinfopei.caبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد سایر مباحث حقوقی، از 
info@legalinfopei.ca تماس بگیرید. ھمچنین  9798-240-800-1یا  0853-892-902، ایمیل ارسال کنید یا با شماره

	ھای اجتماعی پیدا کنید.  توانید ما را در شبکھمی

	  کمک مالی اھدا کنید./www.legalinfopei.ca/donateبرای حمایت از کار ما، در 

	کنیم. شما را بھ تکثیر غیرتجاری این سند دعوت می
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