
 

 خبر نامه 
وزارت  دادگستری

 
 خروج از دور باطل خشونت

 
  می کندکمک  مک گينتی به انجمن حمايت از مهاجرين تازه وارد قربانی خشونت در شهر لندندولت 

 
 ٢٠١١يازدهم جوالی 

 
    به حل مسئلۀ خشونت در خانواده در جامعه مهاجران و پناهجويان )انتاريو ( لندن در شهرپروژهيک 
 . پردازدمی

 
 که به خانواده " مسلمانان برای حمايت اجتماعی و جا افتادن در جامعه جديدمرکز "دولت استان آنتاريو به

 . ارائه می دهد، کمک می کندیهايی که از مناطق ناآرام جهان به لندن نقل مکان کرده اند خدمات
 

و سازمان بهزيستی کودکان را به منظور اين پروژه توانايی های نيروهای محلی مانند پليس، بيمارستان ها 
 .هماهنگ می نمايد آنان  خاصت و پاسخگويی به نيازهایارائه هر چه بهتر خدمات به قربانيان خشون

 
جامعه مهاجران و پناهجويان مقيم لندن می پردازند که به مسئلۀ خشونت در خانواده درديگر سازمان هايی 

         سودخود اين پروژه فراهم می شود در جهت ارائه بهتر خدمات نيز از امکانات و منابعی که از طريق 
 و در نهايت اين پروژه به طرح برنامه ای جامع برای حمايت از قربانيان خشونت در خانواده در می برند

 .سطح استان آنتاريو کمک خواهد کرد
 

 : درباره اين پروژهاتینظر
 
عمل ای  فوق العاده  با موفقيتانواده در سطح شهر لندناين پروژه در برخورد با مشکل خشونت در خ"

 توانسته به اعضای جامعه در مرکز از اين جهت مهم است که اين " مسلمانانمرکز"حمايت از . کرده است
درک علل خشونت و همينطور آموزش عکس العمل مناسب نسبت به آن کمک کند و آنها را در مقابله با 

 ."اين معضل اجتماعی متحد کند
 کريس بنتلی، دادستان کل و نماينده لندن وست در مجلس استانی آنتاريو 

 
فراهم کردن خدمات مورد نياز و ضروری در استان آنتاريو برای کسانی که در کشور زادگاهشان قربانی "

 باعث می شود تا افراد بيشتری از اين خدمات مرکزحمايت از اين . خشونت شده اند اهميتی حياتی دارد
 ." گام بردارندنوينشوند و بتوانند گذشتۀ سخت خود را پشت سر گذاشته و به سوی آينده ای ره مند به

 دب ماتيوز، نماينده نورت سنتر لندن در مجلس استانی آنتاريو 
 



 کمک به قربانيان خشونت در خانواده و برای "انمرکز مسلمان" ی که يکبار ديگر از فعاليت مهممادولت "
 ."دنکمی حمايت انجام می دهد  در موين جامعه مسلمان لندن در اهمينطور آموزش

 خليل رامال، نماينده فنشاو در مجلس استانی آنتاريو
 
   که از مناطق ناآرام جهان به کانادا مهاجرتافرادیخشونت در خانواده مشکلی است که بسياری از "

و   مهاجران به ارائه خدمات"جا افتادن در جامعه جديد"هدف ما از برنامه . کرده اند با آن روبرو هستند
 در کانون خانواده قرار گرفتن خشونت  مجدددر معرض به منظور کاهش و جلوگيری از  آنانحمايت از

 ."است
  " مسلمانان برای حمايت اجتماعی و جا افتادن در جامعه جديدمرکز" اجرائیدکتر محمد بابيد، مدير 

 
  کوتاهچند نکته
الر از د  ٠٠٠,٢٠٠   مبلغ" مسلمانان برای حمايت اجتماعی و جا افتادن در جامعه جديدمرکز" •

 منبع صندوق طرف دالر از,٠٠٠,٨٠ مبلغ مقدار دولت آنتاريو کمک دريافت کرده است که از اين
 . دالر ديگر از طرف سازمان تريليوم اهدا شده است٠٠٠,١٢٠عدالت برای قربانيان و مبلغ 

 
 توسط ٢٠٠۴ در سال "امنيت خانواده های مسلمان"ه دنبال موفقيت چشمگير پروژۀ اين پروژه ب •

 خشونت در بين خانواده های مسلمان، حق مورددکتر بابيد در شهر لندن و به منظور آگاه سازی در
 . شده است خشونت در آينده  طرح ريزیين خشونت و راه جلوگيری از تکرارو حقوق قربانيان ا

 
 در جهت ارائه خدمات به قربانيان جرم و جنايت و خانواده صندوق عدالت برای قربانيان آنتاريو  •

 . آنها استفاده می شودقرار گرفتنهای آنها و جلوگيری از قربانی خشونت 
 

 صرف ارائه خدماتی می کند که به مقابله با خشونت بر  ميليون دالر٢٠٨ دولت هر ساله مبلغ  •
 .عليه زنان و کودکان می پردازند

 
 :اطالعات بيشتر

وندليست برنامه ها و خدماتی که برای حمايت از قربانيان جرم وجنايت در استان آنتاريو ارائه می ش
. بيشتر بدانيد" مسلمانان برای حمايت اجتماعی و جا افتادن در جامعه جديدمرکز"درباره 

. درباره سازمان تريليوم بيشتر بدانيد
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