هیچ واقعه برای گزارش دادن کوچک نیست

فورم گزارش واقعات منتقدانه

ی
ی
ادپرست شده است
قربان واقعۀ تبعیض ,تنفر ,و یا نژ
این فورم میبایست توسط شخیص که
ی
ادپرست بوده است خانه پری گردد.
و یا یا هم کیس که شاهد واقعۀ تبعیض ,تنفر ,و یا نژ
این گزارش بصورت محرمانه و گمنام بوده بدون در پیداشت کدام اقدام و یا حمایت مستقیم ("من فقط
ی
بیشب و مطرح کردن این موضوع
باخب باش") و یا دریافت مشاوره های
میخواهم که تو از این واقعه ر
.
گبد"" ,من از این تجربه
بصورت رسیم و دریافت حمایت میباشد ("من میخواهم کاری صورت ر
ی
احساس نار ی
تنهان دارم و به کمک نیاز دارد").
احت و
ی
بیشب میخواهید بنویسید.
لطفا هر چقدر

ی
قربان ⃝
.1چه کیس واقعه را گزارش میکند؟

شاهد

⃝

لطفا گزارش را بفرستید به:
شماره فاکس  604-299-7910یا:
ایمیلinfo@burnabytogether.com :
تلفن604-419-6919:

مدافع

⃝

سایر⃝

 .2آنچه رخ داده است را توضیح دهید؟

3الف.آیا این یک واقعۀ تبعیض ,تنفر و یا نژادپرستانه بوده است؟
3ب.این واقعه بر کدام اساس بوده است؟
معلولیت ⃝
سن ⃝
ی
حاملگ/بارداری ,تغیب جنسیت ,ازدواج و یا وضعیت مشارکت ی
مدن) ⃝
جنسیت (شامل
ر
گرایش جنیس ⃝
دین/اعتقادات ⃝
نژاد ⃝

سایر موارد⃝

 .4کجا این واقعه رخ داد؟

 .5یک این واقعه رخ داد؟ تاری خ و ساعت

اولی بار است که این واقعه رخ داده و یا بصورت مکرر ؟ در صورت تکرار مدت ی
 .6آیا این ر ی
زمان که واقعه مکرر رخ داده است را بیان کنید؟

ی
 .7چه کیس/
کسان ذیدخل بوده اند؟
ی
قربان ,عامل و هر شاهد واقعه مثال جنس ,سن ,قومیت اصیل ,و اینکه آنها عضو کارمندان ,مشاور ,ی
مشبی و یک
(بطور مثال ,جزئیات مربوط به
شخص عام بوده اند .لطفا نام ها را ذکر ننمائید چون کدام اقدام مستقیم به واسطه و یا متعاقب این گزارش صورت نخواهد گرفت)

.8آیا به کس دیگر هم این موضوع را در میان گذاشته اید؟ آیا کدام اقدام صورت گرفته است؟ چه نتیجه حاصل شده است؟ لطفا توضیح دهید:

9الف .آیا شما شکایت رسیم و یا شکایت کاری درج نموده اید و یا خواهید نمود ,و چه زمان؟

9ب .اگر شما شکایت رسیم و یا شکایت کاری درج نموده ایت ,آیا بصورت رضایتمندانه حل شده است؟
خب⃝
بله ⃝
ر
خب ,چرا ؟
اگر ر

جاهان که باید بهبود حاصل شود و یا بلند بردن آگایه؟
مطلت هست که شما تمایل دارید که مد نظر باشد مثال
.10آیا کدام
ر
ی

.11اگر شما مخواهید که ما همراه شما این واقعه را تعقیب کنیم ,لطفا ایمل ادرس و یا شماره تلفن خود را ارائه نمائید.
بگبید
تلفن ⃝
لطفا از طریق ایمل ⃝
با من تماس ر
نام______________________________________:
ایمل _______________________________:شماره تلفن_____________________________________:

We acknowledge Devon County, UK who developed the critical incident report
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