
کتاب راهنمای حقوقی برای زنان سالمند 
)فقط به زبان انگلیسی( را از این 

وبسایت بارگیری کنید 
westcoastleaf.org/roads/

اگر فکر می کنید که در خطر هستید، 
برای کمک اورژانسی با 1-1-9 تماس 

بگیرید.

اگر به زبان فارسی نیاز به 
 کمک دارید، بگویید 

.”Farsi“

اگر در خطر هستید

متام زنان سزاوار برخورداری از 
ایمنی و احترامند.

اطالعات تماس برای زنان 

فارسی )FARSI( زبان

9-1-1
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VICTIMLINK BC )پیوند بزه دیدگان 
بی سی(: اطالعات و حمایت برای 

بزه دیدگان از جرایم، به بسیاری از زبانها. 
برای آگاهی از مراکزی که سایر انواع 

کمکها را ارائه می دهند، تماس بگیرید.
تلفن رایگان: 1-800-563-0808.

پیامک: 604-836-6381.

خط تلفن بدرفتاری با سالمندان و 
اطالع رسانی )SAIL(: مکانی امن برای 
بزرگساالن سالمند تا در مورد بدرفتاری/
سوء برخورد و پیشگیری از آن گفتگو 
کنند. تلفن رایگان: 1-866-437-1940 

)8 صبح – 8 شب(. ترجمه ی شفاهی از 
دوشنبه تا جمعه، 9 صبح – 4 عصر. 

:)LSS( انجمن خدمات حقوقی 
 بسته به نوع مشکل حقوقی 

 و درآمد شما، ممکن است بتوانید 
 از کمک حقوقی رایگان برخوردار 
 شوید. اگر به زبان فارسی نیاز به 

 .”Farsi“ کمک دارید، بگویید 
تلفن رایگان: 1-866-577-2525 

خط امداد تلفنی بحران برای زنان 
 کَُتک خورده: کمک به زنانی که در 

 روابط خود خشونت دیده اند. تعدادی 
 از داوطلبان و کارکنان به زبانهایی غیر 

 از انگلیسی صحبت می کنند. 
 1867-687-604 )دوشنبه - جمعه 

 10 صبح - 5 عصر، چهارشنبه 
10 صبح – 8 شب(.

VLMFSS: خدمات حمایت خانوادگی 
چندفرهنگی ونکوور و لوئر مین لند: 
مشاوره، مدافعه ی حقوقی، و حمایت، 
به بیش از 20 زبان برای زنان و کودکان 
مهاجر، اقلیت مرئی، پناهنده، و فاقد 

 مدارک اقامتی که مورد بدرفتاری 
 قرار گرفته اند. این خدمات رایگان 

 و محرمانه است. 604-436-1025. 
vlmfss.ca :وبسایت

این اطالعات در می 2016 به روز بوده است.
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