
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 خدمات به قربانيان
 

 Kings و Queens شهرستانهای
 مرکز حقوق خانواده

Honourable C.R. McQuaid  
 Harbourside Access Rd 1 شماره

 2000صندوق پستی
 Charlottetown PE, C1A 7N8 

 )902( 368 -4582: تلفن
 )902( 368 -4514: فاکس

 Prince شهرستان
 Harbour Drive 263 شماره

 19طبقه دوم، سوئيت
 Summerside, PE C1N 5P1 

 )902( 888-8218: تلفن
 )902( 888-8410: فاکس

 
 

 :ما ميتوانيم

رسيدگی در دادگاه، نظام قضائی، و مراحل  •
توضيح ضعيت پرونده شما را برايتان و

 .دهيم

 .آماده کنيمشما را برای شرکت در دادگاه  •

و مشاوره کوتاه مدت به حمايت کردهاز شما  •
  .شما بدهيم

ه ساير سازمان ها يا اداراتی که شما را ب •
 .ارجاع کنيمتوانند کمک تان کنند، مي

 .هماهنگ کنيمخدمات را  •

حق  به شما در شناسائی حقوق خود و •
 .کمک کنيم  ،تان انتخاب

 .می باشندمحرمانه و مجانی خدمات ما 

شما ميتوانيد از خدمات ما استفاده کنيد،حتی اگر 
 .باشدپليس هم فراخوانده شده 

 

 نحوه کمک ما به شما  
  

  
  
  
  

 

خدمات به قربانيان       
         (Victim Services) 

Persian 

 

 

  
نحوه تماس با سرويس خدمات نحوه تماس با سرويس خدمات 

 به قربانيانبه قربانيان
  

 
اطالعات مفيد 

برای تازه واردين 
 PEIبه 

  .بعهده وزارت دادگستری کانادا بودههزينه تهيه اين بروشور 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

کمک رسانی به قربانيان تبهکاری در 
 Prince Edward Islandتمام نقاط 

 در دسترس می باشد

 

سرويس خدمات به قربانيان، به بسياری از قربانيان 
 :به عنوان مثال. جرائم گوناگون کمک ميکند

آيا کسی شما يا يکی از اعضای خانواده تان را  •
 مورد آزار بدنی يا جنسی قرار داده است؟

 آيا کسی چيزی از شما دزديده است؟ •

کسی به منظور کسب پول، ملک و امالک ياآيا  •
 اسناد مهم، شما را فريب داده است؟

آيا کسی شما را تهديد يا برايتان مزاحمت ايجاد  •
 کرده است؟

 آيا کسی به ملک شما خسارت زده است؟ •

اينها فقط نمونه هايی از جرائم مختلف در کانادا  
اگر قربانی اين تبهکاری ها بوده ايد، . باشندمي

ميتوانيد با پليس و سرويس . نيد کمک بگيريدميتوا
 .خدمات به قربانيان تماس حاصل نمائيد

 
 

 

 

 

 

 
 

 حقوق خود را بدانيد
اگر کسی شما را آزار ميدهد، صرف نظر از  •

 .وضعيت اقامت تان، ميتوانيد کمک بگيريد

اگر قربانی تبهکاری باشيد، پليس ميتواند در  •
 .محافظت از شما کمک تان کند

می توانيد برای ترک خانه ای که در آن ايمن  •
 . ، کمک و حمايت بگيريدنيستيد

می توانيد با سرويس ارجاع به وکال تماس   •
دقيقه با  30گرفته و با يک وکيل به مدت 

دالر بعالوه  10صرف هزينه ای معادل 
 .ماليات، صحبت کنيد

0853-892-902 

 1-800-240-9798: تلفن مجانی 

 ساير کمک های قابل دسترسی
سازمان مقابله با خشونت سرويس خدمات  •

 PEIخانوادگی 
               902-566-1480  کويينز

 436-0517 نس شرقیپر 
 859-8849 پرنس غربی 

 PEI 0795-838شرق 

• Anderson House)پناهگاه زنان و کودکانی که
 )زار و اذيت قرار گرفته اندمورد آ
0960-892-902 

 1-800-240-9894: تلفن مجانی

 PEIمرکز رسيدگی به تجاوز و آزار جنسی  •

8999-566-902 

 1-800-289-5656تلفن مجانی  

سرويس و سرويس خدمات حقوقی اجتماعی  •
 ارجاع به وکيل

 0853-892-902 

 1-800-240-9798: تلفن مجانی 

 حمايت از کودکان •
 1-800-341-6868جانی تلفن م

 PEIانجمن تازه واردين به کانادا در  •

6009-628-902 

 تماس بگيريد 911 با شمارهاضطراری  در مواقع •

 آيا قربانی تبهکاری
بوده ايد؟   

سرويس خدمات به تلفن تماس 
 قربانيان 

888-8217يا4582-368


