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 مقدمه
 

 :است شده تهیه زیر موارد پیرامون اطالعاتی کردن فراهم منظور به راهنما این

 کانادا در پلیس هایفعالیت نقش 

 پلیس با تماس چگونگی و زمان 

 باشیم چه منتظر کند، پرسش ما از یا بیاید ما نزد پلیس اگر 

 جرم از پیشگیری هایبرنامه 

 باشید داشته خود یمحله در جرم از پیشگیری در پویا نقشی توانیدمی چگونه. 
 
 

 پلیس نقش/  پیامسیآر یدرباره
. دارد عهده بر شهرها و شهرکها از بسیاری در هم را محلی پلیس نیروی نقش سیبی در همچنین و است، کانادا ملی پلیس نیروی پیامسیآر
 :از عبارتند پیامسیآر وظایف. است مردم یهمه با محترمانه و طرفانهبی رفتار و فرهنگی حساسیت رعایت به متعهد پیامسیآر

 جرم؛ پیرامون تحقیق و پیشگیری 

 نظم؛ و آرامش حفظ 

 ملی؛ امنیت به کمک قانون؛ اجرای 
 
 

 :برساند کمک زیر موارد همچون هاییموقعیت در تواندمی ویژه به پیامسیآر

 افراد منزل به غیرقانونی ورود به رسیدگی. 

 خودرو تصادف رخداد صورت در مرور و عبور امنیت به کمک. 

 گمشده فرد جستجوی. 

 آینده جرایم از جلوگیری منظور به جرم از پیشگیری اطالعات یارائه. 

 در خودروها مرور و عبور هدایت و اجتماعی هایجشن در شرکت 
 .خاص روزهای

 هایونیفرم

. ویژه تحقیقی نیروهای و رانندگی و راهنمایی خدمات عمومی، هایگشت مانند هستند خدمت به مشغول مختلفی هایمسئولیت در پلیس افسران
   :مانند باشد، گوناگون است ممکن هاآن هایلباس

 پوشندمیفرم را یاین یون اجتماعی پلیس افسران و رانندگی، و راهنمایی خدمات عمومی، وظیفه افسران – عادی یونیفرم. 

 راسرس در که است یونیفرمی نمادین قرمز کت. شودمی پوشیده تشریفاتی مراسم برای یا ویژه رویدادهای در اصولا  – آبی یا قرمز کت 
 .شودمی شناخته کانادا نماد عنوان به دنیا

 کنند استفاده عادی شخصی لباس یا رسمی لباس از وظایفشان به توجه با توانندمی ویژه هایگروه – شخصی لباس. 
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 کارت تا بخواهید او از توانیدمی خیر، یا است پلیس کسی که نیستید مطمئن اگر
 یاداره با توانیدمی همچنین. دهد نشان شما به را خود پلیس نیروی نشان یا شناسایی

 .کنند تأیید را اطالعات این تا بگیرید تماس خود محلی پلیس
 

 بگیرید تماس پلیس با
 ام به تواندمی جرایم گزارش. بگیرید تماس خود محلی پلیس یاداره با مشکوک هایفعالیت و جرایم تمامی گزارش برای تا خواهیممی شما از ما
 .کند کمک امکاناتمان و منابع از استفاده چگونگی از اطالع و جنایت، وقوع سیر ردگیری مظنونان، دستگیری و شناسایی در

 اضطراری وضع – 911 با تماس

 (.هفته روز 7 روز،شبانه ساعت 24) بگیرید تماس 911 با درنگبی پزشکی یا سوزیآتش پلیسی، اضطراری موارد برای

 :911هایی برای زمان تماس با مثال

 آمبولنس حضور به نیاز که زندگی یتهدیدکننده یا پزشکی ایحادثه یا وقوع، حال در جرم سوزی،آتش از است عبارت اضطراری وضع 
 .باشد داشته

 باشد اموالی یا شخص متوجه آنی تهدیدی یا باشد خطر در کسی زندگی. 

 ورود به خانه یا محل کار دیگری بدون اجازه مالک و معمول بقصد دزدی یا ارتکاب  ) غیرقانونی ورود مانند است، وقوع حال در جرمی
 .(جرم دیگری

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

 دارد وجود جدی جرمی از جلوگیری یا مظنون بازداشت برای قوی احتمالی وقتی. 

 نیدتوانمی اگر. هستید شهر کدام در و دارید کار اورژانس یا نشانیآتش پلیس، با که پرسید خواهد شما از اپراتور گیرید،می تماس 911 با وقتی
 آن هب که بیابند را کسی تا کرد خواهند را خود تالش تمام هاآن و دهیدمی ترجیح را زبانی چه که بدهید اطالع اپراتور به کنید، صحبت انگلیسی

 .«کنید صحبت َمنَدرین به و سوری، پلیس،: »بگویید توانیدمی شما مثالا . کندمی صحبت زبان

 .فرستاد دخواه است شده ثبت شما تلفن شماره برای که آدرسی به را پلیس افسر یک بالفاصله اپراتور کنید، صحبت نتوانید دلیلی هر به اگر

 911 با تصادفی هایتماس

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

 نکنید ذخیره خود همراه و منزل تلفن در را 911 یشماره. 

 شود جلوگیری جیبتان داخل اتفاقی گیریشماره از تا شوید مطمئن خود همراه گوشی بودن قفل از. 

 بگیرند تماس غیراضطراری موارد 911 با زمانی چه و چگونه که بدهید توضیح کودکان به. 
 

 

 ما صورت این غیر در. کنید صحبت اپراتور با و بمانید خط روی گرفتید، تماس 911 با تصادفی طور به اگر
 برای شما. است شما امنیت از اطمینان ما اولویت. بفرستیم را کسی یا بگیریم تماس شما با خودمان باید

 بلکه نکنید، قطع را تماس هرگز که خواهیممی شما از اما شد، نخواهید جریمه یا مشکل دچار اشتباهی تماس

 .بدهید توضیح را افتاده اتفاق آنچه و بمانید خط روی
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  غیر اضطراریتماس 

 غیراضطراری یشماره از اطالع برای. بگیرید تماس غیراضطراری خط با نیست، اضطراری که بدهید گزارش را جرمی خواهیدمی وقتی
 (فرانسه و انگلیسی) : http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en کنید مراجعه پیامسیآر اینترنتی پایگاه به خود محل پیامسیآر

 :غیراضطراری هایتماس از هایینمونه

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

 (پرسروصدا مهمانی یک مثالا ) آزاردهنده یا مشکوک رفتارهای گزارش. 

 دارید پلیس اداره در قبل از که ایپرونده مورد در پیگیری برای اطالعات یارائه یا دریافت. 
 
 

 
 

 بود؟ نیازخواهد مورد چیزهایی چه گیریدمی تماس پلیس با وقتی

 حفظ خط، روی ماندن با. کنند کسب شما از پرسشها از ایمجموعه پرسیدن با را خاصی اطالعات تا انددیده آموزش کامالا  ارتباطات اپراتورهای
 اپراتورهای دهید،می پاسخ پرسشها این به شما که زمانی در. کنید راهنمایی پاسخ به رسیدن برای را ما توانیدمی پرسشها، به پاسخ و آرامش،
 .کنندمی منتقل است شما محل راه در که پلیسی افسر به را دریافتی اطالعات ارتباطی

 :از عبارتند پرسید خواهند شما از ارتباطی اپراتورهای که پرسشهایی از برخی

 شود؟می داده گزارش ایحادثه چه 

 است؟ افتاده اتفاق زمانی چه 

 است؟ افتاده اتفاق کجا 

 هستند؟ درگیر کسانی چه 

 است؟ افتاده اتفاق این چرا کنیدمی فکر 

 لحهاس یا مخدر مواد الکل، آیا که بپرسد شما از اپراتور است ممکن همچنین
 اهر در که افسرانی به را اطالعات این بتواند کهآن تا دارد وجود صحنه در

  .کند منتقل هستند

 یحادثه یک درگیر قربانی یا شاهد مظنون، یک عنوان به شما اگر
 :پرسید خواهد شما از را موارد این افسر باشید، پلیسی

 کامل نام 

 تولد تاریخ 

 تلفن شماره و آدرس. 

 .بدهید گزارش. کنید مشاهده

 حس به رسد،می جانابه یا غیرعادی شما نظر به چیزی اگر

 هایتفعالی. بگیرید تماس پلیس با و کنید اعتماد خود غریزی

 :باشد موارد این شامل تواندمی مشکوک

 کشدمی سرک هاخانه یپنجره یا خودروها داخل کسی. 

 حضورش برای دلیلی هیچ رسدمی نظر به که ایغریبه 
 .ندارد وجود محله در

  

http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en
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 هدف هیچ برای یا گرفت نخواهد قرار شخصی هیچ اختیار در شما اطالعات. شودمی وارد پلیس ایمن هایداده پایگاه یک در اطالعات این
 .شد نخواهد استفاده آن از دیگری

 ناشناس صورت به جرم یک گزارش

 کرایم استاپرز: « جلوگیرندگان از جرم»توانید با اگر مایل به گزارش ناشناس یک جرم هستید می(Crime Stoppers ) 
 .تماس بگیرید /http://www.bccrimestoppers.com یا از طریق پایگاه اینترنتی TIPS-222-800-1 به شماره

 کندمی دریافت زبان 115 از بیش به را اطالعات استاپرز کرایم. 

 دهید گزارش را جرم یک خود یمنطقه در پلیس خدمات اداره به مراجعه با توانیدمی شما. 

 بفرستید پیامک 9-1-1 به توانیدمی باشید، کرده نامنویسی قبل از و هستید گفتاری معلول یا شنواکم ناشنوا، اگر. 

 آنالین دادن گزارش

 ارسال امکان آیا ببینید تا کنید مراجعه خود محلی پلیس تاخدم اینترنتی صفحه به. داد گزارش آنالین صورت به توانمی را جرایم انواع برخی
 .نه یا دارد وجود آنالین گزارش

 :از عبارتند گزارش نوع این هایمقوله باشد، موجود شما یمنطقه در آنالین گزارش امکان اگر

 (مظنون بدون) دلر 5000 از کمتر ارزش به شده دزدیده یا گمشده اموال. 

 (مظنون بدون) دلر 5000 از کمتر خسارت با خودرو به دستبرد یا رساندن آسیب. 

 (مظنون بدون) دلر 5000 از کمتر خسارت با حادثه محل از فرار و تصادف. 

 خطرناک رانندگی مانند رانندگی تخلف. 

 پلیس با تعامل
 

 در بخواهد هاآن خاطر به پلیس است ممکن که دارد وجود مختلفی دلیل
. کند صحبت شما با هستید جامعه در بیرون که هنگامی یا منزل درون
 :بخواهد پلیس است ممکن مثالا 

 کند صحبت جاری بازجویی یک یدرباره. 

 اطالعات گردآوری برای را شما یمحله 
 .کند جستجو داده رخ که جرمی یدرباره

 یا جرم از پیشگیری مورد در اطالعاتی 
 .کند ارائه ایمنی

. دکنی شناسایی یونیفرم روی از را پلیس افسران توانیدمی معمولا  شما
 اگر. اندنپوشیده یونیفرم که شوید رو به رو افسرانی با گاهی است ممکن
 شناسایی مدرک توانیدمی دارید، شک پلیس افسر یک هویت یدرباره
 .باشدمی نشان یشماره و نام شامل که بخواهید آنان از رسمی

 

 
 شما منزل در

 را رد باید بیاید، شما سکونت محل به پلیس هستید منزل در که زمانی اگر
 ابد،ی اطالع هاآن از افسر خواهیدمی که دارید فرهنگی سنتهایی اگر. کنید باز

ا   حین رد پلیس افسر یک که باشید داشته توجه لطفا  . بگویید هاآن به لطفا
 .بیاورد در خانه به ورود هنگام را خود هایکفش تواندنمی وظیفه انجام
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 حتی یا دوست یک خانواده، اعضای از یکی از توانیدمی کنید،نمی صحبت انگلیسی اگر. نهراسید پرسیدن از شویدنمی متوجه را موضوعی اگر
 زبان به شما به کمک برای را کسی تا کرد خواهد را خود تالش نهایت افسر نباشد، دسترس در کسی اگر. بخواهید کمک هاهمسایه از یکی

 .کند پیدا تانترجیحی
 
 

 :که بشوند شما یخانه وارد توانندمی زمانی پلیس افسران

 باشد کرده ورود به دعوت را هاآن خانه درون از کسی. 

 کسی یا است اضطراری موقعیتی که باشند داشته منطقی دلیل 
 .است دیده آسیب

 ورود یاجازه هاآن دهدمی نشان که باشند داشته قانونی مدرکی 
 .دارند

 تماس یک از پس مثالا ) منزل آن در را کسی سالمت بخواهند 
 .کنند بررسی( 9-1-1 با کارهنیمه

 

 

 
 رانندگی هنگام در 

 را نقلیه ایوسیله زمانی هر که دارد اجازه پلیس
 را تتخلفا سایر یا رانندگی تخلفات تا کند متوقف
 کرد خواهد اشاره شما به پلیس افسر. کند بررسی

 کار این و کنید متوقف جاده کنار در را خودرو که
 خودروی داخل از یا جاده در دادن عالمت با را

 ای آژیر نور، از استفاده دست، حرکت توسط پلیس
 .داد خواهد انجام بلندگو

 پلیس وقتی افراد، همه ایمنی از اطمینان منظور به
 :باید کندمی متوقف را شما

 محض به و بکاهید خود سرعت از 
 را خودرو امن، شرایط شدن فراهم

 .کنید متوقف جاده راست سمت در

 اینکه مگر بمانید خود خودروی در 
 شما به دیگری دستور پلیس افسر
 .بدهد

 شوند دیده که دارید نگه طوری را هایتاندست و بکشید پایین را شیشه. 

 این یارائه. دهید ارائه را( سند) ثبتی مدارک و رانندگی گواهینامه مانند شده درخواست مدرک نوع هر و کنید صحبت افسر با 
 .است قانونی امری او درخواست صورت در پلیس افسر به مدارک

 :گیرندمی قرار اصلی یدسته دو در رانندگی تخلفات
 عدم یا نادرست،( حرکت خط) باند تغییر ایست، عالمت یا قرمز چراغ پشت نکردن توقف غیرمجاز، سرعت :حرکت ینحوه به مربوط تخلفات
 .دیگر خودروی با مناسب یفاصله رعایت

 ...است معنی چه به
 

 (قربانی) دیدهبزه

 آسیب دچار حادثه یا تصادف جرم، یک ینتیجه در که کسی
 .است شده جسمی یا روحی

 شاهد

 .است دیده را تصادفی یا جرم وقوع که کسی

 مظنون

 .است شده تخلفی یا جرم مرتکب رودمی گمان که کسی
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 .خودرو ینامهبیمه یا سند، رانندگی، گواهینامه یارائه عدم یا ترمز، هایچراغ خرابی کمربند، نبستن: حرکتی غیر تخلفات

 :از عبارتند رانندگی حال در شدن متوقف برای دیگر دلیل

 (مستی حال در رانندگی مثالا ) کامل هوشیاری بدون رانندگی 

 دقتبی یا خطرناک رانندگی 

 (پیامک ارسال مثالا ) رانندگی حین در همراه تلفن از استفاده 

 گرددمی آن دنبال به افسر که شخصی مشخصات با شما خودروی یا/و شما خودروی سرنشینان شما، است ممکن مثالا . جنایی تحقیقات 
 .باشید داشته مطابقت

 ایمنی هاینگرانی 

 دیگری تفعالی هر از بیش رانندگی عادی ایستهای حین در افسران. هستند پلیس شغل یجنبه ترینخطرناک رانندگی هایایست گوناگون، دلیل به
 نظر زیر مه را ترافیک پیوسته حال عین در و کنند تفسیر و تحلیل را خودرو سرنشینان رفتارهای و اعمال باید افسران. شوندمی کشته یا مجروح

 شدن نزدیک طرز از دارد امکان. کنند متوقف ایمن شکلی به مشخص ایشیوه از پیروی با را خودروها تا انددیده آموزش افسران. باشند داشته
 .ندارند را شما ترساندن قصد هاآن ولی شوید، نگران خودرویتان به هاآن

 

 کند بازداشت یا توقیف را شما پلیس اگر 

 Canadian Charter of) کانادا هایآزادی و حقوق منشور براساس
Rights and Freedoms)، پلیس، سوی از بازداشت یا توقیف صورت در 

 :اینکه از عبارتند حقوق این. برخوردارید حقوقی از

 .ایدشده بازداشت یا توقیف چرا که شود گفته شما به

 باشید داشته وکیل تأخیر بدون که شود داده حق این و شده داده اطالع شما به
 نتأمی طرفها تمام ایمنی و گرفت قرار کنترل تحت اوضاع که هنگامی یعنی)

 .(شد

 وکیل یک از یا کنید تلفن خواهیدمی که وکیلی هر به باشید داشته اجازه
 .کنید دریافت رایگان مشاوره (legal aid) حقوقی معاضدت

 Young Offender) جوان بزهکاران قانون براساس سال 18 زیر جوانان
Act) از یکی با صحبت حق هاآن از یکی که برخوردارند بیشتری حقوق از 
 .است سرپرستان یا والدین

 است داده رخ که جرمی با طریقی به شما کند گمان پلیس افسر یک چنانچه
 فرصت این از هاآن معمولا . کند بازداشت را شما که دارد حق دارید، ارتباط
 دلیل به ماش وقتی. کنندمی استفاده سؤال پرسیدن و موقعیت بیشتر بررسی برای

 حمل که چیزی هر شما، خود تواندمی پلیس افسر هستید، بازداشت تحت جرمی
 شما نزدیکی در بازداشت زمان در که صورتی در را، شما خودروی و کنیدمی

 افراد یهمه ایمنی از تا دهندمی انجام را جستجو این هاآن. کند جستجو باشد،
 .کنند جلوگیری مدارک و شواهد نابودی از و کنند، پیدا شواهدی شوند، مطمئن

 
 هاشکایت و هانگرانی ها،پرسش

 محل پیامیسآر یگان با زمانی هر توانیدمی. کنید بیان را هاآن دارید حق دارید شکایتی یا نگرانی پرسش، پلیس با برخوردهایتان و تعاملها پیرامون شما اگر
 .کنید مطرح را هایتاننگرانی و بگیرید تماس خود

 

 

 

 

 

 

 

10 



11 

 

 

[Persian] 

 

 دارید، پلیس با خود تعامالت یدرباره هایینگرانی همچنان اما بگیرید تماس خود محلی پیامسیآر یگان با مستقیم طور به خواهیدنمی اگر
 پیامسیآر به مربوط( Civilian Review and Complaints Commission) شکایات و غیرنظامی بازبینی کمیسیون با توانیدمی

(CRCC )بگیرید تماس: 

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

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

Ottawa, ON K1P 0B3 

 اینترنتی پایگاه :http://www.crcc-ccetp.gc.ca  (فرانسه و انگلیسی) 

 )افراد قربانی( دیدگانبزه خدمات
 .کرد خواهد ایفا  مجدد دیدگیبزه و( شدن قربانی) دیدگیبزه زیانبار آثار کاهش در مهمی نقش شود، ارائه هنگامبه دیدگانبزه خدمات اگر

 :از عبارتند( RCMP Victim Services Program) پیامسیآر دیدگانبزه خدمات یبرنامه هایهدف

 آنها؛ بهبودی به کمک و آنها هایخانواده و  افراد قربانی بر روانی یضربه و جرم تأثیر کاهش 

 مجدد؛ دیدگی بزه خطر کاهش به کمک و افراد قربانی  امنیت تقویت 

 جنایی؛ قضایی نظام در دیدگانبزه مشارکت سطح دادن افزایش 

 کنند عمل دادگاه دادرسی روند در شاهد عنوان به که افراد قربانی کردن آماده.   

 ددارافراد قربانی  خدمات هایسازمان با تنگاتنگی همکاری پلیس ارجاع، درخواست تا جرم، پیرامون تحقیق تا کمک، درخواست تماس زمان از
 .شوندمی برخوردار نیازشان مورد حمایت از، تأخیر بدون  جرم، یک ربانیان ق که شود حاصل اطمینان تا

 (VictimLink BC) سیبی لینکویکتم

 و طالعاتا قربانیان از حمایت مددکاران سی،بی لینکویکتم در. است استان سراسر در جنایت قربانیان برای کمک تلفن خط سیبی لینکویکتم
 شامل جنسی، و خانوادگی خشونت قربانیان اختیار در را بحران شرایط در حمایت و دهند،می ارائه جرایم قربانیان  تمام به را لزم هایارجاع
 .گذارندمی جنسی یا جسمی بدرفتاری بزرگسال بازماندگان و سالمندان، با بدرفتاری روابط، در خشونت جنسی، تجاوز

 

 اجتماعی، ،محلی منابع از ایشبکه به را افراد سیبی لینکویکتم 
 هایخانه ،افراد قربانی  خدمات شامل دولتی و قضایی بهداشتی،

 همچنین هاآن. کندمی وصل ایمشاوره منابع و ،(امن) گذار
 مرتبط هایقانونگزاری و هابرنامه قضایی، نظام یدرباره اطالعاتی

 حکم ثبت ایمنی، ریزیبرنامه جرم، از پیشگیری استانی، و فدرال
 .کنندمی فراهم نیاز مورد منابع سایر و حفاظتی،

 1-800-563-0808 طریق از توانمی سیبی لینکویکتم با
 .کرد برقرار تماس

ا  لینک،ویکتم یدرباره بیشتر آگاهی برای  اینترنتی پایگاه از لطفا
 (انگلیسی) http://www.victimlinkbc.ca: نمایید دیدن هاآن

 

 پذیرآسیب بخش و کیفری پیشینه هایبررسی
 کیفری پیشینه بررسی به نیاز گوناگون دلیل به است ممکن شما

 سفرهای فرزندپذیری، استخدام،: جمله از باشید، داشته( جزایی)
 شهروندی، اعطای داوطلبانه، کارهای المللی،بین
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 بررسی درخواست که هنگامی(. شدمی گفته عفو آن به قبالا  که) کیفری سابقه استعالم  تعلیق کسب منظور به یا دانشجویی کاریابی نام، تغییر
 :است موجود اینترنتی نشانی این در بیشتر اطالعات. بگیرید تماس خود محلی پلیس خدمات با نخست کنید،می کیفری یپیشینه

 
bc.rcmp.ca > Safety Tips 

 ورتیص در. باشدمی او انگشت اثر اطالعات نیز و فرد، هایشدن تبرئه و هامحکومیت جنایی، هایاتهام یبرگیرنده در کیفری یپیشینه یپرونده
 .باشدمی او انگشتان آثار شامل پرونده این باشد، شده محکوم یا متهم قبالا  فرد که

 توانمی هک را جزئیات از اطالعاتی و خیر یا باشدمی کیفری یپیشینه دارای فردی آیا که کندمی مشخص فرایند این :کیفری یپیشینه بررسی
ا   .گذاردمی دهنده درخواست اختیار در کرد افشا قانونا

 گفته عفو آن هب قبالا  که) پیشینه تعلیق هرگونه نیز و کیفری، یپیشینه دارای فردی آیا که کندمی مشخص فرایند این: پذیرآسیب بخش بررسی
 را اطالعاتی. نه یا دارد پذیرآسیب بخش بررسی با مرتبط اطالعات یدرباره محلی پلیس در ایپیشینه و باشد،می جنسی هایجرم بابت( شدمی
ا  توانمی که  .گرفت خواهد قرار دهنده درخواست اختیار در کرد افشا قانونا

ا  دارید، نگاریانگشت خدمات به نیاز مهاجرتی امور برای اگر: نکته ( Immigration Department) مهاجرت اداره از فرمی یا نامه لطفا
 .باشید داشته همراه شناسایی مدرک نیز و دارید، نیاز چیزهایی چه دهد نشان که بیاورید

 

 شغلی هایموقعیت

 بیش دارای که پی،امسیآر در اشتغال. نماید ارائه پیامسیآر همچون تنوعی و خدمات سطوح که ندارد وجود کانادا در دیگری پلیس نیروی هیچ
 .کندمی فراهم پیوسته رشد و یادگیری برای کاملی فرصت است، شغلی تخصص 150 از

 بررسی را کنیممی عرضه ما آنچه کنید، ایجاد تغییری خود کشور و جامعه در خواهیدمی اگر. ندارد مشابه که دهدمی پیشنهاد شغلی پیامسیآر
 !ندارد معمولی مشاغل با قرابتی هیچ که کنید پیدا را ایحرفه و کنید

 پیامسیآر آکادمی در را ماه ۶ که بپذیرید و باشید داشته را لزم هایویژگی از شماری باید پی،امسیآر در استخدام درخواست منظور به
(RCMP Academy )از آینده، استخدامی هایبرنامه و لزم هایویژگی از کاملی فهرست یمشاهده برای. بگذرانید ساسکاچوان ریجاینا، در 

 :کنید دیدن زیر نشانی

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

 داوطلبانه کار هایفرصت
 خدمات موفق یارائه در ناپذیرجدایی اجزای داوطلبان 

 یسپل مرکز سطح در ویژه به و باشند،می جامعه به پلیسی
  با همراه آنجا در که چرا دارند، زیادی اهمیت یمحل

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

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

 .ندارند عهده بر دهندمی انجام عادی اعضای که

ا  داوطلبان  جامعه در پلیسی امور هایجنبه تمام در تقریبا
 :شودمی ذکر مثال چند جااین در. کنندمی کمک

 محله بانی دیده 

 نوز ِرد عملیات (Red Nose) 

 موتورسیکلت با گشت/سواری 
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 ساحلی/فرودگاهی بانیه دید 

 طبل و شیپور موسیقی باند 

 بزه دیدگان  خدمات یبرنامه  

 اجتماعی رایزنی یکمیته 

 شهروندان گشت 

 هامحله پلیس دفترهای 
 

 به و شخصیت، ُحسن داشتن و پذیریمسئولیت سن، سال ۱۶ حداقل داشتن شامل که باشند داشته خاصی هایویژگی باید پیامسیآر با همکاری داوطلبان
 .باشدمی لزم سطح در امنیتی صالحیت گواهی آوردن دست

 کمکی انتظامینیروی  یبرنامه

 تحت و حغیرمسل صورت به حضور این و کنند،می مشارکت اجتماعی پلیسی هایفعالیت در که هستند پوشییونیفرم داوطلبان کمکی هایانتظامینیروی 
 افسران به هم شرایط سایر در است ممکن و کنند،می کمک جرم از پیشگیری و محور-اجتماع پلیسی هایفعالیت در هاآن. باشدمی پیامسیآر نظارت

  .برسانند یاری

 ترمیمی عدالت یبرنامه

 حمایت آنان از اند،شده مرتکب که هاییجرم آثار درک به نوجوانان تشویق با که باشدمی محور-داوطلب یبرنامه یک ترمیمی عدالت یبرنامه
 دیدگانبزه و بزهکاران میان هایمالقات تسهیل و ریزیبرنامه در داوطلب، عنوان به شما. آوردمی فراهم جبران فرصت هاآن برای و کندمی

 .کرد خواهید کمک

 خدمات و مه هاابرن

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

 لینکویکتم با یا خود محلی پلیس خدمت با توانیدمی شما. باشدمی فراهم کمک امکان است، خانگی خشونت قربانی  شناسیدمی که کسی یا شما
 .کنند کمک شما به متعددی هایزبان به توانندمی هاآن چون بگیرید، تماس 1-800-563-0808 یشماره به سیبی

 

 )جرم ناشی از نفرت( محورنفرت هایجرم
 به سبتن داوریپیش یا نفرت یانگیزه با که شودمی تعریف دارایی یا گروه شخص، یک علیه جنایی تخلفی عنوان به محورنفرت جرم کانادا، در

 در که هستند هاییگروه زیر هایگروه. دارد وجود محورنفرت هایجرم مخصوص گروه یک سیبی استاندر. شودمی انجام مشخصی گروه
 یا ذهنی معلولیت سن، دین، زبان، و قومیت پوست، رنگ نژاد،: اندشده برده نام( Criminal Code of Canada) کانادا کیفری قانون

 .دیگر مشابه عامل هر یا جنسی، گرایش یا جنسیت جسمی،

 اب است ممکن شوندمی محکوم محورنفرت جرم به که کسانی. شوندمی پیگیری جدیت با شوندمی داده گزارش پلیس به که محورینفرت هایجرم
 .شوند روروبه نیست نفرت هاآن محرک که جنایی جرایم سایر به نسبت ترسنگین حکمی

 هاییگروه و افراد از که است آن برای هاسازمان این وجود. هستند متحد محورنفرت جرایم با مقابله در اجتماعی هایسازمان و پلیس دولت،
 .اندگرفته قرار حمله مورد هویتشان دلیل به که کنند حمایت و محافظت

 بدهید گزارش را محورنفرت جرم یک تا بگیرید تماس 9-1-1 با. 
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 کنیدمی گزارش را محورنفرت جرم یک که کنید اعالم دهید،می گزارش را ایحادثه وقتی. 

 کنید گزارش را تهدید و تجاوز حمله، مانند اضطراری موارد. 

 مربوط یگان به را شما اپراتور. کنید گزارش را محورنفرت تبلیغات و تخریب دیوارنگاری، مانند غیراضطراری هایجرم 
 .کرد خواهد وصل موضوع آن به رسیدگی به

 روحی یضربه و روان سالمت

 ایتهرش یا ،(زخمروان) روانی یضربه یک از پس. آیدمی  نبرد درگیر ایمنطقه از که کسی برای ویژه به نیست، آسانی کار جدید کشوری به آمدن
 هب تواندمی امر این. کنندمی تجربه پیوسته را رویداد آن ها،چالش سایر و( بکفالش) ذهنی یادآوری طریق از افراد برخی گوناگون، رویدادهای از

. است روانی بیماری نوعی که گویند،می (PTSD) روانی یضربه از پس استرسی اختاللِ  حالت این به. بگذارد اثر هاآن زندگی بر عمیق شکلی
 از مسلحانه هایدرگیری دلیل به که هستند افرادی میان در رایج عوارض و عالئم جزء روانی یازضربه پس استرسی اختالل و روحی یضربه

 .اندشده آواره سرزمینشان و خانه

 
 زشکپ با که است این کار بهترین است، روانی یضایعه از پس استرسی اختالل دچار است مهم شما برای که کسی یا شما خود کنیدمی فکر اگر
 .بیابید را خود جغرافیایی یمنطقه مخصوص منابع تا کنید بررسی کتاب این جلد پشت در را منابع بخش همچنین. کنید مشورت خود

 
 گمشده افراد
 سپس و نیدک صبر مشخصی زمان مدت نیستید ناگزیر شما. بگیرید تماس پلیس با باید شود گم شما بستگان از یکی یا دوست، فرزند، همسر، اگر
 سعک درخواست شما از پلیس. کندمی کسب شما از او معمول عادتهای و شدهگم شخص یدرباره اطالعاتی پلیس. کنید گزارش را فردی شدن گم

 .کرد خواهد کند کمک او یافتن به که اطالعاتی هرگونه نیز و شده گم فرد

 

 . کنید کار چه شدن جدا صورت در که نمایید ریزیبرنامه قبل از کنیدمی شرکت بزرگ رویداد یک در کودکان با همراه اگر

 انندم مسئول شخصی از توانندمی هاآن که بگویید کودکان به اینکه یا باشد همدیگر کردن پیدا برای خاص محلی کردن مشخص شامل تواندمی کار این
 .کنند کمک درخواست پلیس افسر یک

 

 سالمندان ایمنی

 را تقلب و کالهبرداری ایمنی، هاینگرانی سالخوردگان، با بدرفتاری تا است هاآن مراقبان و سالمندان برای ویژه به و، اجتماع به معطوف اطالعات این
 .بدهند تشخیص

 .نماییم ایجاد ترامن جوامعی توانیممی ما شهروندان، با همکاری در و است سالمندان علیه موارد این کاهش به موظف پیامسیآر

 در شما به تواندمی پیشگیرانه هایروش به نسبت آگاهی و آموزش 
 که بدهد نشان شما به و کند کمک بالقوه جرم موقعیت تشخیص

 .ببرید بین از یا داده کاهش را خطر گونهچ

 امنیت احساس تواندمی محل پلیس با شدن آشنا و جامعه در مشارکت
 بهبود سبب تواندمی همچنین شما مشارکت. بدهد افزایش را شما

 .شود شما یجامعه در موجود خدمات و هابرنامه

 :نمایید مراجعه زیر آدرس به بیشتر اطالعات کسب برای

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

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

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

 سالخوردگان با بدرفتاری هایگونه

 (دیگران توسط) شدن گرفته نادیده 

 جسمانی بدرفتاری 

 جنسی برداریبهره یا جنسی بدرفتاری 

 عاطفی یا روانی بدرفتاری 

 (سالخورده شخص یک هایدارایی یا پول از سوءاستفاده یا دزدی) اقتصادی سوءاستفاده 

 (غیربهداشتی یا/و غیراستاندارد شلوغ، خیلی زندگی محیط) نهادی استفاده سوء 

 (خصوصی حریم و آزادی کردن محدود) حقوق نقض 

 (معنوی و مذهبی سنتهای یا مراسم ها،تکلیف انجام کردن سلب یا محدودیت) معنوی استفاده سوء 

گیرد،می قرار استفاده سوء مورد شناسیدمی که کسی یا شما خود اگر  

 !دهید گزارش پلیس به
 

 جرم از پیشگیری

 از جرم کاهش و پیشگیری در مؤثر هایروش پیرامون را اطالعاتی که است این پیامسیآر در جرم از پیشگیری هایریزیبرنامه و خدمات هدف
 .نماید ارائه کانادا شهروندان برای جرم وقوع از پیش خطر عوامل کاهش طریق

 موضوعات که کنیم اجرا و داده توسعه را هاییبرنامه تا داریم هاناحیه و هااستان در کاران اندر دست و خود همکاران با نزدیکی همکاری ما
 .دهندمی قرار خود هدف کانادا سرتاسر جوامع در را خاصی جنایی

 شخصی ایمنی

 واکنش یموقعیت چنان به نسبت که کند کمک شما به یا کند کمک جرم وقوع از پیشگیری به تواندمی اساسی ایمنی ینکته چند داشتن نگاه خاطر در
 چیزی اگر و کنید اعتماد خود غریزی حس به. باشید آگاه خود پیرامون به نسبت همواره که است این مؤثر اما ساده اینکته. دهید نشان مناسبی
 .بگیرید تماس پلیس با یا کنید دور موقعیت آن از را خود رسد،نمی نظر به درست

 دزدی

 هر و کنید خودداری او با بیشتر یمواجهه از توانیدمی شما داد، قرار فیزیکی یحمله مورد را شما یا کرد تهدیدتان شد، نزدیک شما به کسی اگر
 ونچ کنید مقاومت نکنید سعی یا ندهید ادامه را بحث. غیره و کاله، جیبی، کیف همراهتان، تلفن شامل اشیایی – بدهید او به خواهدمی که را چیزی

 .کند بدتر را اوضاع است ممکن کار این

 :از عبارتند کنید اتخاذ توانیدمی که دیگری ایمنی احتیاطی اقدامات

 باشید آگاه خود پیرامون از و بروید راه اطمینان با. 

 کنید پرهیز بزرگ دستی کیف یا ساک حمل از. 

 دارید نگه پنهان را قیمتی اجناس و همراه تلفن مانند وسایلی. 

 در که باشید داشته همراه را هاییکارت یا/و پول شناسایی، اوراق فقط 
 .دارید نیاز هاآن به خاص سفر همان
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 خودرو جرایم

 :کرد پیشگیری هاروش این با توانمی را ردامو از بسیاری. شودمی شما خودروی از دزدی هم و شما خودروی دزدی شامل هم خودرو جرایم

 دزدگیر از استفاده. 

 کنندمی آمد و رفت مردم که هاییمکان یا زیاد نور دارای هایمکان در خودرو کردن پارک. 

 (غیره و دستی، کیف الکترونیکی، لوازم خرد، پول خرید، هایکیسه مثالا ) خود خودروی داخل از اموال برداشتن. 

 نکنید رها شدن گرم زمان در را خود خودروی وقتهیچ. 

 ببرید خود همراه یا کنید مخفی را خود گاراژ بدر کنترل ریموت. 

 خانه امنیت

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

 دارد مناسبی روشنایی و ایمنی منزلتان که شوید مطمئن. 

 کنید قفل را هاپنجره و درها هستید، منزل در که زمانی حتی. 

 کنید خریداری دزدگیر سیستم یک. 

 بزند سر منزلتان به تا بخواهید معتمد دوست یا همسایه یک از هستید، خانه از دور طولنی مدتی اگر. 

 با تواندمی کار این. دهندمی قرار هدف را خالی هایخانه دزدها زیرا باشد مشهود شما یخانه در ساکنین حضور که دارد اهمیت مسئله این
 خانه از دور طولنی مدتی دارید قصد اگر همچنین. کنید جلوگیری منزل در پشت روزنامه ایدسته شدن جمع از مثالا  شود، انجام ساده اقداماتی
 اصلح اطمینان تا بفرستند خانه بررسی برای را کسی شما نبود زمان در بخواهند هاآن است ممکن چون بدهید اطالع خود یبیمه شرکت به بمانید،

 .دارید قرار پوشش تحت شما که شود

 ایجاده ایمنی

 .دارند قانون از پیروی و جاده در اشتراک برای مسئولیتی همگی پیاده عابران و سواراندوچرخه رانندگان،

 به دیشو دهدی تا بپوشید نور بازتابنده یا روشن هایلباس. شوند رد خیابان از پیاده عابر خطوط مشخص محل از و کنند حرکت روپیاده در باید پیاده عابران
 یا دهید قرار خود گوش یک در را هدفون کنید سعی دهید،می گوش موسیقی به رویپیاده حین در اگر. شب در یا نامناسب هوایی و آب شرایط در ویژه
 .بمانید باقی هوشیار خود پیرامون به نسبت تا ندهید قرار حداکثر حالت در را صدا

 مئنمط آن کردن کار درست از تاندوچرخه بر شدن سوار از قبل باید همچنین. کنند سر به ایمنی کاله و کنند پیروی جاده قوانین از باید سواراندوچرخه
 .شوید

 از عبارتند مقررات این. باشند آگاه است، شده بیان( Motor Vehicle Act) موتوری ینقلیه وسایل قانون در که گونهآن جاده، مقررات از باید رانندگان
. ستنده امنیت در ایمنی کمربند بستن با سرنشینان تمامی اینکه و رانندگی، برای خودرو بودن امن از اطمینان حصول مجاز، سرعت تابلوهای از پیروی

 سیبی استاندر ها،این بر عالوه. بیانجامد شدن زندانی یا جریمه بازداشت، به است ممکن و است غیرقانونی الکل یا مخدر مواد تأثیر تحت رانندگی
 استفاده« hands free» ندارند نگهداشتن دست در به نیازی که ابزارهایی از اینکه مگر باشدمی غیرقانونی رانندگی هنگام در تلفن با کردن صحبت

 .کنند دریافت یا ارسال پیامک توانندنمی رانندگان همچنین. بشود

 ...دانستیدمی آیا

 است قانون یک سواری دوچرخه هنگام به ایمنی کاله پوشیدن. 

 مجازغیر عبور (Jaywalking )رانندگی و راهنمایی چراغ یا پیاده عابر خط که شوید رد خیابان از محلی در شما که است زمانی 
  .شود آسیب به منجر تواندمی که نبیند، را شما خودرویی که دهدمی افزایش را احتمال این و است تخلف کار این. ندارد وجود
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 ببندند ایمنی کمربند باید خودرو سرنشینان تمامی و راننده قانون، اساس بر. 

 مخصوص صندلی در ایمنی دلیل به باید باشد داشته اینچ 9 و فوت 4 از ترکوتاه قدی و پوند 40 از کمتر زن او و که کودکی 
 .بنشیند اطفال

 زرد یا قرمز، آبی، رنگ به هاآن گردان هایچراغ و اندایستاده هاجاده در که رسمی خودروهای یهمه به شدن نزدیک هنگام رانندگان 
 .«بگیرند کنار و بکاهند خود سرعت از» باید است، روشن

 تقلب و کالهبرداری

 .شودمی اختراع روزه هر نیز جدیدی هایتقلب و نیست، آسانی کار هم همیشه تقلب یک تشخیص

 خواهیدمی اگر .نیستید تنها شما – نکشید خجالت اید،کرده ارسال مبلغی قبالا  اگر یا باشید، گرفته قرار کالهبرداری یک هدف است ممکن که مشکوکید اگر
 (The Canadian Anti-Fraud Centre) کانادا کالهبرداری ضد مرکز با دارید، بیشتری اطالعات به نیاز یا کنید، گزارش را کالهبرداری یک

 :بگیرید تماس

 1-888-495-8501: تلفن طریق از

 (فرانسه و انگلیسی)  http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca: اینترنتی پایگاه

 انبوه بازار در کالهبرداری هویت، دزدی قبیل از موضوعاتی شامل ماندن، ایمن چگونگی یدرباره هاییحمایت و اطالعات تواندمی شما محلی پلیس اداره
 از یا گیریدب تماس خود محلی پلیس با بیشتر آگاهی برای. کند فراهم بانکی پرداخت کارت کالهبرداری و ،(آنالین کالهبرداری و تلفنی بازاریابی شامل)

 :کنید دیدن نشانی این

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

 فرزندانتان ایمنی حفظ
 .دهید انجام خود فرزندان داشتن نگه ایمن برای توانیدمی والدین، عنوان به شما، که است بسیاری کارهای

 کالیاش. هستند کسانی چه هاآن دوستان و افتدمی اتفاقاتی چه مدرسه در دارند، احساسی چه که بپرسید خود فرزندان از – کنید برقرار ارتباط .1
 .کنید مالقات هاآن دوستان والدین با بخواهید که ندارد

 اطالع دهندمی انجام فرزندانتان که کارهایی از – کنید مشارکت .2
 نآ در هاآن که هاییفعالیت به نسبت که بدهید نشان و باشید داشته

 ..هستید مندعالقه دارند مشارکت

 آن به است ممکن که هاییفعالیت سایر یا/و ورزشی کالسهای در را هاآن .3
 .کنید نامثبت باشند مندعالقه

 رد کم ایهزینه با یا رایگان صورت به فراوانی ورزشی-تفریحی هایفعالیت
 پایگاه به مراجعه با توانیدمی. دارد وجود محلی ورزشی-تفریحی مراکز

 .دکنی کسب هافرصت این یدرباره بیشتری اطالعات خود شهرداری اینترنتی

 قلدری
 دیگری به تا گویدمی چیزی یا کندمی کاری عمد به کسی که است زمانی قلدری
 این به تواندمی قلدری. است عمدی و شودمی تکرار اغلب رفتار این. برساند آسیبی
 محروم) اجتماعی ،(تمسخر توهین،) زبانی ،(دادن هل زدن،) جسمی: باشد هاشکل

 (.اجتماعی هایرسانه آنالین،) مجازی یا( شایعات کردن،
 
 

 
 
 

 
قلدری از پیشگیری برای کلی هاییراهنمایی 

 از که ندبدان و باشند داشته اعتماد شما به فرزندانتان اگر. آید وجود به شما بین اعتماد بر مبتنی ایرابطه تا بگذارید وقت خود فرزندان رایب 
 .بگذارند میان در شما با را آن که بود خواهد ترراحت بسیار برایشان کنند برخورد مشکلی به که وقتی هستند، برخوردار شما حمایت

 احترام شانتوانایی یا جنسیت فرهنگی، یپیشینه به توجه بدون دیگران به که بیاموزید خود فرزندان به و باشید خوبی الگوی 
 .بگذارند
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 یدکن تشویق را هاآن. شوند روبرو موردی چنین با آنکه از قبل سازید، مطلع آن پیامدهای و قلدری هایگونه انواع به نسبت را خود فرزندان 
 .کنند اعتراض بلند صدای با است گرفته قرار قلدری مورد کسی بینندمی اگر تا

 بگیرید قرار افتدمی فرزندتان برای که هاییاتفاق جریان در تا باشید تماس در مدرسه مسئولن و والدین سایر با. 

 و کنند تقویت آنها در را خودباوری و نفس به اعتماد که عضوشوند هاییباشگاه یا هاگروه در تا کنید ترغیب را خود دختر یا پسر 
 .نمایند فراهم هاآن میان دوستی ایجاد و همسالن بین روابط تقویت برای را هاییفرصت

 اینترنتی امنیت

 از پیوترکام طریق از آسانی به آن به دسترسی. است شده ما روزمره زندگی از بخشی به تبدیل و کندمی پیدا بیشتری کاربران روزه هر اینترنت
 اییوهش به فرزندتان اینکه از اطمینان حصول در نقشی توانیدمی والدین مقام در شما. است پذیرامکان همراه تلفن و کتابخانه مدرسه، منزل، درون

 .قلبت/کالهبرداری یا آزار قلدری، نامناسب، محتوای: باشد موارد این شامل تواندمی هانگرانی برخی. کنید ایفا کندمی استفاده اینترنت از امن

 :راهنمایی

 بگذارید آشپزخانه مثل خانه شلوغ نقاط در را کامپیوترها – کنید نظارت هاآن بر اینترنت از فرزندانتان یاستفاده هنگام در. 

 د،کنیمی پر خاصی منظور به را فرمی اگر. نکنید افشا را غیره و اجتماعی یبیمه شماره تولد، تاریخ کامل، نام مانند خود شخصی اطالعات 
ا   اطالعات ایمیل یا لینک طریق از. دهید انجام (URL) یوآرال آدرس قسمت در اینترنتی پایگاه آن آدرس کردن وارد طریق از را کار این حتما

 .نفرستید را خود شخصی

 آن ردنب بین از گرفت، قرار اینترنت در چیزی وقتی. عکس چه باشند پیام چه – باشید کنیدمی ارسال آنالین صورت به که چیزهایی مراقب 
 .بگذارد اثر شما بر کنید،می درخواست شغلی برای که هنگامی تواندمی امر این و است سختی کار

 
  bc.rcmp.ca > Safety Tips > Children/Youth در آنالین صورت به یا شما محلی پلیس در بیشتر اطالعات و هاراهنمایی

 (فرانسه و انگلیسی)

 تبهکاری هایگروه

 هب توجه بدون است ممکن جوانان. شوندمی جرم مرتکب شهرت یا و قدرت پول، کسب منظور به که است یافتهسازمان گروه یک تبهکاری گروه
 .بپیوندند تبهکاری هایگروه به مالی وضعیت یا قومی هایریشه

 :از عبارتند باشد تبهکاری باند یک عضو است ممکن شناسیدمی که فردی اینکه از هایینشانه

 ماندن بیرون وقت دیر تا. 

 توضیح بدون دیدگیآسیب و زخم. 

 عادی دوستان و خانواده با گذراندن زمان کمتر. 

 دوستان سریع کردن عوض/  جدید دوستان با ارتباط در پنهانکاری. 

 بخرد یا باشد داشته تواندنمی عادی طور به که اشیائی یا پول. 

 (تبهکاری هایگروه هایرنگ) خاص رنگهایی با لباسهایی ترجیح. 

 خواب اتاق دیوارهای یا دفتر مانند شخصی وسایل روی گرافیتی. 

 بدن یا دست بر تبهکاری گروه نمادهای پوشیدن یا خالکوبی. 
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 مخدر مواد

 در خودتان شدن آگاه کار این برای روش بهترین. کنید آگاه مخدر مواد مخرب پیامدهای به نسبت را خود فرزندان باید والدین عنوان به شما
 و کودکان به مخدر مواد مورد در تا نمایدمی همکاری مدارس با اغلب محلی پلیس. است پیشگیری کلید آگاهی و آموزش. است اول یوهله

 .برسانند آگاهی نوجوانان

 ...دانستیدمی آیا

 است جوانان توسط شده مصرف مواد ترینرایج تنباکو و الکل. 

 داروها گونهاین اگر ویژه به داشت، خواهند جدی عوارضی و شوند استفاده شدن نشئه برای است ممکن هم هامسکن مانند اینسخه داروهای 
 .باشند نشده تجویز است کرده مصرف را هاآن که کسی برای

 باشند داشته سالمتی برای وخیمی عوارض و شوند استفاده است ممکن هااسپری و شوینده مایعات چسب، مانند خانگی رایج اشیاء. 
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 سیبی در بیشتر منابع
  
 222-800-1-(TIPS) 8477  استاپرز کرایم
  (ناشناس) جرم یک یدرباره اطالعات گردآوری برای

 
 877777 به پیامک  نقل و حمل پلیس
 اتوبوس ایستگاه یا ایستگاه اتوبوس، هوایی، قطار در اتفاقی هر گزارش برای

 
 1-800-563-0808  لینک ویکتم

 7/24 هستید، جنایت یک قربانی اگر

 
 2-1-1 211 سیبی

 /www.bc211.ca   خودتان یمنطقه در اجتماعی خدمات یا 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 باید که آنچه فراگیری و شغل کردن پیدا سکناگزینی، جهت هاآن به کمک برای پناهندگان و مهاجران برای حمایتی خدمات

 .بدانند کانادا در جدیدشان

 
 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 لینکهلث

 www.healthlinkbc.ca .است موجود ترجمه. روان سالمت شامل رایگان 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 یویژه 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) لندمین لوئر
 .روز شبانه ساعت 24 مواد، از سوءاستفاده هرگونه مورد در کمک نیازمند افراد برای

 
 1-888-795-6111  سازمشکل قماربازی برای تلفنی کمک خط

 .افراد تحت تاثیر به قماربازی اطالعاتی و ارجاع برایساعته  24خط تلقن 

 

http://www.issbc.org/
http://www.dcrs.ca/
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