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کمکهای اهدایی شما را می پذیریم
کمک های اهدایی شما به ما کمک می کند که
خدمات مربوط به کودکان و زنان را تأمین کنیم:
* کمک هزینه ایاب و ذهاب.
* پول نقد در مواقع اضطراری.
* مواد غذایی برای کودکان.
برای کمک های اهدایی به وب سایت مندرج در زیر
مراجعه و یا چک خود را برای ما ارسال فرمائید.
www.canadahelps.org

Our Funders:

هدف ما پایان دادن به خشونت های
خانوادگی از طریق پیشگیری ،آموزش
و مداخله است.
* این سازمان غیرانتفاعی و انجمن خیریه رسمی در
سپتامبر  1991تأسیس شده است.
* ارائه خدمات به زنان توسط کارمندان دو زبانه و دو
فرهنگی بصورت رایگان و محرمانه.

خدمات رسانی در مترو ونکوور از سال
 1991به مهاجرین ،اقلیت های مذهبی و
زنان و کودکانی که محروم از مزایای
اجتماعی هستند و خشونت خانگی را
تجربه کرده اند.

* نشریه های آموزشی.
* نشریه های ضدخشونت و DVD
هایی که برمبنای تلفیق فرهنگها تهیه شده اند.

نشانی
شماره  ،1222کینگز وی ،فاز شماره  ،3سویت
شماره  6992 - 324کینگز وی  -برنابی
1222 Kingsway Plaza Phase III
Suite 324-6992 Kingsway
Burnaby, B.C. V1H 6K7
شماره تلفن :

426-634-1201

شماره فاکس:

426-634-3047

E-mail: againstviolence@vlmfss.ca
www.vlmfss.ca

برای تهیه  DVDبا شماره  426-634-1201و یا ایمیل
 mail:againstviolence@vlmfss.caتماس بگیرید.

برنامه کودکان

آموزش و مشاوره

* مشاوره خصوصی و گروهی برای کودکانی که مورد
آزار قرار گرفته اند.
* حمایت از مادران آنها.
* میانجی گری بین کودک و والدین.

* آگاه سازی متخصصین و جامعه در خصوص
مقابله باخشونت و آسیب ها و مشکالت
فرهنگی از طریق ایراد سخنرانی.

* حمایت از پدر یا مادری که دارای دو فرهنگ متفاوت
هستند.

* برنامه های آموزشی برای انجمن های
قومی..

* نمایش های ضد خشونت در مدارس و اجتماعات
وابسته.

زبان
زبان ها هندو ،پنجابی ،گجراتی ،اردو،
ویتنامی ،چینی ،فیلیپینی ،کره ای ،ژاپنی،
فارسی ،عربی ،لهستانی ،روسی،
اسلواکی ،اسپانیایی ،ایتالیائی و غیره.

خدمات اجتماعی به آسیب دیدگان
* کمک و ارائه اطالعات جهت چگونگی راه یابی به
سیستم قضائی.
* آماده سازی فرد و همراهی او در دادگاه.
* ارتباط با وکال و دادستان.

پذیرش فرمهای ارجاعی از:

* حمایت های عاطفی در مراحل دادرسی.

برنامه داوطلبان

* افراد و اعضای انجمن ها.
* خانه های امن و موقت.
* وزارت رشد و توسعه کودک و خانواده.
* انجمن ها و آژانس های خدمات مهاجرت.

* مدارس.

Mother and Child, by Nora
Patrich.

* آموزش اولیه درمورد مهارت های اداری ،تمامی
ساعات (ساعات قابل تغییر).
* کارگاه های آموزشی رایگان جهت رشد و توسعه
فردی.

* بیمارستانها و پزشکان.

* برنامه آموزش راهبری (سالی یکبار).

* برنامه های حمایتی آسیب دیدگان.
* سایر آژانس ها و مؤسسات و ادارات
دولتی.

* این مجموعه دانشجویان مؤسسات تحصیالت عالی و
دانش آموزان دبیرستانها را جهت کسب تجربه به عنوان
کارآموز می پذیرد.

* سیستم های قانونی پلیس RCMP

* نظارت.

قضاوت.

* ارتباط با مؤسسات آموزشی.

خدمات ما
خدمات امدادی
پایان دادن به خشونت

* مشاوره خصوصی ،حمایت و پشتیبانی از
طریق تلفن و بصورت حضوری.
* مشاوره گروهی و حمایت از زنان آسیب دیده
هرگونه سوء استفاده و آزار جنسی که مورد
قرار گرفته اند.
* دخالت کردن در مواقع بحرانی و ارجاع به
منابع ذیصالح.

