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 مقدمة
 یھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم معلومات عن:

 دور الشرطة في كندا •
 متى وكیف یمكنك االتصال بالشرطة •
 ماذا تتوقع إذا اتصلت بك الشرطة أو استجوبتك، •
 برامج منع الجریمة •
 كیف یمكنك أن تؤدي دوًرا استباقًیا في منع الجریمة في حیك.  •

 
 عن شرطة الخیالة الملكیة الكندیة/ دور الشرطة

حبة االختصاص تعتبر شرطة الخیالة الملكیة الكندیة بمثابة خدمة الشرطة الوطنیة في كندا، وفي كولومبیا البریطانیة تؤدي أیًضا مھام قوات الشرطة صا
 ام مع جمیع األشخاص. تتولى القضائي في العدید من المدن والبلدات. تراعي شرطة الخیالة الملكیة الكندیة البعد الثقافي، وتحرص على التعامل بحیادیة واحتر

 
 شرطة الخیالة الملكیة الكندیة مسؤولیة:

 منع وقوع الجریمة والتحقیق فیھا؛ •
 الحفاظ على السالم والنظام؛ •
 تنفیذ القوانین؛ والمشاركة في األمن الوطني؛ •

 
 في مواقف مثل:أن تساعد شرطة الخیالة الملكیة الكندیة لوبشكل خاص، یمكن 

 المنازل.التحقیق في اقتحام  •
 المساعدة على حفظ السالمة المروریة في حال وقوع حادث تصادم سیارة. •
 تحدید موقع شخص مفقود. •
 تقدیم معلومات منع الجریمة لمنع وقوع مزید من الجرائم. •
 المشاركة في المھرجانات المجتمعیة ومراقبة حركة المرور في المناسبات الخاصة. •

 
 الزي الرسمي

 ًرا مختلفة مثل مھمة الدوریات العامة وخدمات المرور وخدمات التحقیق المتخصصة. یمكنھم ارتداء أزیاء مختلفة مثل:یؤدي ضباط الشرطة أدوا

 ویرتدیھ ضباط الخدمة العامة، وضباط الخدمات المروریة، وضباط الشرطة المجتمعیة. - الزي العادي •
في المناسبات الخاصة أو لألغراض االحتفالیة بشكل أساسي. وتعد البدلة الحمراء المصنوعة من  - بدالت زرقاء أو حمراء مصنوعة من النسیج الصوفي •

 النسیج الصوفي ھي الزي الرسمي المعترف بھ في جمیع أنحاء العالم باعتباره رمًزا لكندا.
 یمكن أن ترتدي الفرق المتخصصة زي العمل أو مالبس غیر رسمیة بناًء على األدوار التي یؤدونھا. - المالبس العادیة •

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

إن لم تكن واثًقا من أن شخًصا ما ضابط شرطة، یمكنك أن تطلب منھ رؤیة بطاقة الھویة أو الشارة 
 حقق من المعلومات.الشرطیة. كما یمكنك أیًضا االتصال بمكتب الشرطة المحلي للت

 

 االتصال بالشرطة
. یمكن أن یساعدنا اإلبالغ عن الجرائم على تحدید لإلبالغ عن كل الجرائم واألنشطة المشبوھةنشجعك على االتصال بخدمة الشرطة المحلیة في منطقتك 

 المشتبھ بھم والقبض علیھم، وتتبع اتجاھات الجریمة، ومعرفة كیفیة استخدام مواردنا.

 
 طوارئ – 911 برقم االتصل

 ساعة یومًیا، سبعة أیام في األسبوع). 24على الفور (تعمل  911اتصل بالشرطة أو خدمات المطافئ أو حاالت الطوارئ الطبیة على رقم 

 :911أمثلة على األوقات التي یجب فیھا االتصال بالرقم 

 الطبیة أو التي تھدد الحیاة وتتطلب سیارة إسعاف.تشمل الطوارئ خدمات المطافئ أو الجریمة وقت تنفیذھا أو الحوادث  •
 عندما تكون حیاة أحد األشخاص في خطر أو إذا كان ھناك تھدید مباشر لشخص أو ممتلكات. •
 الجریمة وقت حدوثھا مثل االقتحام والدخول. •
 دث.عندما تحدث جریمة خطیرة لتوھا قد یكون المشتبھ بھ ال یزال بالقرب من و/أو عاد إلى مكان الحا •
 وعندما تسنح الفرصة للقبض على المشتبھ بھ أو منع وقوع جریمة خطیرة. •

، سوف یسألك عامل الھاتف إذا كنت ترید الشرطة أو المطافئ أو اإلسعاف وألي مدینة. إذا كنت ال تستطیع التحدث باللغة اإلنجلیزیة، 911عندما تتصل برقم 
 ,police"صارى جھده للعثور على شخص یتحدث نفس اللغة. على سبیل المثال، یمكن أن تقول أطلع عامل الھاتف على أي لغة تفضلھا وسوف یبذل ق

Surrey, and speak Mandarin."  

 إذا لم تستطع التواصل ألي سبب من األسباب، سوف یرسل عامل الھاتف على الفور ضابط شرطة إلى عنوان رقم الھاتف الذي تتحدث منھ.

 
 911 على المكالمات غیر المقصودة

 آالف المكالمات غیر المقصودة كل عام. ولمساعدتنا على منع بعض من تلك المكالمات: 911یتلقي رقم 

 مسبًقا في منزلك أو في الھواتف الخلویة. 911ال تبرمج رقم  •
 تأكد من إغالق ھاتفك الخلوي لتجنب االتصال بالضغط على أزراره أثناء وجوده في جیبك. •
 .911قت االتصال برقم اشرح لألطفال كیفیة وو •

 
بطریق الخطأ، انتظر على الھاتف لتتحدث إلى عامل الھاتف. وإال سنضطر إلى معاودة االتصال بك أو االستجابة شخصًیا. تنصب  911إذا اتصلت بالرقم 

عدم إنھاء المكالمة وأن تظل دائًما أولویتنا على ضمان سالمتك. لن تواجھ مشاكل أو تحصل على مخالفة بسبب االتصال بطریق الخطأ ولكن نؤكد علیك 
 على الخط وشرح ما حدث.

 



 

 

 

 الحاالت غیر الطارئة
م شرطة الخیالة اتصل على خط الحاالت غیر الطارئة عندما ترید اإلبالغ عن جریمة غیر طارئة. یرجى زیارة موقع شرطة الخیالة الملكیة الكندیة لمعرفة رق

 المحلیة غیر الطارئ في منطقتك:
grc.gc.ca/detach/en-http://www.rcmp (اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة) 

 
 أمثلة االتصال غیر الطارئ:

 اإلبالغ عن جریمة اُرتكبت بالفعل وال یوجد مشتبھ بھم (أي اقتحام سیارتك لیًال). •
 حفلة صاخبة).اإلبالغ عن سلوك مزعج أو مشبوه (أي  •
 تقدیم أو الحصول على معلومات متابعة لملف شرطة لدیك بالفعل. •
•  

 

 
 ما المطلوب عند االتصال بالشرطة؟

الخط، والحفاظ على ھدوئك واإلجابة یتلقى موظفو االتصاالت تدریب مكثف على جمع المعلومات منك من خالل سلسلة من األسئلة. ومن خالل البقاء على 
الشرطة الذي  عن األسئلة، یمكنك المساعدة في توجیھ استجابتنا. في الوقت الذي تجیب فیھ عن تلك األسئلة، یحیل موظفو االتصاالت المعلومات إلى ضابط

 یكون في طریقھ لموقعك.

 تشمل بعض األسئلة التي یوجھھا موظف االتصاالت إلیك:

 المبلغ عنھ؟ھو الحادث  ما •
 حدث؟  متى •
 حدث؟  أین •
 ھو الشخص المتورط؟ من •
 حدوث ذلك في اعتقادك؟ سبب ما •

 
قد یسأل الموظف أیًضا عما إذا كان ھناك أي كحول أو مخدرات أو أسلحة في مكان الحادث حتى یتمكنوا 

 من تزوید الضباط الحاضرین بالمعلومات.

 الضابط عن:  كشاھد أو ضحیة، سوف یسألإذا كنت متورًطا في حادث شرطة كمشتبھ بھ أو 

 االسم بالكامل •
 تاریخ المیالد  •
 العنوان ورقم الھاتف.  •

 

 أبلغ عنھا.و ،ارصدھا

إذا الحظت وجود شئ غیر طبیعي أو في غیر موضعھ، تتبع حدسك وأبلغ 
 الشرطة. ویمكن أن یتضمن النشاط المشبوه: 

 شخص ما یحدق لنظر في السیارات والنوافذ •
 ھناك ھدف من وجوده في الحي.شخص غریب یبدو أن لیس  •
 سیارة تُقاد دون سیطرة علیھا. •

http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en
http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/en


 

 

 

 سوف یتم إدخال ھذه المعلومات إلى قاعدة بیانات الشرطة المؤمنة. لن ُیكشف عن معلوماتك ألي شخص آخر أو ُتستخدم ألي غرض آخر.

 
 اإلبالغ عن الجریمة دون الكشف عن الھویة

  222-800-1إذا كنت ترغب في اإلبالغ عن جریمة دون الكشف عن الھویة، یمكنك االتصال بضباط مكافحة الجریمة على رقم-TIPS  أو عبر
 /http://www.bccrimestoppers.comاإلنترنت. 

  لغة. 115یتلقى ضباط مكافحة الجریمة المعلومات بأكثر من 
 .یمكنك اإلبالغ عن جریمة بزیارة جھاز الشرطة في منطقتك 
  إذا كنت مسجالً مسبًقا باعتبارك كفیًفا أو من ضعاف السمع أو الكالم.1-1-9یمكنك كتابة رسالة نصیة إلى رقم ، 

 

 تقدیم بالغ عبر اإلنترنت
جھاز الشرطة المحلیة على اإلنترنت لمعرفة ما إذا كانت تتیح إمكانیة اإلبالغ یمكن اإلبالغ اآلن عن بعض أنواع الجرائم على اإلنترنت. تحقق من صفحة 

 على اإلنترنت.

 إذا كان اإلبالغ على اإلنترنت متاح في منطقتك، تشمل فئات اإلبالغ:

 دوالر (ال یوجد مشتبھ). 5000الممتلكات المفقودة أو المسروقة أقل من  •
 ر (ال یوجد مشتبھ بھ).دوال 5000تخریب سیارة أو اقتحامھا أقل من  •
 دوالر (ال یوجد مشتبھ بھ). 5000حادث دعس بالسیارة وھروب مع تلفیات بقیمة أقل من  •
 لمخالفة مروریة مثل القیادة الخطرة. •

 

 التفاعل مع الشرطة
یوجد عدد من األسباب قد تحتاجھا الشرطة للتحدث معك سواء داخل منزلك أو أثناء وجودك في الخارج 

 الجمھور.على سبیل المثال، قد ترغب الشرطة فیما یلي:بین 

 التحدث بشأن تحقیق جاٍر. •
 تفتیش حیك للحصول على معلومات حول جریمة وقعت فیھ. •
 تقدیم معلومات السالمة أو منع الجریمة. •

یمكنك التعرف على ضباط الشرطة عادة من زیھم الرسمي. وفي بعض األحیان، قد تقابل ضباط شرطة 
زي رسمي. إذا انتابتك شكوك حول ھویة ضابط الشرطة، یمكنك طلب الھویة الرسمیة بما  ال یرتدون

 في ذلك اسم الضابط ورقم الشارة.

 
 في منزلك

إذا حضرت الشرطة إلى منزلك في الوقت الذي تكون فیھ ھناك، یجب أن تفتح الباب. إذا كان لدیك تقالید 
یرجى مالحظة أن ضابط الشرطة أثناء عھ علیھا. ثقافیة ترغب في إطالع الضابط علیھا، یرجى إطال

 .تأدیة الخدمة لن یتمكن من خلع حذائھ عند دخول المنزل
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كنت ال تتحدث اإلنجلیزیة، یمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أفراد األسرة أو صدیق أو حتى أحد  ال تتردد في طرح أسئلة إذا كان ھناك شيء ال تفھمھ.إذا
 جیرانك. إن لم یكن حولك أي شخص، سوف یبذل الضابط قصارى جھده لمساعدتك بلغتك المفضلة.

 یمكن أن یدخل ضابط الشرطة منزلك عندما:

 یتلقى أي دعوة من أي شخص من داخل المنزل. •
 ھم أسباب معقولة تفید بأن ھذا البیت بھ حالة طوارئ أو أن شخص یتعرض لضرر.یكون لدی •
 یكون لدیھم مستند قانونیة یسمح لھم بالدخول للمنزل. •
 )911للتحقق من سالمة أي شخص في المسكن (أي محاولة اتصال على رقم  •

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 أثناء القیادة
متع الشرطة بسلطة إیقاف السیارة في أي وقت من األوقات للتحقق من مخالفات تت

القیادة أو أي انتھاكات أخرى. سوف یوضح الشرطي أنھ علیك التوقف باإلشارة إلیك 
من الطریق أو من سیارة الشرطة من خالل إشارات الید أو استخدام األضواء أو 

 صفارات اإلنذار أو مكبر صوت.

 كل شخص عندما تقوم الشرطة بتوقیفك، یجب علیك: ولضمان سالمة

 إبطاء السیارة والتوقف على الجانب األیمن للطریق بمجرد أن یكون ذلك آمًنا. •
 امكث في سیارتك ما لم یوجھك ضابط الشرطة إلى خالف ذلك. •
 افتح نافذة السیارة واجعل یدیك مرئیة. •
  القیادة وأوراق التسجیل. ُیلزمك القانون بإظھار ھذه المستندات لضابط الشرطة عندما یطلب منك ذلك.تحدث إلى الشرطي وقدم أي مستندات مطلوبة مثل رخصة  •

 
 تنقسم المخالفات المروریة إلى فئتین:

مناسبة أو القیادة  السرعة، أو اإلخفاق في الوقوف عندما تكون اإلشارة حمراء أو عند إشارة الوقوف، أو تغییر الحارة المروریة بطریقة غیر :مخالفات السیر
 على مقربة شدیدة من سیارة أخرى.

 ...ھو من

 الضحیة
 شخص وقع علیھ ضرر نفسي أو جسدي نتیجة لجریمة أو حادثة أو حدث. وھ

 الشاھد
 ھو شخص یرى الجریمة أو الحادثة حال وقوعھا.

 المشتبھ بھ
 ھو شخص ُیعتقد أنھ ارتكب جریمة أو مخالفة خطیرة.



 

 

 

 إرتداء أحزمة األمان أو تعطل أضواء الفرامل أو عدم تقدیم رخصة القیادة أو تسجیل السیارة أو دلیل التأمین على السیارة. عدم :مخالفات غیر متعلقة بالسیر

 وتشمل أسباب توقیفك األخرى خالل القیادة:

 مر (أي القیادة ثمًال) القیادة تحت تأثیر الخ •
 القیادة الخطرة أو المتھورة •
 استخدام الھاتف المحمول أثناء القیادة (أي كتابة الرسائل النصیة) •
 إجراء تحقیقات جنائیة. على سبیل المثال، قد تتطابق مواصفاتك أنت و/أو الركاب و/أو سیارتك مواصفات شخص یبحث عنھ الشرطي. •
 المخاوف المتعلقة بالسالمة •

 

ام باإلیقافات عد اإلیقافات المروریة أخطر ما یوجھ الشرطة في عملھا ألسباب عدة. كما ینتج عنھا إصابة العدید من رجال الشرطة أو مقتلھم أثناء القیت
المرور األخرى المروریة الروتینیة أكثر من أي وظیفة أخرى. ینبغي على الضباط تفسیر سلوك ركاب السیارة وتصرفاتھ باإلضافة إلى مراقبة حركة 

أن یكون ذلك  باستمرار. ُیدرب الضباط على إیقاف السیارات بأمان من خالل اتباع إجراء معین. قد تقلق بشأن طریقة اقترابھم من سیارتك، ولكن ال یعني
 مصدر خوف لك.

 

 في حال احتجزتك الشرطة أو ألقت القبض علیك
فإنك تتمتع بحقوق إذا ألقت الشرطة القبض علیك بموجب المیثاق الكندي لحقوق اإلنسان والحریات، 

 تتضمن تلك الحقوق: أو احتجزتك.

 إطالعك على أسباب احتجازك أو القبض علیك. •
إبالغك وإعطائك حق توكیل محامي دون تأخیر (أي بمجرد أن یصبح الموقف قید السیطرة  •

 وضمان سالمة جمیع األطراف.)
یلھ أو الحصول على استشارة مجانیة من محامي ُیسمح لك االتصال بأي محاٍم ترغب في توك •

 المساعدة القانونیة.

سنة بحقوق إضافیة بموجب قانون الجناة صغار السن، وأحد ھذه الحقوق  18یتمتع الشباب دون سن 
 ھو الحق في التحدث مع أحد اآلباء أو األوصیاء.

دثت. وعادة، سوف ویحق لضابط الشرطة احتجازك إذا رأى أنك على عالقة بالجریمة التي ح
تستخدم الشرطة ھذا الوقت إلجراء المزید من التحقیق في الموقف وطرح األسئلة. عندما یلقى القبض 
علیك بسبب جریمة، یمكن للشرطة أن تفتشك، وتفتش أي شئ تحملھ وسیارتك إذا كانت على مقربة 

عثور على الدلیل منك وقت القبض علیك. تجري الشرطة ھذا التفتیش لضمان سالمة كل شخص ولل
 ومنع إتالفھ.

 
 األسئلة والمخاوف والشكاوى

ة الملكیة إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف أو شكاوى حول تعامالتك مع الشرطة، یحق لك التعبیر عنھا للشرطة. ویجوز لك االتصال بقسم شرطة الخیال
 الكندیة المحلیة في أي وقت لمناقشة مخاوفك.

 

 

 

 

 



 

 

 

بة في االتصال بقسم شرطة الخیالة الملكیة الكندیة مباشرة وال یزال لدیك مخاوف حول تعامالتك مع الشرطة، یمكنك االتصال بلجنة وإن لم یكن لدیك رغ
 ):CRCCالشكاوى والمراجعة المدنیة التابعة لشرطة الخیالة الملكیة الكندیة (

  :6878-665-800-1لالتصال من أي مكان في كندا 
 (لألشخاص الذین یعانون من صعوبة في السمع) 5837-432-866-1الھاتف النصي: 

 لجنة الشكاوى والمراجعة المدنیة التابعة لشرطة الخیالة الملكیة الكندیة 
 Box 1722, Station Bص.ب. 

Ottawa, ON K1P 0B3 
  :الموقع اإللكتروني.gc.ca/ccetp-https://www.crcc (اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة) 

 
 

 خدمات الضحایا
 تؤدي خدمات الضحایا، التي تقدم في الوقت المناسب، دوًرا أساسًیا في الحد من اآلثار الضارة لإلیذاء ومعاودة اإلیذاء. 

 تتمثل أھداف خدمات ضحایا شرطة الخیالة الملكیة الكندیة في:

 النفسیة على الضحایا وأسرھم والمساعدة في استرداد عافیتھم؛تقلیل آثار الجریمة والصدمات  •
 تعزیز سالمة الضحایا والمساعدة على الحد من خطورة وقوع مزید من اإلیذاء؛ •
 زیادة مستوى مشاركة الضحایا في العدالة الجنائیة؛ •
 إعداد الضحایا الذین یقومون مقام الشھود إلجراءات المحكمة. •

یا لضمان بدایة من االتصال من أجل المساعدة مروًرا بالتحقیق في الجریمة إلى عرض اإلحالة، تعمل الشرطة بمشاركة عن قرب مع منظمات خدمات الضحا
 دون تأخیر.تلقي ضحایا الجرائم الدعم الذي یحتاجونھ 

 "VictimLink BCخط ضحایا كولومبیا البریطانیة "
ھو خط مساعدة عن طریق الھاتف على نطاق المقاطعة لضحایا الجریمة. في خط ضحایا كولومبیا  "VictimLink BC" ةخط ضحایا كولومبیا البریطانی

"، یقدم موظفو دعم الضحایا معلومات وإحاالت لجمیع ضحایا الجریمة، ویقدمون دعم األزمة لضحایا العنف األسري والجنسي، VictimLink BCالبریطانیة "
 الجنسي، واالعنف في العالقات، وإساءة معاملة كبار السن والبالغین الناجین بعد التعرض العتداء جنسي وبدني.  بما في ذلك االعتداء

" األشخاص بشبكة الموارد المجتمعیة VictimLink BCیربط خط ضحایا كولومبیا البریطانیة "
حایا والمنازل المتنقلة واالجتماعیة والصحیة والعدالة والموارد الحكومیة، بما في ذلك، خدمات الض

وموارد االستشارة. كما أنھم یقدمون أیًضا معلومات عن نظام العدالة، والبرامج والتشریعات 
الفیدرالیة واإلقلیمیة ذات الصلة وبرامج منع الجریمة وسجل أوامر الحمایة والموارد األخرى بحسب 

 الحاجة. 

-1" باالتصال على رقم VictimLink BCویمكن الوصول إلى خط ضحایا كولومبیا البریطانیة "
 "،VictimLink BCلمزید من المعلومات عن خط ضحایا كولومبیا البریطانیة ". 800-563-0808

 (اللغة اإلنجلیزیة) /http://www.victimlinkbc.caیرجى زیارة موقعھم اإللكتروني على: 

 
 حیفة الجنائیة والقطاعات الضعیفةعملیات فحص الص

قد تكون بحاجة إلى فحص الصحیفة الجنائیة ألغراض عدة بما في ذلك: التوظیف أو التبني أو السفر 
الدولي أو العمل التطوعي أو المواطنة أو تغییر االسم أو تعیین مستوى الطلبة أو للحصول على 

م بطلبح للحصول على فحص الصحیفة الجنائیة، تعلیق للصحیفة الجنائیة (العفو مسبًقا). عند التقد
 للحصول على مزید من المعلومات یرجى زیارة:اتصل بخدمة شرطتك المحلیة آوالً. 

bc.rcmp.ca نصائح السالمة < 

https://www.crcc-ccetp.gc.ca/
http://www.victimlinkbc.ca/


 

 

 

بصمات األصابع  یتألف ملف الصحیفة الجنائیة من التھم الجنائیة للفرد واإلدانات وإطالق السراح، باإلضافة إلى معلومات بصمات األصبع. كما یشمل الملف
 إذا كان الفرد متھًما أو مداًنا. 

 
مقدم الطلب بالمعلومات التفصیلیة التي یمكن اإلفصاح عنھا  تتحقق ھذه العملیة مما إذا كان أحد األفراد لھ سجل جنائي وتزود فحص الصحیفة الجنائیة:

 قانونًیا.

 
: تساعد ھذه العملیة على التحقق مما إذا كان أحد األفراد لھ سابقة جنائیة من عدمھ باإلضافة إلى أي تعلیق للصحیفة الجنائیة )VSفحص قطاع الضعفاء (

محلیة من أجل الحصول على المعلومات ذات الصلة بفحص قطاع الضعفاء. ُتقدم المعلومات التي یمكن (العفو سابًقا) عن الجرائم الجنسیة وسجالت الشرطة ال
 الكشف عنھا قانونًیا لمقدم الطلب. 

 
إذا كنت بحاجة إلى خدمات بصمة اإلصبع ألغراض الھجرة، یرجى إحضار خطاب أو إستمارة من دائرة الھجرة لتحدید المتطلبات باإلضافة إلى  ملحوظة:

 بطاقة الھویة.

 
 فرص العمل 

تخصص، فإن العمل  150ال توجد قوات شرطة أخرى في كندا تقدم مستویات الخدمات والتنوع الذي تقدمھ شرطة الخیالة الملكیة الكندیة. مع وجود أكثر من 
 مع شرطة الخیالة الملكیة الكندیة حافل بفرص التعلیم والنمو المستمر.

لكندیة فرص عمل ال مثیل لھا. إذا كنت ترغب في إحداث اختالف في مجتمعك ودولتك، استكشف ما نقدمھ واكتشف الوظیفة التي تقدم شرطة الخیالة الملكیة ا
 تعتبر بعیدة كل البعد عما ھو مألوف! 

یة شرطة الخیالة الملكیة الكندیة في أشھر في أكادیم 6للتقدم إلى شرطة الخیالة الملكیة الكندیة، یجب أن تفي بقائمة المتطلبات وتكون على استعداد لقضاء 
 ریجینا، ساسكاتشوان. للحصول على قائمة كاملة بمتطلبات وفعالیات التوظیف القادمة، یرجى زیارة:

grc.gc.ca-www.rcmp (اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة) 

 

 الفرص التطوعیة
أساسًیا في النجاح في تقدیم خدمات الشرطة المجتمعیة وال سیما یعد المتطوعون عنصًرا 

 على مستوى القسم حیث یعملون غالًبا مع أفراد الشرطة والعاملین وعمالء المجتمع.

یھدف برنامج التطوع إلى تكملة ومساعدة العاملین ولیس استبدالھم. وال ُیكلف 
 سند إلى األعضاء الدائمین.المتطوعون بإنفاذ القانون أو المھام العملیة التي تُ 

 

یساعد المتطوعون في كل جانب من جوانب الشرطة المجتمعیة تقریًبا. وفیما یلي بعض 
 األمثلة:

 

 مراقبة الحي •
 "Operation Red Noseعملیة التوصیل المجاني " •
 سباقات الدراجات /الدوریات •
 مراقبة المطارات/الساحل •

http://www.rcmp-grc.gc.ca/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/


 

 

 

 فرق الطبول والمزامیر •
 الضحایابرنامج خدمات  •
 لجنة المجتمع االستشاریة •
 المواطنون في دوریة •
 مكاتب الشرطة المجتمعیة •

عام على األقل، وأن یكون  16ینبغي أن یفي المتطوعون الذین یعملون مع شرطة الخیالة الكندیة الملكیة ببعض المتطلبات من ضمنھا أن یبلغ عمر المتطوع 
 مناسًبا في التصریح األمني. شخًصا مسؤوًال، وذو شخصیة خلوقة، ویحقق مستوى

 
 برنامج الشرطي المساعد

في سیري. یعد ضباط الشرطة المساعدین متطوعین نظامیین یشاركون في أنشطة الشرطة المجتمعیة دون سالح وتحت إشراف شرطة الخیالة الملكیة الكندیة 
روف أخرى. برنامج الشرطي المساعد متاح في العدید من أقسام كولومبیا ویساعدون مع الشرطة المجتمعیة في منع الجریمة ویساعدون أیًضا الضباط تحت ظ

 البریطانیة. 

 
 برنامج العدالة التصالحیة

رصة لجعل األمور أفضل. یعد برنامج العدالة التصالحیة برنامًجا تطوعًیا یدعم الشباب بتشجیعھم على فھم اآلثار المترتبة على الجریمة التي ارتكبوھا وتقدیم ف
 كمتطوع، ینبغي علیك المساعدة في تنظیم وتسھیل عقد مقابالت بین الجناة والضحایا.

 
 البرامج والخدمات

 
 العنف األسري

نوع قد یأخذ العنف في المنزل شكل االعتداء الجنسي أو العاطفي أو الجسدي. ویمكن أن یحدث في أي عالقة ویؤثر على األشخاص بغض النظر عن ال
أو األصول العرقیة. وال یعد العنف األسري مسألة خاصة أو أسریة، ولكنھ ضد القانون. إذا كنت أنت أو أحد ممن تعرفھم ضحایا للعنف االجتماعي أو السن 

 0808-563-800 -1" على رقم VictimLink BCاألسري، تتاح لكم المساعدة. یمكنك االتصال بخدمة الشرطة المحلیة أو بخط ضحایا كولومبیا البریطانیة "
 حیث یمكنھم توفیر المساعدة بالعدید من اللغات المختلفة.

 
 جرائم الكراھیة

للتحدید. یوجد في  في كندا، ُتعرف جریمة الكراھیة على أنھا أي جریمة جنائیة ضد شخص أو مجموعة أو ملكیة بدافع الكراھیة أو االنحیاز تجاه مجموعة قابلة
راھیة . ونجمل فیما یلي المجموعات القابلة للتحدید في القانون الجنائي لكندا: العرق، أو اللون، أو اإلثنیة كولومبیا البریطانیة فریق متخصص في جرائم الك

 الدین، أو السن، أو اإلعاقة الذھنیة والجسدیة، أو الجنس أو التوجھ الجنسي، أو أي عامل آخر مماثل. واللغة، أو

لى محمل الجد. قد یواجھ األشخاص المدانون بجریمة كراھیة أحكام أكثر تشدیًدا من الجرائم الجنائیة تؤخذ جرائم الكراھیة التي یتم إبالغ الشرطة عنھا ع
 األخرى التي ال ُترتكب بدافع الكراھیة.

رون بالھجمات تتحد الحكومة والشرطة والمنظمات المجتمعیة ضد جرائم الكراھیة. توجد ھذه المنظمات من أجل حمایة ودعم األفراد والمجتمعات الذین یتأث
 القائمة على أساس الھویة.

 لإلبالغ عن جریمة كراھیة. 1-1-9 اتصل بالرقم •
 عند اإلبالغ عن حادث، اذكر أنك تبلغ عن جریمة كراھیة. •
 أبلغ عن الحاالت الطارئة مثل الھجمات واالعتداءات والتھدیدات. •
 والدعایة للكراھیة. وسوف یوصلك عامل الھاتف بالقسم المناسب للتعامل مع الموقف.أبلغ عن الجرائم غیر الطارئة مثل الكتابة على الجدران والتخریب  •



 

 

 

 الصحة النفسیة والصدمة
س في المجيء إلى بلد جدید لیس باألمر السھل، خاصة لشخص قادم من منطقة نزاعات. بعد وقوع حادث صدمة، أو سلسلة من األحداث، یستمر بعض النا

ستعادة الذكریات وغیر ذلك من التحدیات. مما یمكن أن یؤثر على حیاتھم إلى حد كبیر.وُیسمى ذلك االضطراب النفسي لما بعد معایشة ھذه التجربة من خالل ا
وبالدھم  الصدمة، وھذا أحد أشكال المرض العقلي. تشیع أعراض وحاالت الصدمة واالضطراب النفسي لما بعد الصدمة بین األشخاص الذین ھجروا منازلھم

 اعات المسلحة. بسبب النز

لموارد في إذا كنت تعتقد أنك أو شخص تعتني بھ مصاب باالضطراب النفسي لما بعد الصدمة، فإن أفضل شيء تفعلھ التحدث إلى طبیبك. أیًضا راجع قسم ا
 آخر ھذا الكتاب للعثور على الموارد المحددة في موقعك الجغرافي.

 
 األشخاص المفقودون

لفترة محددة لإلبالغ عن الشخص المفقود. وسوف تجمع  لست مضطًرا لالنتظار ق أو قریب، ینبغي علیك االتصال بالشرطة.إذا فُقد زوج أو طفل أو صدی
لشخص الشرطة معلومات منك حول الشخص المفقود وتقالیده المعتادة. كما ستطلب الشرطة صورة وأي معلومات أخرى یمكن أن تساعد على تحدید مكان ا

 المفقود.

ضور حدث كبیر مع األطفال، ضع خطة سالمة مسبًقا عما ینبغي فعلھ إذا انفصلتم عن بعضكم البعض. ویمكن أن یتضمن ذلك ترتیب مكان إذا قررت ح
 مشترك للتقابل أو دع األطفال یعرفون أنھ یمكنھم طلب المساعدة من أحد األشخاص الذین لھم سلطة مثل ضابط شرطة.

 
 سالمة كبار السن

لمخاوف المتعلقة ُتوجھ المعلومات للمجتمع، وبشكل أكثر تحدیًدا، لكبار السن والقائمین على رعایتھم فیما یتعلق باالعتراف بإساءة معاملة كبار السن وا
 بالسالمة والنصب واالحتیال. 

 المواطنین، یمكننا تطویر مجتمعات أكثر أماًنا. وتلتزم شرطة الخیالة الملكیة الكندیة بالحد من تلك الحوادث ضد كبار السن وبالعمل مغ

 

ویمكن أن یساعد التثقیف والتوعیة بالتقنیات الوقائیة في التعرف على حالة الجریمة المحتمل 
 وقوعھا وإیضاح كیفیة الحد منھا أو القضاء على مخاطرھا. 

من. ویمكن یمكن أن یزید االنخراط في مجتمعك والتعرف على شرطتك المحلیة شعورك باأل
 المتاحة في مجتمعك.أن تعزز مساھمتك أیًضا البرامج والخدمات 

 للحصول على مزید من المعلومات، یرجى زیارة:

bc.rcmp.ca المة كبار السن (اللغة > نصائح السالمة > السالمة الشخصیة > دلیل س
 اإلنجلیزیة والفرنسیة)

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 إساءة معاملة كبار السن
كبار السن الذین یعیشون إما في مساكن أو مؤسسات خاصة على ید  تشیر إساءة معاملة كبار السن إلى العنف أو سوء المعاملة أو اإلھمال الذي قد یواجھھ

 الثقة. أزواجھم أو أطفالھم أو أفراد األسرة اآلخرین أو القائمین على رعایتھم أو مقدمي الخدمات أو األفراد اآلخرین الذین یمتلكون السلطة و

 لھؤالء الذین یتعاملون باستمرار مع كبار السن. یمكن أن تتضح إساءة معاملة كبار السن في عدد من السلوكیات الملحوظة

 
 أشكال إساءة معاملة كبار السن: 

 اإلھمال (من اآلخرین)  •
 االعتداء الجسدي  •
 االعتداء واالستغالل الجنسي  •
 اإلیذاء النفسي والعاطفي  •
 االستغالل االقتصادي (السرقة أو سوء استغالل مال األشخاص كبار السن أو ممتلكاتھم)  •
 االستغالل المؤسسي (بیئات المعیشة المزدحمة ودون المستوى المطلوب و/أو غیر الصحیة)  •
 انتھاك الحقوق (تقیید الحریة والخصوصیة)  •
 إیذاء روحي (رفض أو تقییم إقامة الممارسات الدینیة والروحیة والعادات أو التقالید) •

 
 إذا تعرضت أنت أو أي شخص تعرفھ إلى إساءة في التعامل، 

 بلغ الشرطة!أ

 
 منع الجریمة

الجریمة ومنعھا بالحد  تھدف خدمات وبرامج منع الجریمة التابعة لشرطة الخیالة الملكیة الكندیة إلى تزوید الكندیین بمعلومات عن السبل الفعالة للحد من وقوع
 من عوامل الخطر قبل حدوث الجریمة. 

 جتمعات عبر كندا. نعمل على مقربة من شركائنا واألطراف المعنیة في األقالیم والمقاطعات لتطویر وتنفیذ البرامج التي تستھدف قضایا جنائیة محددة في الم

 
 السالمة الشخصیة

اقف بناًء على ذلك.ومن النصائح البسیطة یمكن أن یساعد تذكر بعض نصائح السالمة األساسیة على منع وقوع الجریمة أو مساعدتك على االستجابة للمو
 رطة.ولكنھا فعالة أن تكون على وعي بما یحیط بك في جمیع األوقات. ثق في حدسك وإذا شعرت بشئ غیر صحیح، أخرج نفسك من الموقف أو اتصل بالش

 
 السرقة

ویمكن أن یشمل ذلك ھاتفك  -ھة بإعطاء الشخص ما یرید أیا كان إذا اقترب منك أحد أو ھددك لفظًیا أو اعتدى علیك جسدًیا، یمكنك تجنب مزید من المواج
 المحمول أو محفظتك أو قبعتك إلى آخره. ال تجادل أو تحاول الرد ألن ھذا األمر قد یجعل الوضع یزداد سوًءا. 

 وتتمثل احتیاطات السالمة اإلضافیة التي یمكن اتخاذھا في:

 السیر بثقة والوعي بما یحیط بك. •
 قائب كبیرة أو محافظ.تجنب حمل ح •
 اجعل ممتلكاتك مثل الھواتف الخلویة واألشیاء القیمة بعیدة عن األنظار. •
 احمل بطاقة الھویة فقط معك والمال و/أو البطاقات التي ستحتاجھا لرحلتك المحددة. •

 

 



 

 

 

 جرائم السیارات
 من ھذه الحاالت من خالل:وتشمل جرائم السیارات كال من سرقة مركبتك والسرقة منھا. ویمكن تجنب العدید 

 استخدام جھاز مكافحة السرقة. •
 التجول في مناطق مضاءة جیًدا أو في المناطق التي یسیر بھا الناس. •
 إزالة الممتلكات من مركبتك (أي حقائب التسوق واألموال المتبقیة من الحساب واألجھزة اإللكترونیة والحقائب، وغیر ذلك) •
 تسخینھا. ال تترك سیارتك دون مراقبة عند •
 احرص على إخفاء جھاز فتح باب المرآب أو احتفظ بھ معك. •

 
 أمن المنزل

 یمكن أن یحد اتخاذ بعض إجراءات السالمة األساسیة في المنزل من فرص استھداف اللصوص لمنزلك. وتشمل بعض النصائح ما یلي:

 تأكد من تأمین منزلك بشكل سلیم وإضاءتھ جیًدا. •
 والنوافذ حتى عندما تكون في منزلك.احرص على إغالق األبواب  •
 استثمر في شراء نظام أجھزة اإلنذار. •
 اسمح لجار موثوق بھ أو صدیق بتفقد منزلك إذا قررت البقاء لفترة طویلة خارجھ. •

اك كومة من الصحف موضوعة من المھم أن تجعل البیت یبدو وكأن بھ سكان ألن اللصوص یستھدفون المنازل الخاویة. وھذا األمر بسیط مثل التأكد من أن ھن
ي ستغادر خارج الباب. وإذا كنت تخطط أیًضا لمغادرة منزلك لوقت طویل، ابحث مع شركة تأمینك حیث قد تحتاج إلى شخص لیتفقد منزلك خالل الوقت الذ

 فیھ لضمان سالمة المنزل كما لو كنت فیھ.

 
 سالمة الطرق

 ؤولیة مشاركة الطریق واتباع القانون.یتحمل جمیع السائقین وراكبي الدراجات والمشاة مس

حوال الجویة أو یجب أن یبقى المشاة على األرصفة وأن یعبروا في الوقت المحدد لذلك. ارتدي مالبس المعة أو عاكسة یتسنى رؤیتھا ال سیما عندما تسوء األ
 أال ترفع مستوى الصوت ألقصى حد حتى تظل منتبًھا لما یحیط بك. لیالً. إذا كنت تسیر وتستمع إلى الموسیقى، حاول أال تضع كال السماعتین في أذنیك أو

 یجب أن یتبع راكبي الدرجات قواعد الطریق وارتداء الخوذة. یجب أن تتأكد أیًضا أن دراجتك بحالة جیدة قبل ركویھا.

مان سالمة یجب أن یكون السائقین على درایة بقواعد الطریق كما ھو منصوص علیھ في قانون المركبات. ویتضمن ذلك االلتزام بحدود السرعة المعینة وض
عن إلقاء القبض على السیارة قبل قیادتھا وتأمین جمیع الركاب جیدا بأحزمة األمان.  القیادة تحت تأثیر المخدرات أو الكحولیات غیر قانونیة وقد تسفر 

ا البریطانیة إال إذا الشخص أو دفع غرامة أو السجن. باإلضافة إلى ذلك، یعتبر إجراء السائقین مكالمات أو تلقي اتصاالت ھاتفیة مخالًفا للقانون في كولومبی
 كان یستخدم سماعات. كما ال یمكن أن یتلقى السائقین أو یرسلوا رسائل نصیة. 

 
 ھل تعلم أن...

 القانون بارتداء الخوذة عند قیادة الدراجة. یلزم •
) یعني قیامك بعبور الطریق من حیث ُیمنع العبور أو ال یوجد إشارة مرور ضوئیة.وھذه جریمة حیث قد Jaywalkingكما أن قطع الشارع خالفا ألنظمة السیر ( •

 ال تراك سیارة قادمة مما قد یؤدي إلى حدوث ضرر لك.
 جمیع الركاب في السیارة بارتداء حزام األمان.قانونًیا، یلتزم السائق و •
 بوصة ألغراض السالمة. 4،9رطال ویقل طولھ عن  40یجب تثبیت مقعد داعم للطفل الذي یقل وزنھ عن  •
 الزرقاء أو الحمراء أو الصفراء.طرق وومیض األضواء الینبغي للسائقین "إبطاء السیارة والتنحي جانًبا" عند االقتراب من جمیع المركبات الرسمیة المتوقفة على  •

 

 



 

 

 

 االحتیال والخداع
 لیس من السھل دائًما رصد عملیة احتیال، حیث ُتبتكر عملیات احتیال جدیدة كل یوم.

ل أو إذا كنت فلست وحدك. إذا أردت اإلبالغ عن احتیا -إذا ظننت أنك قد تكون ھدف لالحتیال أو كنت قد أرسلت األموال بالفعل، ال تشعر بالحرج واالرتباك 
 بحاجة إلى مزید من المعلومات، اتصل بالمركز الكندي لمكافحة االحتیال:

 8501-495-888-1عبر الھاتف: 

 لفرنسیة)(اللغة اإلنجلیزیة وا centreantifraude.ca-http://www.antifraudcentreالموقع اإللكتروني: 

حتیال السوق تستطیع خدمة الشرطة المحلیة في منطقتك تقدیم الدعم والمعلومات حول كیفیة البقاء آمًنا بما في ذلك الموضوعات مثل انتحال الشخصیة وا
علومات، اتصل بالقسم المحلي في الجماعي (بما في ذلك، المسوقین عبر الھاتف واالحتیاالت عبر اإلنترنت) واالحتیال عن طریق بطاقة الدفع. لمزید من الم

 منطقتك أو قم بزیارة 

bc.rcmp.ca (اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة) نصائح السالمة > االحتیال والخداع < 

 
 فالكالحفاظ على سالمة أط

 اآلباء القیام بالعدید من األشیاء للمساعدة في الحفاظ على سالمة أبنائھمیستطیع 

اسأل أطفالك عما یشعرون بھ، وماذا یحدث في المدرسة وعالقتھم مع أصدقائھم. ال بأس إذا طلبت منھم مقابلة أولیاء أمور  -تواصل معھم  .1
 أصدقائھم.

 األنشطة التي یشتركون فیھا.كن على درایة بما یفعلونھ وبین لھم اھتمامك ب -شاركھم  .2
 سجل لھم في الریاضات واألنشطة األخرى التي قد یھتمون بھا. .3

للبلدیات لمعرفة  توجد الكثیر من األنشطة الترفیھیة منخفضة التكلفة أو المجانیة في مراكز الترفیھ المحلیة في منطقتك. یمكنك زیارة الموقع اإللكتروني
 المزید عن تلك الفرص.

 

 التنمر
قصد بالتنمر قول أو فعل شئ عمًدا إلیذاء شخص آخر. ویكون ھذا السلوك متكرًرا ومتعمًدا ی

في أغلب األحیان. ویمكن أن یكون التنمر: جسدًیا (الضرب والدفع)، أو لفظًیا (السباب، 
والتحرش)، أو اجتماعًیا (اإلقصاء، والشائعات) أو إلكترونًیا (اإلنترنت، ووسائل التواصل 

 ).االجتماعي

 نصائح عامة لتجنب التنمر

اقضي بعض الوقت مع طفلك للمساعدة على تعزیز عالقة الثقة. إذا وثق أطفالك  •
 بك وعلموا بأنك ستساندھم، سیتحدثون إلیك بسھولة أكثر عندما یواجھون مشكلة.

كن قدوة جیدة ُیحتذى بھا وعلم أطفالك احترام اآلخرین بغض النظر عن خلفیتھم  •
 وع االجتماعي أو القدرة.الثقافیة أو الن

 علم أطفالك األشكال المختلفة للتنمر ونتائجھ قبل أن یحدث بالفعل. شجعھم على التحدث إذا رأوا شخًصا یتعرض للتنمر. •
 كن على اتصال دائم باألباء اآلخرین والعاملین بالمدرسة لالطالع على ما یحدث لطفلك. •
األقران  شجع ابنك أو ابنتك على االنضمام للمجموعات أو األندیة التي یمكن أن تعزز ثقتھم بأنفسم واحترامھم لذاتھم وتتیح فرًصا لتقویة عالقات •

 وتكوین الصداقات.

 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/


 

 

 

 األمان عبر اإلنترنت
الوصول إلیھ عبر أجھزة الحاسب اآللي داخل المنزل والمدرسة یستخدم اإلنترنت المزید والمزید من األشخاص حیث أصبح جزًءا من الحیاة الیومیة. یسھل 

 والمكتبة والھواتف المحمولة. وباعتبارك ولي أمر، یمكنك أن تؤدي دوًرا في ضمان استخدام أطفالك لإلنترنت بطریقة آمنة.

 ویمكن أن تشمل بعض المخاوف: المواد غیر الالئقة أو التنمر أو التحرش أو االحتیال/ النصب.

 
 صائح:ن

 ضع الكمبیوتر في المناطق التي تشغلھا األسرة مثل المطبخ. –راقب أطفالك وقت استخدامھم لإلنترنت  •
محددة،  ال تعطھم معلوماتك الشخصیة مثل االسم بالكامل وتاریخ المیالد ورقم التأمین االجتماعي، إلى آخره. إذا كنت تمأل استمارة من أجل خدمة •

. ال تقدم معلومات شخصیة خالل الروابط أو رسائل البرید URLل وضع عنوان الموقع اإللكتروني في شریط عنوان تأكد من القیام بذلك من خال
 اإللكتروني.

سواء كانت رسائل أو صور. فبمجرد أن ُیرَسل أي شئ عبر اإلنترنت، یصعب التخلص منھ ویمكن أن یؤثر  -كن حذًرا مما ترسلھ عبر اإلنترنت  •
 وظیفة.علیك عندما تتقدم ل

> نصائح السالمة > األطفال/الشباب (اللغة اإلنجلیزیة  bc.rcmp.caیتاح المزید من المعلومات والنصائح في قسم الشرطة المحلي أو على اإلنترنت على 
 والفرنسیة)

 

 تالعصابا
عن  العصابة ھي مجموعة منظمة ترتكب جریمة من أجل الحصول على المال أو السلطة و/أو التقدیر.یمكن أن ینضم الشباب إلى العصابات بغض النظر

 األصل العرقي أو الوضع المالي.

 وتشمل دالئل انضمام شخص تعرفھ إلى عصابة ما یلي:

 المكوث خارج المنزل لوقت متأخر. •
 إصابات غیر مبررة. •
 قضاء وقت أقل مع األسرة واألصدقاء. •
 التحفظ بشأن األصدقاء الجدد/ تغییر مفاجئ في األصدقاء. •
 األموال أو األشیاء التي لم یكن یملكھا من قبل أو یمكنھ توفیرھا. •
 تفضیل ألوان مالبس محددة (ألوان العصابة). •
 لنوم.كتابة الغرافیتي على األغراض الشخصیة مثل المفكرات أو حوائط غرفة ا •
 رسم الوشم أو رموز العصابة على الیدین أو الجسم. •

 

 المخدرات
عد التثقیف والتوعیة بصفتك ولي أمر، یلزم تثقیف أطفالك بشأن اآلثار الضارة المترتبة على تعاطي المخدرات. وأفضل طریقة للقیام بذلك تثقیف نفسك أوالً. وی

 لبریطانیة في غالب األحیان مع المدارس لتزوید األطفال والشباب بمعلومات توعیة حول خطورة اإلدمان.أساس الوقایة. تشترك الشرطة المحلیة في كولومبیا ا

 

 ھل تعلم أن...

 الكحولیات والتبغ تعد المواد األكثر استخداًما بین الشباب. •
آثار خطیرة ال سیما إن لم یكن الدواء  بعض األدویة التي یصفھا الطبیب مثل المسكنات یمكن أیًضا استخدامھا للحصول على النشوة ولكن لھا •

 موصوًفا للشخص الذي یتعاطاه.
 بعض األدوات المنزلیة الشائعة لھا آثار صحیة خطیرة؛ مثل الصمغ وسوائل التنظیف والبخاخات. •



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 موارد كولومبیا البریطانیة اإلضافیة

 (TIPS) 8477-222-800-1  ........................................................  ضباط مكافحة الجریمة
 لتقدیم معلومات حول جریمة (دون الكشف عن الھویة)

 877777 إلرسال رسالة نصیة: ................................................................ شرطة المرور
 ." أو الحافالت أو المحطة أو موقف الحافالتsky trainلإلبالغ عن أي قضایا بشأن قطار "

VictimLink  ............................................................................ 1-800-563-0808 
  24/7تتاح الخدمة إذا كنت ضحیة جریمة 

BC211 ................................................................................................... 2-1-1 
 .ca/bc211www. 

 للتواصل مع المجتمع أو الحكومة أو الخدمات االجتماعیة في منطقتك.

 ICBC"  .............................................. 604-520-8222شركة تامین كولومبیا البریطانیة "
 24/7 ،تتاح خدمات طلب سائق وعند وقوع حادث

 Phone busters( ........................................... 1-888-495-8501مركز مكافحة االحتیال (
 لإلبالغ عن احتیال ذات صلة بالھاتف

 ISSofBC( .......................  www.issobbc.orgجمعیة كولومبیا البریطانیة لخدمة المھاجرین (
 حیاتھم الجدیدة في كندا.خدمات دعم المھاجرین والالجئین لمساعدتھم على االستقرار والعثور على فرص عمل وتعلیمھم كل ما یحتاجون أن یعرفوه لبدء 

 2433-784-800-1 ............................................... جمعیة خط األزمات لكولومبیا البریطانیة
 ، بشأن أفكار ارتكاب االنتحار، وغیر ذلك.24/7للتحدث مع العاملین في خط األزمات 

 811 ....................................................................... خط الصحة في كولومبیا البریطانیة
                                                                                                                           www.healthlinkbc.caمتاحة.الوصول المجاني لمعلومات صحیة، بما في ذلك الصحة العقلیة. الترجمة 

 Kelty Mental Health Resource Centre .............................. 1-800-665-1822 مركز
 سبة لألطفال والشباب واألسر لألمور المتعلقة بالصحة العقلیة وتعاطي المخدرات بالن

 Diversecity Community Resources Society ........................ 604-597-0205 جمعیة
 www.dcrs.ca ... التدخل عند األزمات، واالستشارة بشأن الصدمة لآلجئین من مناطق نزاع 

 1441-663-800-1 .............................. معلومات عن تناول الحكول والمخدرات وخدمة اإلحالة
Lower Mainland : ................................................................. 604-660-9382 

 ساعة یومًیا. 24لمن ھم بحاجة للمساعدة عند سوء استخدام أي مادة مخدرة طول 

 6111-795-888-1 .....................................................خط المساعدة لحل مشكلة المقامرة
 تقدیم معلومات وخدمة اإلحالة لمن تأثروا سلًبا من المقامرة

 

 

http://www.bc211.ca/
http://www.issobbc.org/
http://www.dcrs.ca/
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