جنسی بنیاد پر تشدد اور
گریٹر ٹورانٹو ایریا میں کمیونٹی رسوسز
جنسی بنیاد پر تشدد“ سے مراد جذباتی،زبانی ،جمسانی ،شہوانی ،مالی ،روحانی“
اور با ضابطہ تشدد اور استحصال ہے جس کا ہدف خواتین ،لڑکیاں اور وہ افراد بنتے
ہیں جو مرد یا عورت کے لئے ” جنس والے خانے“ پر فٹ نہیں ہوتے یعنی وہ افراد جو
اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں یا وہ جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔

اہم منرب ) 24گھنٹے(

ایمرجینسی )پولیس ،آگ ،ایمبولینس(:
911

انفارمیشن اور ریفرل:
211 | www.211toronto.ca
اسالٹڈ وومنس ہیلپ الئن:
ِ
قوت مساعت سے حمروم افراد1-866-863-0511 | 1-866-863-7868 :
) #SAFE (#7233ٹیکسٹ)میسج(
ِکڈز ہیلپ فون:
1-800-668-6868

جنسی تشدد ہیلپ ) 24گھنٹے(

ملٹی کلچرل ویمن اگینسٹ ریپ  /ٹورانٹو ریپ کرائسز سینٹر :
416-597-8808 | www.trccmwar.ca

ویمزن کاجل ہسپتال سیکشویل اسالٹ اینڈ ڈومیسٹک وائیلنس کیرئ سنٹر
)ویمزن کاجل ہسپتال کاجنسی اور گھریلو تشدد سے نگہداشت کا مرکز(:
416-323-6040 | www.womenscollegehospital.ca

 +LGBTQ2Sرسوسز

 LGBT:یوتھ الئن
ٹیکسٹ میسیج کریں1-800-268-9688 | 647-694-4275 :
www.youthline.ca
519:
416-392-6874 | www.the519.org

پیشہ ورانہ مشاورت اور فیملی رسوسز

فیملی رسوس ٹورنٹو:
416-595-9230 l www.familyservicetoronto.com
ایکسس االئنس:
416-324-8677 l www.accessalliance.ca
اکروس باؤنڈریز:
416-787-3007 l www.acrossboundaries.ca

پارک ڈیل کمیونٹی ہیلتھ سینٹر :
416-537-2455 l www.pchc.on.ca

میٹراک کمیونٹی پر مبنی ایک غیر منافع خبش تنظیم ہے
جو عورتوں ،نوجوانوں اور بچوں کے خالف تشدد کی روک
تھام کے لیے کوشاں ہے ۔
فون416-392-3135 :
ٹول فری منرب1-877-558-5570 :
ای میلinfo@metrac.org :
ویبwww.metrac.org | www.owjn.org :

@metracorg



سیکشویل ہیلتھ اینڈویلنس

)جنسی حصت اور بیامریوں سے حمفوظ جسم(
سیکشویل ہیلتھ انفوالئن:
416-392-2437

پالنڈ پیرنٹ ُہڈ آف ٹورانٹو:
416-961-0113 l www.ppt.on.ca
ہیسل فری کلینک:
416-922-0566 l www.hasslefreeclinic.org
آئی ڈبلیو ایچ سی ٹورانٹو :
416-323-9986 l www.immigranthealth.com

قانونی خدمات

لیگل ایڈ اونٹیریو*
اگر آپ پر تشدد ہوا ہے تو فیملی وائیلنس آتھورائزیشن پروگرام
کے حتت ایک وکیل سے  ۲گھنٹے کی بال معاوضہ فوری طور پرمالقات
کی درخواست کریں۔
1-800-668-8258
ِ
قوت مساعت سے حمروم افراد1-866-641-8867 :

باربرا شلیفر کومیموریٹو کلینک:
416-323-9149, ext. 278 | www.schliferclinic.com
ساؤتھ ایشین لیگل کلینک آف اونٹاریو:
416-487-6371 | www.salc.on.ca

لیگل انفارمیشن

فیملی الء ایجوکیشن فار ویمن:
www.onefamilylaw.ca

اونٹاریو ویمن جسٹس نیٹ ورک:
www.owjn.org

شیلٹرز ) 24گھنٹے(

وائے ڈبلیو سی اے شیلٹر:
416-693-7342 | www.ywcatoronto.org

سٹی آف ٹورانٹو ایمرجنسی شیلٹرز:
311 | 1-877-338-3398

www.metrac.org/links

وٹناروٹ فٓا یٹس
یٹنویمک
ڈنیا سٹکیجارپ
مارگورپ سٹنویا

فٓا ٹنمنروگ
ویراٹنوا

مہارف ےک دادما یلام :
ہدننک

www.lawfoundation.on.ca/
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