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 مقدمه
 

 :است شده تهيه زير موارد پيرامون اطالعاتی کردن فراهم منظور به راهنما اين
 کانادا در پليس هایفعاليت نقش  
 پليس با تماس چگونگی و زمان  
 باشيم چه منتظر کند، پرسش ما از يا بيايد ما نزد پليس اگر  
 جرم از پيشگيری هایبرنامه  
 باشيد داشته خود یمحله در جرم از پيشگيری در پويا نقشی توانيدمی چگونه. 

 
 

 پليس نقش/  پیامسیآر یدرباره
. دارد عهده بر شهرها و شهرکها از بسياری در هم را محلی پليس نيروی نقش سیبی در همچنين و است، کانادا ملی پليس نيروی پیامسیآر
 :از عبارتند پیامسیآر وظايف. است مردم یهمه با محترمانه و طرفانهبی رفتار و فرهنگی حساسيت رعايت به متعهد پیامسیآر

 جرم؛ پيرامون تحقيق و پيشگيری  
 نظم؛ و آرامش حفظ  
 ملی؛ امنيت به کمک قانون؛ اجرای 

 
 

 :برساند کمک زير موارد همچون هايیموقعيت در تواندمی ويژه به پیامسیآر
 افراد منزل به غيرقانونی ورود به رسيدگی.  
 خودرو تصادف رخداد صورت در مرور و عبور امنيت به کمک.  
 گمشده فرد جستجوی.  
 آينده جرايم از جلوگيری منظور به جرم از پيشگيری اطالعات یارائه.  
 در خودروها مرور و عبور هدايت و اجتماعی هایجشن در شرکت 

 .خاص روزهای

 هايونيفرم
. ويژه تحقيقی نيروهای و رانندگی و راهنمايی خدمات عمومی، هایگشت مانند هستند خدمت به مشغول مختلفی هایمسئوليت در پليس افسران

   :مانند باشد، گوناگون است ممکن هاآن هایلباس

 پوشندمی اجتماعی پليس افسران و رانندگی، و راهنمايی خدمات عمومی، وظيفه افسران – عادی يونيفرم.  

 راسرس در که است يونيفرمی نمادين قرمز کت. شودمی پوشيده تشريفاتی مراسم برای يا ويژه رويدادهای در اصوالً  – آبی يا قرمز کت 
  .شودمی شناخته کانادا نماد عنوان به دنيا

 کنند استفاده عادی شخصی لباس يا رسمی لباس از وظايفشان به توجه با توانندمی ويژه هایگروه – شخصی لباس. 
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 کارت تا بخواهيد او از توانيدمی خير، يا است پليس کسی که نيستيد مطمئن اگر
 یاداره با توانيدمی همچنين. دهد نشان شما به را خود پليس نيروی نشان يا شناسايی

 .کنند تأييد را اطالعات اين تا بگيريد تماس خود محلی پليس
 

 بگيريد تماس پليس با
 ام به تواندمی جرايم گزارش. بگيريد تماس خود محلی پليس یاداره با مشکوک هایفعاليت و جرايم تمامی گزارش برای تا خواهيممی شما از ما
 .کند کمک امکاناتمان و منابع از استفاده چگونگی از اطالع و جنايت، وقوع سير ردگيری مظنونان، دستگيری و شناسايی در

 اضطراری وضع – 911 با تماس

 ).هفته روز 7 روز،شبانه ساعت 24( بگيريد تماس 911 با درنگبی پزشکی يا سوزیآتش پليسی، اضطراری موارد برای
 :911هايی برای زمان تماس با مثال

 آمبوالنس حضور به نياز که زندگی یتهديدکننده يا پزشکی ایحادثه يا وقوع، حال در جرم سوزی،آتش از است عبارت اضطراری وضع 
  .باشد داشته

 باشد اموالی يا شخص متوجه آنی تهديدی يا باشد خطر در کسی زندگی.  

 ِحرز شکست( غيرقانونی ورود مانند است، وقوع حال در جرمی(.  

 بازگردد صحنه به يا/و باشد اطراف همان هنوز مظنون است ممکن و است داده رخ تازه جدی جرمی وقتی.  

 دارد وجود جدی جرمی از جلوگيری يا مظنون بازداشت برای قوی احتمالی وقتی. 
 نيدتوانمی اگر. هستيد شهر کدام در و داريد کار اورژانس يا نشانیآتش پليس، با که پرسيد خواهد شما از اپراتور گيريد،می تماس 911 با وقتی

 آن هب که بيابند را کسی تا کرد خواهند را خود تالش تمام هاآن و دهيدمی ترجيح را زبانی چه که بدهيد اطالع اپراتور به کنيد، صحبت انگليسی
 .»کنيد صحبت َمنَدرين به و سوری، پليس،: «بگوييد توانيدمی شما مثالً . کندمی صحبت زبان

 .فرستاد دخواه است شده ثبت شما تلفن شماره برای که آدرسی به را پليس افسر يک بالفاصله اپراتور کنيد، صحبت نتوانيد دليلی هر به اگر

 911 با تصادفی هایتماس

 :هاتماس اين از برخی از جلوگيری برای ما به کمک منظور به. شودمی گرفته 911 با تصادفی تماس هزاران ساله هر

 نکنيد ذخيره خود همراه و منزل تلفن در را 911 یشماره.  

 شود جلوگيری جيبتان داخل اتفاقی گيریشماره از تا شويد مطمئن خود همراه گوشی بودن قفل از.  

 بگيرند تماس غيراضطراری موارد 911 با زمانی چه و چگونه که بدهيد توضيح کودکان به. 
 

 

 ما صورت اين غير در. کنيد صحبت اپراتور با و بمانيد خط روی گرفتيد، تماس 911 با تصادفی طور به اگر
 برای شما. است شما امنيت از اطمينان ما اولويت. بفرستيم را کسی يا بگيريم تماس شما با خودمان بايد

 بلکه نکنيد، قطع را تماس هرگز که خواهيممی شما از اما شد، نخواهيد جريمه يا مشکل دچار اشتباهی تماس
 .بدهيد توضيح را افتاده اتفاق آنچه و بمانيد خط روی
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  غير اضطراریتماس 
 غيراضطراری یشماره از اطالع برای. بگيريد تماس غيراضطراری خط با نيست، اضطراری که بدهيد گزارش را جرمی خواهيدمی وقتی

 )فرانسه و انگليسی( : http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en کنيد مراجعه پیامسیآر اينترنتی پايگاه به خود محل پیامسیآر
 :غيراضطراری هایتماس از هايینمونه

 است شده زده دستبرد شما خودروی به هنگام شب مثالً ( ندارد وجود مظنونی و است افتاده اتفاق که جرمی گزارش(.  

 پرسروصدا مهمانی يک مثالً ( آزاردهنده يا مشکوک رفتارهای گزارش(.  

 داريد پليس اداره در قبل از که ایپرونده مورد در پيگيری برای اطالعات یارائه يا دريافت. 
 
 

 
 

 بود؟ نيازخواهد مورد چيزهايی چه گيريدمی تماس پليس با وقتی

 حفظ خط، روی ماندن با. کنند کسب شما از پرسشها از ایمجموعه پرسيدن با را خاصی اطالعات تا اندديده آموزش کامالً  ارتباطات اپراتورهای
 اپراتورهای دهيد،می پاسخ پرسشها اين به شما که زمانی در. کنيد راهنمايی پاسخ به رسيدن برای را ما توانيدمی پرسشها، به پاسخ و آرامش،
 .کنندمی منتقل است شما محل راه در که پليسی افسر به را دريافتی اطالعات ارتباطی

 :از عبارتند پرسيد خواهند شما از ارتباطی اپراتورهای که پرسشهايی از برخی
 شود؟می داده گزارش ایحادثه چه  
 است؟ افتاده اتفاق زمانی چه  
 است؟ افتاده اتفاق کجا  
 هستند؟ درگير کسانی چه  
 است؟ افتاده اتفاق اين چرا کنيدمی فکر 

 لحهاس يا مخدر مواد الکل، آيا که بپرسد شما از اپراتور است ممکن همچنين
 اهر در که افسرانی به را اطالعات اين بتواند کهآن تا دارد وجود صحنه در

  .کند منتقل هستند

 یحادثه يک درگير قربانی يا شاهد مظنون، يک عنوان به شما اگر
 :پرسيد خواهد شما از را موارد اين افسر باشيد، پليسی

 کامل نام  

 تولد تاريخ  

 تلفن شماره و آدرس. 

 .بدهيد گزارش. کنيد مشاهده

 حس به رسد،می جانابه يا غيرعادی شما نظر به چيزی اگر
 هایتفعالي. بگيريد تماس پليس با و کنيد اعتماد خود غريزی

 :باشد موارد اين شامل تواندمی مشکوک

 کشدمی سرک هاخانه یپنجره يا خودروها داخل کسی.  

 حضورش برای دليلی هيچ رسدمی نظر به که ایغريبه 
  .ندارد وجود محله در
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 هدف هيچ برای يا گرفت نخواهد قرار شخصی هيچ اختيار در شما اطالعات. شودمی وارد پليس ايمن هایداده پايگاه يک در اطالعات اين
 .شد نخواهد استفاده آن از ديگری

 ناشناس صورت به جرم يک گزارش
 کرايم استاپرز: » جلوگيرندگان از جرم«توانيد با اگر مايل به گزارش ناشناس يک جرم هستيد می)Crime Stoppers ( 

  .تماس بگيريد /http://www.bccrimestoppers.com يا از طريق پايگاه اينترنتی TIPS-222-800-1 به شماره
 کندمی دريافت زبان 115 از بيش به را اطالعات استاپرز کرايم.  
 دهيد گزارش را جرم يک خود یمنطقه در پليس خدمات اداره به مراجعه با توانيدمی شما.  
 بفرستيد پيامک 9-1-1 به توانيدمی باشيد، کرده نامنويسی قبل از و هستيد گفتاری معلول يا شنواکم ناشنوا، اگر. 

 آنالين دادن گزارش

 رسالا امکان آيا ببينيد تا کنيد مراجعه خود محلی پليس خدمت اينترنتی صفحه به. داد گزارش آنالين صورت به توانمی را جرايم انواع برخی
 .نه يا دارد وجود آنالين گزارش

 :از عبارتند گزارش نوع اين هایمقوله باشد، موجود شما یمنطقه در آنالين گزارش امکان اگر
 مظنون بدون( دالر 5000 از کمتر ارزش به شده دزديده يا گمشده اموال(.  
 مظنون بدون( دالر 5000 از کمتر خسارت با خودرو به دستبرد يا رساندن آسيب(.  
 مظنون بدون( دالر 5000 از کمتر خسارت با حادثه محل از فرار و تصادف(.  
 خطرناک رانندگی مانند رانندگی تخلف. 

 پليس با تعامل
 

 در بخواهد هاآن خاطر به پليس است ممکن که دارد وجود مختلفی داليل
. کند صحبت شما با هستيد جامعه در بيرون که هنگامی يا منزل درون
 :بخواهد پليس است ممکن مثالً 

 کند صحبت جاری بازجويی يک یدرباره.  
 اطالعات گردآوری برای را شما یمحله 

 .کند جستجو داده رخ که جرمی یدرباره
 يا جرم از پيشگيری مورد در اطالعاتی 

 .کند ارائه ايمنی
. دکني شناسايی يونيفرم روی از را پليس افسران توانيدمی معموالً  شما

 اگر. اندنپوشيده يونيفرم که شويد رو به رو افسرانی با گاهی است ممکن
 شناسايی مدرک توانيدمی داريد، شک پليس افسر يک هويت یدرباره
 .باشدمی نشان یشماره و نام شامل که بخواهيد آنان از رسمی

 
 

 شما منزل در

 را رد بايد بيايد، شما سکونت محل به پليس هستيد منزل در که زمانی اگر
 ابد،ي اطالع هاآن از افسر خواهيدمی که داريد فرهنگی سنتهايی اگر. کنيد باز

 ً ً . بگوييد هاآن به لطفا  حين رد پليس افسر يک که باشيد داشته توجه لطفا
 .بياورد در خانه به ورود هنگام را خود هایکفش تواندنمی وظيفه انجام
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 يکی حتی اي دوست يک خانواده، اعضای از يکی از توانيدمی کنيد،نمی صحبت انگليسی اگر. نهراسيد پرسيدن از شويدنمی متوجه را چيزی اگر
 تانيحیترج زبان به شما به کمک برای را کسی تا کرد خواهد را خود تالش نهايت افسر نباشد، دسترس در کسی اگر. بخواهيد کمک هاهمسايه از

 .کند پيدا
 
 

 :که بشوند شما یخانه وارد توانندمی زمانی پليس افسران

 باشد کرده ورود به دعوت را هاآن خانه درون از کسی.  
 کسی يا است اضطراری موقعيتی که باشند داشته منطقی داليل 

  .است ديده آسيب
 ورود یاجازه هاآن دهدمی نشان که باشند داشته قانونی مدرکی 

 .دارند
 تماس يک از پس مثالً ( منزل آن در را کسی سالمت بخواهند 

 .کنند بررسی) 9-1-1 با کارهنيمه
 
 

 
 رانندگی هنگام در 

 را نقليه ایوسيله زمانی هر که دارد اجازه پليس
 را تتخلفا ساير يا رانندگی تخلفات تا کند متوقف
 کرد خواهد اشاره شما به پليس افسر. کند بررسی

 کار اين و کنيد متوقف جاده کنار در را خودرو که
 خودروی داخل از يا جاده در دادن عالمت با را

 اي آژير نور، از استفاده دست، حرکت توسط پليس
 .داد خواهد انجام بلندگو

 پليس وقتی افراد، همه ايمنی از اطمينان منظور به
 :بايد کندمی متوقف را شما

 محض به و بکاهيد خود سرعت از 
 را خودرو امن، شرايط شدن فراهم

  .کنيد متوقف جاده راست سمت در
 اينکه مگر بمانيد خود خودروی در 

 شما به ديگری دستور پليس افسر
  .بدهد

 شوند ديده که داريد نگه طوری را هايتاندست و بکشيد پايين را شيشه.  
 اين یارائه. دهيد ارائه را) سند( ثبتی مدارک و رانندگی گواهينامه مانند شده درخواست مدرک نوع هر و کنيد صحبت افسر با 

 .است قانونی امری او درخواست صورت در پليس افسر به مدارک

 :گيرندمی قرار اصلی یدسته دو در رانندگی تخلفات
 عدم يا نادرست،) حرکت خط( باند تغيير ايست، عالمت يا قرمز چراغ پشت نکردن توقف غيرمجاز، سرعت :حرکت ینحوه به مربوط تخلفات
 .ديگر خودروی با مناسب یفاصله رعايت

 ...است معنی چه به
 

 )قربانی( ديدهبزه
 آسيب دچار حادثه يا تصادف جرم، يک ینتيجه در که کسی

 .است شده جسمی يا روحی
 شاهد
 .است ديده را تصادفی يا جرم وقوع که کسی

 مظنون
 .است شده تخلفی يا جرم مرتکب رودمی گمان که کسی
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 .خودرو ینامهبيمه يا سند، رانندگی، گواهينامه یارائه عدم يا ترمز، هایچراغ خرابی کمربند، نبستن: حرکتی غير تخلفات

 :از عبارتند رانندگی حال در شدن متوقف برای ديگر داليل
 مستی حال در رانندگی مثالً ( کامل هوشياری بدون رانندگی(  
 دقتبی يا خطرناک رانندگی  
 پيامک ارسال مثالً ( رانندگی حين در همراه تلفن از استفاده(  
 گرددمی آن دنبال به افسر که شخصی مشخصات با شما خودروی يا/و شما خودروی سرنشينان شما، است ممکن مثالً . جنايی تحقيقات 

  .باشيد داشته مطابقت
 ايمنی هاینگرانی 

 ديگری تفعالي هر از بيش رانندگی عادی ايستهای حين در افسران. هستند پليس شغل یجنبه ترينخطرناک رانندگی هایايست گوناگون، داليل به
 نظر زير مه را ترافيک پيوسته حال عين در و کنند تفسير و تحليل را خودرو سرنشينان رفتارهای و اعمال بايد افسران. شوندمی کشته يا مجروح

 شدن نزديک طرز از دارد امکان. کنند متوقف ايمن شکلی به مشخص ایشيوه از پيروی با را خودروها تا اندديده آموزش افسران. باشند داشته
 .ندارند را شما ترساندن قصد هاآن ولی شويد، نگران خودرويتان به هاآن

 

 کند بازداشت يا توقيف را شما پليس اگر 

 Canadian Charter of) کانادا هایآزادی و حقوق منشور براساس
Rights and Freedoms)، پليس، سوی از بازداشت يا توقيف صورت در 

  :اينکه از عبارتند حقوق اين. برخورداريد حقوقی از
  .ايدشده بازداشت يا توقيف چرا که شود گفته شما به
 باشيد داشته وکيل تأخير بدون که شود داده حق اين و شده داده اطالع شما به
 نتأمي طرفها تمام ايمنی و گرفت قرار کنترل تحت اوضاع که هنگامی يعنی(

  .)شد
 وکيل يک از يا کنيد تلفن خواهيدمی که وکيلی هر به باشيد داشته اجازه

  .کنيد دريافت رايگان مشاوره (legal aid) حقوقی معاضدت
 Young Offender) جوان بزهکاران قانون براساس سال 18 زير جوانان
Act) از يکی با صحبت حق هاآن از يکی که برخوردارند بيشتری حقوق از 
  .است سرپرستان يا والدين
 است داده رخ که جرمی با طريقی به شما کند گمان پليس افسر يک چنانچه
 فرصت اين از هاآن معموالً . کند بازداشت را شما که دارد حق داريد، ارتباط
 دليل به ماش وقتی. کنندمی استفاده سؤال پرسيدن و موقعيت بيشتر بررسی برای

 حمل که چيزی هر شما، خود تواندمی پليس افسر هستيد، بازداشت تحت جرمی
 شما نزديکی در بازداشت زمان در که صورتی در را، شما خودروی و کنيدمی

 افراد یهمه ايمنی از تا دهندمی انجام را جستجو اين هاآن. کند جستجو باشد،
 .کنند جلوگيری مدارک و شواهد نابودی از و کنند، پيدا شواهدی شوند، مطمئن

 
 هاشکايت و هانگرانی ها،پرسش

 محل پیامیسآر يگان با زمانی هر توانيدمی. کنيد بيان را هاآن داريد حق داريد شکايتی يا نگرانی پرسش، پليس با برخوردهايتان و تعاملها پيرامون شما اگر
 .کنيد مطرح را هايتاننگرانی و بگيريد تماس خود
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 داريد، پليس با خود تعامالت یدرباره هايینگرانی همچنان اما بگيريد تماس خود محلی پیامسیآر يگان با مستقيم طور به خواهيدنمی اگر
 پیامسیآر به مربوط) Civilian Review and Complaints Commission( شکايات و غيرنظامی بازبينی کميسيون با توانيدمی

)CRCC (بگيريد تماس: 

 1-800-665-6878: کانادا جای هر از 
 )شنواکم افراد برای( 1-866-432-5837 :(TTY) تايپ تله

 Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP 
P.O. Box 1722, Station B 

Ottawa, ON K1P 0B3 
 اينترنتی پايگاه :http://www.crcc-ccetp.gc.ca  )فرانسه و انگليسی( 

 ديدگانبزه خدمات
 .کرد خواهد ايفا  مجدد ديدگیبزه و) شدن قربانی( ديدگیبزه زيانبار آثار کاهش در مهمی نقش شود، ارائه هنگامبه ديدگانبزه خدمات اگر

 :از عبارتند) RCMP Victim Services Program( پیامسیآر ديدگانبزه خدمات یبرنامه هایهدف
 آنها؛ بهبودی به کمک و آنها هایخانواده و ديدگانبزه بر روانی یضربه و جرم تأثير کاهش  
 مجدد؛ ديدگیبزه خطر کاهش به کمک و ديدگانبزه امنيت تقويت  
 جنايی؛ قضايی نظام در ديدگانبزه مشارکت سطح دادن افزايش  
 کنند عمل دادگاه دادرسی روند در شاهد عنوان به که ديدگانبزه کردن آماده. 

 ات دارد ديدگانبزه خدمات هایسازمان با تنگاتنگی همکاری پليس ارجاع، درخواست تا جرم، پيرامون تحقيق تا کمک، درخواست تماس زمان از
 .شوندمی برخوردار نيازشان مورد حمايت از تأخير بدون  جرم، يک ديدگانبزه که شود حاصل اطمينان

 )VictimLink BC( سیبی لينکويکتم

 اطالعات ديدگانبزه از حمايت مددکاران سی،بی لينکويکتم در. است استان سراسر در جنايت ديدگانبزه برای کمک تلفن خط سیبی لينکويکتم
 جنسی، و خانوادگی خشونت ديدگانبزه اختيار در را بحران شرايط در حمايت و دهند،می ارائه جرايم ديدگانبزه تمام به را الزم هایارجاع و

 .گذارندمی جنسی يا جسمی بدرفتاری بزرگسال بازماندگان و سالمندان، با بدرفتاری روابط، در خشونت جنسی، تجاوز شامل
 

 اجتماعی، ،محلی منابع از ایشبکه به را افراد سیبی لينکويکتم 
 گذار هایخانه ديدگان،بزه خدمات شامل دولتی و قضايی بهداشتی،

 اطالعاتی همچنين هاآن. کندمی وصل ایمشاوره منابع و ،)امن(
 و فدرال مرتبط هایقانونگزاری و هابرنامه قضايی، نظام یدرباره

 حفاظتی، حکم ثبت ايمنی، ريزیبرنامه جرم، از پيشگيری استانی،
 .کنندمی فراهم نياز مورد منابع ساير و

 1-800-563-0808 طريق از توانمی سیبی لينکويکتم با
  .کرد برقرار تماس

ً  لينک،ويکتم یدرباره بيشتر آگاهی برای  اينترنتی پايگاه از لطفا
 )انگليسی( http://www.victimlinkbc.ca: نماييد ديدن هاآن

 

 پذيرآسيب بخش و کيفری پيشينه هایبررسی
 کيفری پيشينه بررسی به نياز گوناگون داليل به است ممکن شما

 سفرهای فرزندپذيری، استخدام،: جمله از باشيد، داشته) جزايی(
 شهروندی، اعطای داوطلبانه، کارهای المللی،بين
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 کيفری یپيشينه بررسی درخواست که هنگامی). شدمی گفته عفو آن به قبالً  که( کيفری سابقه تعليق کسب منظور به يا دانشجويی کاريابی نام، تغيير

 :است موجود اينترنتی نشانی اين در بيشتر اطالعات. بگيريد تماس خود محلی پليس خدمات با نخست کنيد،می
 

bc.rcmp.ca > Safety Tips 

 ورتیص در. باشدمی او انگشت اثر اطالعات نيز و فرد، هایشدن تبرئه و هامحکوميت جنايی، هایاتهام یبرگيرنده در کيفری یپيشينه یپرونده
  .باشدمی او انگشتان آثار شامل پرونده اين باشد، شده محکوم يا متهم قبالً  فرد که

 توانمی هک را جزئيات از اطالعاتی و خير يا باشدمی کيفری یپيشينه دارای فردی آيا که کندمی مشخص فرايند اين :کيفری یپيشينه بررسی
 ً   .گذاردمی دهنده درخواست اختيار در کرد افشا قانونا

 گفته عفو آن هب قبالً  که( پيشينه تعليق هرگونه نيز و کيفری، یپيشينه دارای فردی آيا که کندمی مشخص فرايند اين: پذيرآسيب بخش بررسی
 را اطالعاتی. نه يا دارد پذيرآسيب بخش بررسی با مرتبط اطالعات یدرباره محلی پليس در ایپيشينه و باشد،می جنسی هایجرم بابت) شدمی
ً  توانمی که   .گرفيت خواهد قرار دهنده درخواست اختيار در کرد افشا قانونا

ً  داريد، نگاریانگشت خدمات به نياز مهاجرتی امور برای اگر: نکته ) Immigration Department( مهاجرت اداره از فرمی يا نامه لطفا
 .باشيد داشته همراه شناسايی مدرک نيز و داريد، نياز چيزهايی چه دهد نشان که بياوريد

 

 شغلی هایموقعيت
 بيش دارای که پی،امسیآر در اشتغال. نمايد ارائه پیامسیآر همچون تنوعی و خدمات سطوح که ندارد وجود کانادا در ديگری پليس نيروی هيچ
  .کندمی فراهم پيوسته رشد و يادگيری برای کاملی فرصت است، شغلی تخصص 150 از

 بررسی را کنيممی عرضه ما آنچه کنيد، ايجاد تغييری خود کشور و جامعه در خواهيدمی اگر. ندارد مشابه که دهدمی پيشنهاد شغلی پیامسیآر
  !ندارد معمولی مشاغل با قرابتی هيچ که کنيد پيدا را ایحرفه و کنيد

 پیامسیآر آکادمی در را ماه ۶ که بپذيريد و باشيد داشته را الزم هایويژگی از شماری بايد پی،امسیآر در استخدام درخواست منظور به
)RCMP Academy (از آينده، استخدامی هایبرنامه و الزم هایويژگی از کاملی فهرست یمشاهده برای. بگذرانيد ساسکاچوان ريجاينا، در 

 :کنيد ديدن زير نشانی

www.rcmp-grc.gc.ca )فرانسه و انگليسی( 
 

 داوطلبانه کار هایفرصت
 خدمات موفق یارائه در ناپذيرجدايی اجزای داوطلبان 

 يگان سطح در ويژه به و باشند،می جامعه به پليسی
 آنجا در که چرا دارند، زيادی اهميت) محل پليس مرکز(

 به ما اجتماعی همکاران و کارمندان، اعضا،  با همراه
 .پردازندمی عملی کار

 کارمندان مکمل که است اين داوطلبی هایبرنامه هدف
 ار قانون اجرای کار داوطلبان. آنان جايگزين نه و باشند

 .ندارند عهده بر دهندمی انجام عادی اعضای که

ً  داوطلبان  جامعه در پليسی امور هایجنبه تمام در تقريبا
 :شودمی ذکر مثال چند جااين در. کنندمی کمک

 محله ديدهبانی  

 نوز ِرد عمليات (Red Nose)  

 موتورسيکلت با گشت/سواری 
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 ساحلی/فرودگاهی ديدبانی  

 طبل و شيپور موسيقی باند  

 ديدگانبزه خدمات یبرنامه  

 اجتماعی رايزنی یکميته  

 شهروندان گشت  

 هامحله پليس دفترهای 
 

 به و شخصيت، ُحسن داشتن و پذيریمسئوليت سن، سال ١۶ حداقل داشتن شامل که باشند داشته خاصی هایويژگی بايد پیامسیآر با همکاری داوطلبان
 .باشدمی الزم سطح در امنيتی صالحيت گواهی آوردن دست

 کمکی پاسبان یبرنامه

 نظارت تتح و غيرمسلح صورت به حضور اين و کنند،می مشارکت اجتماعی پليسی هایفعاليت در که هستند پوشیيونيفرم داوطلبان کمکی هایپاسبان
 ياری افسران به هم شرايط ساير در است ممکن و کنند،می کمک جرم از پيشگيری و محور-اجتماع پليسی هایفعاليت در هاآن. باشدمی پیامسیآر

  .برسانند

 ترميمی عدالت یبرنامه

 حمايت آنان از اند،شده مرتکب که هايیجرم آثار درک به نوجوانان تشويق با که باشدمی محور-داوطلب یبرنامه يک ترميمی عدالت یبرنامه
 ديدگانبزه و بزهکاران ميان هایمالقات تسهيل و ريزیبرنامه در داوطلب، عنوان به شما. آوردمی فراهم جبران فرصت هاآن برای و کندمی

 .کرد خواهيد کمک
 

 خدمات و هابرنامه
 

 خانگی خشونت
 از فارغ را افراد و بدهد رخ ایرابطه هر در است ممکن امر اين. باشد جنسی يا عاطفی جسمی، بدرفتاری شکل به تواندمی خانه در خشونت
 خود اگر. است قانون خالف امری بلکه نيست، خانوادگی يا شخصی ایمسئله خانگی خشونت. بدهد قرار تأثير تحت قومی خاستگاه يا سن، جنسيت،

 لينکويکتم با يا خود محلی پليس خدمت با توانيدمی شما. باشدمی فراهم کمک امکان است، خانگی خشونت یديدهبزه شناسيدمی که کسی يا شما
 .کنند کمک شما به متعددی هایزبان به توانندمی هاآن چون بگيريد، تماس 1-800-563-0808 یشماره به سیبی

 
 محورنفرت هایجرم
 به سبتن داوریپيش يا نفرت یانگيزه با که شودمی تعريف دارايی يا گروه شخص، يک عليه جنايی تخلفی عنوان به محورنفرت جرم کانادا، در

 قانون در که هستند هايیگروه زير هایگروه. دارد وجود محورنفرت هایجرم مخصوص گروه يک سیبی در. شودمی انجام مشخصی گروه
 جسمی، يا ذهنی معلوليت سن، دين، زبان، و قوميت پوست، رنگ نژاد،: اندشده برده نام) Criminal Code of Canada( کانادا کيفری
 .ديگر مشابه عامل هر يا جنسی، گرايش يا جنسيت

 با است ممکن شوندمی محکوم محورنفرت جرمی به که کسانی. شوندمی پيگيری جديت با شوندمی داده گزارش پليس به که محورینفرت هایجرم
 .شوند روروبه نيست نفرت هاآن محرک که جنايی جرايم ساير به نسبت ترسنگين حکمی

 هايیگروه و افراد از که است آن برای هاسازمان اين وجود. هستند متحد محورنفرت جرايم با مقابله در اجتماعی هایسازمان و پليس دولت،
 .اندگرفته قرار حمله مورد هويتشان دليل به که کنند حمايت و محافظت

 بدهيد گزارش را محورنفرت جرم يک تا بگيريد تماس 9-1-1 با.  
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 کنيدمی گزارش را محورنفرت جرم يک که کنيد اعالم دهيد،می گزارش را ایحادثه وقتی. 
 کنيد گزارش را تهديد و تجاوز حمله، مانند اضطراری موارد. 
 مختص يگان به را شما اپراتور. کنيد گزارش را محورنفرت تبليغات و تخريب ديوارنگاری، مانند غيراضطراری هایجرم 

 .کرد خواهد وصل موضوع آن به رسيدگی

 روحی یضربه و روان سالمت
 ایتهرش يا ،)زخمروان( روانی یضربه يک از پس. آيدمی  نبرد درگير ایمنطقه از که کسی برای ويژه به نيست، آسانی کار جديد کشوری به آمدن

 هب تواندمی امر اين. کنندمی تجربه پيوسته را رويداد آن ها،چالش ساير و) بکفالش( ذهنی يادآوری طريق از افراد برخی گوناگون، رويدادهای از
. است روانی بيماری نوعی که گويند،می (PTSD) روانی یضربه از پس استرسی اختالل حالت اين به. بگذارد اثر هاآن زندگی بر عميق شکلی
 از مسلحانه هایدرگيری دليل به که هستند افرادی ميان در رايج عوارض و عالئم جزء روانی یازضربه پس استرسی اختالل و روحی یضربه

 .اندشده آواره سرزمينشان و خانه
  

 زشکپ با که است اين کار بهترين است، روانی یضايعه از پس استرسی اختالل دچار است مهم شما برای که کسی يا شما خود کنيدمی فکر اگر
 .بيابيد را خود جغرافيايی یمنطقه مخصوص منابع تا کنيد بررسی کتاب اين جلد پشت در را منابع بخش همچنين. کنيد مشورت خود

 
 گمشده افراد
 سپس و نيدک صبر مشخصی زمان مدت نيستيد ناگزير شما. بگيريد تماس پليس با بايد شود گم شما بستگان از يکی يا دوست، فرزند، همسر، اگر
 سعک درخواست شما از پليس. کندمی کسب شما از او معمول عادتهای و شدهگم شخص یدرباره اطالعاتی پليس. کنيد گزارش را فردی شدن گم

 .کرد خواهد کند کمک او يافتن به که اطالعاتی هرگونه نيز و شده گم فرد
 

 . کنيد کار چه شدن جدا صورت در که نماييد ريزیبرنامه قبل از کنيدمی شرکت بزرگ رويداد يک در کودکان با همراه اگر
 انندم مسئول شخصی از توانندمی هاآن که بگوييد کودکان به اينکه يا باشد همديگر کردن پيدا برای خاص محلی کردن مشخص شامل تواندمی کار اين
 .کنند کمک درخواست پليس افسر يک

 
 سالمندان ايمنی

 را تقلب و کالهبرداری ايمنی، هاینگرانی سالخوردگان، با بدرفتاری تا است هاآن مراقبان و سالمندان برای ويژه به و، اجتماع به معطوف اطالعات اين
  .بدهند تشخيص

 .نماييم ايجاد ترامن جوامعی توانيممی ما شهروندان، با همکاری در و است سالمندان عليه موارد اين کاهش به موظف پیامسیآر
 در شما به تواندمی پيشگيرانه هایروش به نسبت آگاهی و آموزش 

 که بدهد نشان شما به و کند کمک بالقوه جرم موقعيت تشخيص
 .ببريد بين از يا داده کاهش را خطر چطور

 امنيت احساس تواندمی محل پليس با شدن آشنا و جامعه در مشارکت
 بهبود سبب تواندمی همچنين شما مشارکت. بدهد افزايش را شما

 .شود شما یجامعه در موجود خدمات و هابرنامه
 :نماييد مراجعه زير آدرس به بيشتر اطالعات کسب برای

bc.rcmp.ca > Safety Tips > Personal Safety > 
Seniors Safety Guidebook )فرانسه و انگليسی(      
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 سالخوردگان با بدرفتاری

 سساتمؤ يا شخصی منازل در که سالخورده افراد است ممکن که است انگاريیناديده يا نامناسب رفتار خشونت، معنی به سالخوردگان با بدرفتاری
 .کنند تجربه معتمد يا قدرت دارای افراد ساير يا خدمات کنندگانارائه مراقبان، خانواده، اعضای ديگر فرزندان، همسر، سوی از کنندمی زندگی

 شخيصت قابل دارند تعامل سالخورده افراد با اغلب که کسانی برای که شود نمايان رفتارها از ایمجموعه شکل به تواندمی سالخوردگان با بدرفتاری
 .باشدمی

 سالخوردگان با بدرفتاری هایگونه

 ديگران توسط( شدن گرفته ناديده(  
 جسمانی بدرفتاری  
 جنسی برداریبهره يا جنسی بدرفتاری  
 عاطفی يا روانی بدرفتاری  
 سالخورده شخص يک هایدارايی يا پول از سوءاستفاده يا دزدی( اقتصادی سوءاستفاده(  
 غيربهداشتی يا/و غيراستاندارد شلوغ، خيلی زندگی محيط( نهادی استفاده سوء(  
 خصوصی حريم و آزادی کردن محدود( حقوق نقض(  
 معنوی و مذهبی سنتهای يا مراسم ها،تکليف انجام کردن سلب يا محدوديت( معنوی استفاده سوء( 

گيرد،می قرار استفاده سوء مورد شناسيدمی که کسی يا شما خود اگر  
 !دهيد گزارش پليس به

 

 جرم از پيشگيری
 از جرم کاهش و پيشگيری در مؤثر هایروش پيرامون را اطالعاتی که است اين پیامسیآر در جرم از پيشگيری هایريزیبرنامه و خدمات هدف

  .نمايد ارائه کانادا شهروندان برای جرم وقوع از پيش خطر عوامل کاهش طريق

 موضوعات که کنيم اجرا و داده توسعه را هايیبرنامه تا داريم هاناحيه و هااستان در کاران اندر دست و خود همکاران با نزديکی همکاری ما
 .دهندمی قرار خود هدف کانادا سرتاسر جوامع در را خاصی جنايی

 شخصی ايمنی

 واکنش یموقعيت چنان به نسبت که کند کمک شما به يا کند کمک جرم وقوع از پيشگيری به تواندمی اساسی ايمنی ینکته چند داشتن نگاه خاطر در
 چيزی اگر و کنيد اعتماد خود غريزی حس به. باشيد آگاه خود پيرامون به نسبت همواره که است اين مؤثر اما ساده اینکته. دهيد نشان مناسبی
 .بگيريد تماس پليس با يا کنيد دور موقعيت آن از را خود رسد،نمی نظر به درست

 دزدی

 هر و کنيد خودداری او با بيشتر یمواجهه از توانيدمی شما داد، قرار فيزيکی یحمله مورد را شما يا کرد تهديدتان شد، نزديک شما به کسی اگر
 ونچ کنيد مقاومت نکنيد سعی يا ندهيد ادامه را بحث. غيره و کاله، جيبی، کيف همراهتان، تلفن شامل اشيايی – بدهيد او به خواهدمی که را چيزی

 .کند بدتر را اوضاع است ممکن کار اين

 :از عبارتند کنيد اتخاذ توانيدمی که ديگری ايمنی احتياطی اقدامات
 باشيد آگاه خود پيرامون از و برويد راه اطمينان با.  
 کنيد پرهيز بزرگ دستی کيف يا ساک حمل از.  
 داريد نگه پنهان را قيمتی وسايل و همراه تلفن مانند هايیدارايی.  
 در که باشيد داشته همراه را هايیکارت يا/و پول شناسايی، اوراق فقط 

 .داريد نياز هاآن به خاص سفر همان
 
 
 

15 



16 

 

 

[Persian] 

 

 خودرو جرايم

 :کرد پيشگيری هاروش اين با توانمی را موراد از بسياری. شودمی شما خودروی از دزدی هم و شما خودروی دزدی شامل هم خودرو جرايم
 دزدگير از استفاده.  
 کنندمی آمد و رفت مردم که هايیمکان يا زياد نور دارای هایمکان در خودرو کردن پارک.  
 غيره و دستی، کيف الکترونيکی، لوازم خرد، پول خريد، هایکيسه مثالً ( خود خودروی داخل از اموال برداشتن(.  
 نکنيد رها شدن گرم حين در را خود خودروی وقتهيچ.  
 ببريد خود همراه يا کنيد مخفی را خود گاراژ در کنترل ريموت. 

 خانه امنيت

 :از عبارتند هانکته برخی. برساند حداقل به را گرفتن قرار سرقت مورد احتمال تواندمی خانه در اساسی ايمنی اقدام چند اجرای
 

 دارد مناسبی روشنايی و ايمنی منزلتان که شويد مطمئن.  
 کنيد قفل را هاپنجره و درها هستيد، منزل در که زمانی حتی.  
 کنيد خريداری دزدگير سيستم يک.  
 بزند سر منزلتان به تا بخواهيد معتمد دوست يا همسايه يک از هستيد، خانه از دور طوالنی مدتی اگر. 

 با تواندمی کار اين. دهندمی قرار هدف را خالی هایخانه دزدها زيرا باشد مشهود شما یخانه در ساکنين حضور که دارد اهميت مسئله اين
 خانه از دور طوالنی مدتی داريد قصد اگر همچنين. کنيد جلوگيری منزل در پشت روزنامه ایدسته شدن جمع از مثالً  شود، انجام ساده اقداماتی
 اصلح اطمينان تا بفرستند خانه بررسی برای را کسی شما نبود زمان در بخواهند هاآن است ممکن چون بدهيد اطالع خود یبيمه شرکت به بمانيد،

 .داريد قرار پوشش تحت شما که شود

 ایجاده ايمنی
  .دارند قانون از پيروی و جاده در اشتراک برای مسئوليتی همگی پياده عابران و سواراندوچرخه رانندگان،

 به شويد دهدي تا بپوشيد نور بازتابنده يا روشن هایلباس. شوند رد خيابان از پياده عابر خطوط مشخص محل از و کنند حرکت روپياده در بايد پياده عابران
 يا دهيد قرار خود گوش يک در را هدفون کنيد سعی دهيد،می گوش موسيقی به رویپياده حين در اگر. شب در يا نامناسب هوايی و آب شرايط در ويژه
  .بمانيد باقی هوشيار خود پيرامون به نسبت کهآن تا ندهيد قرار حداکثر حالت در را صدا

 مئنمط آن کردن کار درست از تاندوچرخه بر شدن سوار از قبل بايد همچنين. کنند سر به ايمنی کاله و کنند پيروی جاده قوانين از بايد سواراندوچرخه
 .شويد

 از عبارتند مقررات اين. باشند آگاه است، شده بيان) Motor Vehicle Act( موتوری ینقليه وسايل قانون در که گونهآن جاده، مقررات از بايد رانندگان
. ستنده امنيت در ايمنی کمربند بستن با سرنشينان تمامی اينکه و رانندگی، برای خودرو بودن امن از اطمينان حصول مجاز، سرعت تابلوهای از پيروی

 تصحب سیبی در ها،اين بر عالوه. بيانجامد شدن زندانی يا جريمه بازداشت، به است ممکن و است غيرقانونی الکل يا مخدر مواد تأثير تحت رانندگی
. بشود استفاده» hands free« ندارند نگهداشتن دست در به نيازی که ابزارهايی از اينکه مگر باشدمی غيرقانونی رانندگی هنگام در تلفن با کردن

 .کنند دريافت يا ارسال پيامک توانندنمی رانندگان همچنين
 ...دانستيدمی آيا

 است قانون يک سواری دوچرخه هنگام به ايمنی کاله پوشيدن. 
 غيرقانونی عبور )Jaywalking (رانندگی و راهنمايی چراغ يا پياده عابر خط که شويد رد خيابان از محلی در شما که است زمانی 

   .شود آسيب به منجر تواندمی که نبيند، را شما خودرويی که دهدمی افزايش را احتمال اين و است تخلف کار اين. ندارد وجود
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 ببندند ايمنی کمربند بايد خودرو سرنشينان تمامی و راننده قانون، اساس بر.  
 اطفال مخصوص صندلی در ايمنی داليل به بايد باشد داشته اينچ 9 و فوت 4 از ترکوتاه قدی و پوند 40 از کمتر وزنی که کودکی 

  .بنشيند
 زرد يا قرمز، آبی، رنگ به هاآن گردان هایچراغ و اندايستاده هاجاده در که رسمی خودروهای یهمه به شدن نزديک هنگام رانندگان 

  .»بگيرند کنار و بکاهند خود سرعت از« بايد است، روشن
 تقلب و کالهبرداری

  .شودمی اختراع روزه هر نيز جديدی هایتقلب و نيست، آسانی کار هم هميشه تقلب يک تشخيص

 خواهيدمی اگر .نيستيد تنها شما – نکشيد خجالت ايد،کرده ارسال مبلغی قبالً  اگر يا باشيد، گرفته قرار کالهبرداری يک هدف است ممکن که مشکوکيد اگر
 (The Canadian Anti-Fraud Centre) کانادا کالهبرداری ضد مرکز با داريد، بيشتری اطالعات به نياز يا کنيد، گزارش را کالهبرداری يک

  :بگيريد تماس

  1-888-495-8501: تلفن طريق از

  )فرانسه و انگليسی(  http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca: اينترنتی پايگاه

 انبوه بازار در کالهبرداری هويت، دزدی قبيل از موضوعاتی شامل ماندن، ايمن چگونگی یدرباره هايیحمايت و اطالعات تواندمی شما محلی پليس اداره
 از يا يريدبگ تماس خود محلی يگان با بيشتر آگاهی برای. کند فراهم بانکی پرداخت کارت کالهبرداری و ،)آنالين کالهبرداری و تلفنی بازاريابی شامل(

  :کنيد ديدن نشانی اين

bc.rcmp.ca > Safety Tips > Frauds and Scams )فرانسه و انگليسی( 
 

 فرزندانتان ايمنی حفظ
 .دهيد انجام خود فرزندان داشتن نگه ايمن برای توانيدمی والدين، عنوان به شما، که است بسياری کارهای

 کالیاش. هستند کسانی چه هاآن دوستان و افتدمی اتفاقاتی چه مدرسه در دارند، احساسی چه که بپرسيد خود فرزندان از – کنيد برقرار ارتباط .1
 .کنيد مالقات هاآن دوستان والدين با بخواهيد که ندارد

 اطالع دهندمی انجام فرزندانتان که کارهايی از – کنيد مشارکت .2
 نآ در هاآن که هايیفعاليت به نسبت که بدهيد نشان و باشيد داشته

 ..هستيد مندعالقه دارند مشارکت

 آن به است ممکن که هايیفعاليت ساير يا/و ورزشی کالسهای در را هاآن .3
 .کنيد نامثبت باشند مندعالقه

 رد کم ایهزينه با يا رايگان صورت به فراوانی ورزشی-تفريحی هایفعاليت
 پايگاه به مراجعه با توانيدمی. دارد وجود محلی ورزشی-تفريحی مراکز

 .دکني کسب هافرصت اين یدرباره بيشتری اطالعات خود شهرداری اينترنتی

 قلدری
 ديگری به تا گويدمی چيزی يا کندمی کاری عمد به کسی که است زمانی قلدری
 اين به تواندمی قلدری. است عمدی و شودمی تکرار اغلب رفتار اين. برساند آسيبی
 محروم( اجتماعی ،)تمسخر توهين،( زبانی ،)دادن هل زدن،( جسمی: باشد هاشکل

 ).اجتماعی هایرسانه آنالين،( مجازی يا) شايعات کردن،
 
 

 
 
 

قلدری از پيشگيری برای کلی هايیراهنمايی  

 از که انندبد و باشند داشته اعتماد شما به فرزندانتان اگر. آيد وجود به شما بين اعتماد بر مبتنی ایرابطه تا کنيد سپری وقت خود فرزندان با 
 .بگذارند ميان در شما با را آن که بود خواهد ترراحت بسيار برايشان کنند برخورد مشکلی به که وقتی هستند، برخوردار شما حمايت

 احترام شانتوانايی يا جنسيت فرهنگی، یپيشينه به توجه بدون ديگران به که بياموزيد خود فرزندان به و باشيد خوبی الگوی 
 .بگذارند
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 يدکن تشويق را هاآن. شوند روبرو موردی چنين با آنکه از قبل سازيد، مطلع آن پيامدهای و قلدری هایگونه انواع به نسبت را خود فرزندان 

  .کنند اعتراض بلند صدای با است گرفته قرار قلدری مورد کسی بينندمی اگر تا
 بگيريد قرار افتدمی فرزندتان برای که هايیاتفاق جريان در تا باشيد تماس در مدرسه مسئوالن و والدين ساير با.  
 و نندک تقويت او در را خودباوری و نفس به اعتماد توانندمی که بپيوندد هايیباشگاه يا هاگروه به تا کنيد ترغيب را خود دختر يا پسر 

  .نمايند فراهم هاآن ميان دوستی ايجاد و همساالن بين روابط تقويت برای را هايیفرصت
 اينترنتی امنيت

 از پيوترکام طريق از آسانی به آن به دسترسی. است شده ما روزمره زندگی از بخشی به تبديل و کندمی پيدا بيشتری کاربران روزه هر اينترنت
 ایيوهش به فرزندتان اينکه از اطمينان حصول در نقشی توانيدمی والدين مقام در شما. است پذيرامکان همراه تلفن و کتابخانه مدرسه، منزل، درون

 .قلبت/کالهبرداری يا آزار قلدری، نامناسب، محتوای: باشد موارد اين شامل تواندمی هانگرانی برخی. کنيد ايفا کندمی استفاده اينترنت از امن

 :راهنمايی

 بگذاريد آشپزخانه مثل خانه شلوغ نقاط در را کامپيوترها – کنيد نظارت هاآن بر اينترنت از فرزندانتان یاستفاده هنگام در.  

 د،کنيمی پر خاصی منظور به را فرمی اگر. نکنيد افشا را غيره و اجتماعی یبيمه شماره تولد، تاريخ کامل، نام مانند خود شخصی اطالعات 
 ً  اطالعات ايميل يا لينک طريق از. دهيد انجام (URL) يوآرال آدرس قسمت در اينترنتی پايگاه آن آدرس کردن وارد طريق از را کار اين حتما

  .نفرستيد را خود شخصی

 آن ردنب بين از گرفت، قرار اينترنت در چيزی وقتی. عکس چه باشند پيام چه – باشيد کنيدمی ارسال آنالين صورت به که چيزهايی مراقب 
  .بگذارد اثر شما بر کنيد،می درخواست شغلی برای که هنگامی تواندمی امر اين و است سختی کار

 
  bc.rcmp.ca > Safety Tips > Children/Youth در آنالين صورت به يا شما محلی يگان در بيشتر اطالعات و هاراهنمايی

 )فرانسه و انگليسی(

 تبهکاری هایگروه

 هب توجه بدون است ممکن جوانان. شوندمی جرم مرتکب شهرت يا و قدرت پول، کسب منظور به که است يافتهسازمان گروه يک تبهکاری گروه
 .بپيوندند تبهکاری هایگروه به مالی وضعيت يا قومی هایريشه

 :از عبارتند باشد تبهکاری باند يک عضو است ممکن شناسيدمی که فردی اينکه از هايینشانه
 ماندن بيرون وقت دير تا.  
 توضيح بدون ديدگیآسيب و زخم.  
 عادی دوستان و خانواده با گذراندن زمان کمتر.  
 دوستان سريع کردن عوض/  جديد دوستان با ارتباط در پنهانکاری.  
 بخرد يا باشد داشته تواندنمی عادی طور به که اشيائی يا پول.  
 تبهکاری هایگروه هایرنگ( خاص رنگهايی با لباسهايی ترجيح(.  
 خواب اتاق ديوارهای يا دفتر مانند شخصی وسايل روی گرافيتی.  
 بدن يا دست بر تبهکاری گروه نمادهای پوشيدن يا خالکوبی.  
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 مخدر مواد

 در خودتان شدن آگاه کار اين برای روش بهترين. کنيد آگاه مخدر مواد مخرب پيامدهای به نسبت را خود فرزندان بايد والدين عنوان به شما
 و کودکان به مخدر مواد مورد در تا نمايدمی همکاری مدارس با اغلب محلی پليس. است پيشگيری کليد آگاهی و آموزش. است اول یوهله

  .برسانند آگاهی نوجوانان
 ...دانستيدمی آيا

 است جوانان توسط شده مصرف مواد ترينرايج تنباکو و الکل.  
 داروها گونهاين اگر ويژه به داشت، خواهند جدی عوارضی و شوند استفاده شدن نشئه برای است ممکن هم هامسکن مانند اینسخه داروهای 

  .باشند نشده تجويز است کرده مصرف را هاآن که کسی برای
 باشند داشته سالمتی برای وخيمی عوارض و شوند استفاده است ممکن هااسپری و شوينده مايعات چسب، مانند خانگی رايج اشياء.  
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 سیبی در بيشتر منابع

  
 222-800-1-(TIPS) 8477  استاپرز کرايم
  )ناشناس( جرم يک یدرباره اطالعات گردآوری برای
 

 877777 به پيامک  نقل و حمل پليس
 اتوبوس ايستگاه يا ايستگاه اتوبوس، هوايی، قطار در اتفاقی هر گزارش برای
 

 1-800-563-0808  لينک ويکتم
 7/24 هستيد، جنايت يک یديدهبزه اگر
 
 2-1-1 211 سیبی

 /www.bc211.ca   خودتان یمنطقه در اجتماعی خدمات يا دولت اجتماع، با ارتباط برای
  

 604-520-8222  سیبی سی آی
  7/24 تصادفات، از ناشی خسارت ادعای و رانندگان خدمات

 
 Phone busters(  8501-495-888-1( باسترز فون

 تلفنی هایکالهبرداری دادن گزارش برای
 

  ISSofBC(  www.issbc.org( سیبی مهاجرتی خدمات انجمن
 زندگی شروع برای بايد که آنچه فراگيری و شغل کردن پيدا سکناگزينی، جهت هاآن به کمک برای پناهندگان و مهاجران برای حمايتی خدمات

 .بدانند کانادا در جديدشان
 

 1-800-784-2433  سیبی بحران خط انجمن
 مواد مصرف و روان سالمت با مرتبط موضوعات مورد در هاخانواده و جوانان کودکان، برای
 

 811  سیبی لينکهلث
 www.healthlinkbc.ca .است موجود ترجمه. روان سالمت شامل رايگان بهداشتی اطالعات به دسترسی

 
 1-800-665-1822  ِکلتی روان سالمت منبع مرکز
  مواد مصرف و روان سالمت با مرتبط موضوعات مورد در هاخانواده و جوانان کودکان، برای

  
 604-597-0205  اجتماعی گوناگونی منابع انجمن
 www.dcrs.ca  جنگی مناطق از پناهندگان یويژه روحی ضربات یمشاوره بحران، زمان در دخالت

 
 1-800-663-1441  مخدر مواد و الکل برای ارجاع و رسانیاطالع خدمات

 Lower Mainland(  9382-660-604( لندمين لوئر
 .روز شبانه ساعت 24 مواد، از سوءاستفاده هرگونه مورد در کمک نيازمند افراد برای
 
 1-888-795-6111  سازمشکل قماربازی برای تلفنی کمک خط
 .هستند قماربازی منفی تأثير تحت که افرادی برای ساعته 24 اطالعاتی و ارجاعی خدمت يک
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