
۔ہمیں کل کریں
۔ہم یہاں مدد کے لیے موجود ہیں

:چاہیںاگر آپ کو تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہو اور آپ 
متعلق قانونی سےجس تعّصب کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس سے کیسے نمپٹا جائے•

ہدایت

ٹربیونل کو درخواست دینے کے لیے قانونی معاونت ےکانسانی حقوق ےکآنٹیریو•

ہمیں کل کریں:
(416)ٹیلی فون:  597-4900

5179-625-866-1فری: ل وٹ

TTY:(416) 597-4903
TTY866-1فری: ل وٹ 612-8627

ہماری ٹیلی فون الئنز کھلی ہیں:
تک 5سے شام 9پیر، منگل، بدھ اور جمعہ: صبح 

تک6سے شام 2جمعرات دوپہر 

کیا آپ کسی وجہ سے تعّصب کا شکار 
ہوئے؟ قانونی معاونت درکار ہے؟ 

)Human Rights Legal Support eCentr(قانونی معاونت میں ان لوگوں کوبھر آنٹیریو
کے انسانی حقوق کے تحت خالف ورزی کی گئیجن کے حقوق کی آنٹیریوفراہم کرتا ہے

۔ ہو 

ش 
ہائ

ر

مالزمت

معذوری

ومجنس
ق

جنسی رجحان

www.hrlsc.on.ca

ہر قسم کا نامناسب برتاؤ تعّصب نہیں ہوتا۔   
کی جانب سے احاطہ کیے جانے کے کوڈ،

جیسا کہ نسل، (لیے برتاؤ ذاتی خصوصیات 
جیسا کہ مالزمت، ( شعبہاور ) جنس

سے متعلق ہونا چاہیے جیسا کہ ) ہاؤسنگ
کوڈ میں مخصوص کرده ہے۔



عمر
میں انسانی حقوقآنٹیریو

حقوق کا نظام تین ُمختلف ایجنسیوں پر مشتمل ہے۔انسانیکا آنٹیریو
ے ان لوگوں کو قانونی معاونت فراہم کرتا ہانسانی حقوق کی قانونی معاونت کا سینٹر

تحت تعّصب کا سامنا کرنا پڑا ہو۔  کوڈ کے جنہیں انسانی حقوق کے 
www.hrlsc.on.ca

 انسانی حقوق کا ٹربیونل وه جگہ ہے جہاں انسانی حقوق کی درخواستیں دائر کی جاتی
www.hrto.on.caہیں اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔  

قوق م اور پالیسی بنانے کے ذریعے انسانی حانسانی حقوق کا کمیشن تحقیق، تعلیریو آنٹی
www.ohrc.on.caکو فروغ دیتا ہے۔

انسانی حقوق کا دعوٰی کا آپ کا خیال ہے کہاگر آپ 
ہے

 ویب سائٹwww.hrlsc.on.caپر ہماری خدمات کے متعلق مزید جانیں۔
 ور اہمیں کل کریں  آپ کو ہمیں بتانا ہو گا کہ آپ کو کیا ہوا (کون، کب، کیا

اس کے لیے کیا تالفیکونے آپ کو کیسے متاثر کیا اور آپواقعات)، کہاں
۔  اپنے دعوے کے تقویت کے لیے دستاویزات اکھٹی یۓ یا معاوضہ چاہ

آپ کے ساتھ کیاکریں۔  کیا کوئی عینی شاہداین ہیں جنہوں نے دیکھا ہو کہ
ہوا؟


 معلومات کے پرکرنے دائرانسانی حقوق کی درخواست

ٹریبیونل کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔www.hrto.caلیے

 کے لیےجاننے تعّصب کے متعلق مزیدwww.ohrc.on.ca پر کمیشن کی

ویب سائٹ مالحظہ کریں۔


آپ کی زبان میں قانونی معاونت

زبانوں میں معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں کال کریں۔ آپ 140ہم 
سے بات کرنے کے لیے ہم آپ کی منتخب کرده زبان کا انتظام کریں گے۔

مستقبل میں تعّصب کو روکنا
س اسینٹر ہے تو اگر آپ کو تعّصب کا سامنا کرنا پڑا، تو جو نقصان آپ کو ہوا 

مدد کر سکتا ہے۔آپ کی میں کے حصول کی مالیاتی تالفی 

یا ٹریبیونل کی سماعت از سر نو آباد کاری کی بات چیت جب سینٹر آپ کو 
ھی میں قانونی معاونت فراہم کرتا ہے، تو ہم ان نتائج کے حصول کے لیے ب

مثال کے طور پر، آپ ۔ںآپ مدد کریں گے جو دوسروں کے لیے  معاون ہو
:، مالک مکان یا خدمات کے فراہم کننده کے لیے ضروری ہو گاکا آجر

متعّصب عوامل کو ختم کرے
نئی غیر تعّصبانہ پالیسیاں الگو کرے
۔ے انسانی حقوق کے مسائل پر تمام عملے کو تربیت د

www.hrlsc.on.ca

انسانی حقوق کی قانونی معاونت کا 
ُمفت قانونی اور معاونتی خدماتسینٹر

فراہم کرتا ہے بشمول:  

 آپ کی صورتحال انسانی حقوق
سے احاطہ جانبکے کوڈ کی 

متعلق ے سکرده ہے یا نہیں اس 
تجاویز

 اپنے لیے حل تالش کرنے میں
معاونت

 دعوٰی  پہلے حل اکہم شاید آپ
ںکرنے کے قابل ہو

 ٹریبیونل کو انسانی حقوق کی
معاونتدرخواست دینے میں 

 از سر نو آباد کاری کی بات
نمائندگیمیں چیت

 ٹربیونل ثالثی اور سماعت میں
نمائندگی

 نفاذٹریبیونل کے آڈر کا

میں شعبوںانسانی حقوق کا کوڈ آپ کو مخصوص آنٹیریو
: تا ہے بشمولسکُمختلف اور منفی برتاؤ سے بچا

oمالزمت
oرہائش
oکہسایج(خدماتیحکومتایپروگرامز

)سیپولایگزرگاهسکول،
o،۔رهیوغسٹورانٹ،یرسٹورز

مقصد مندرجہ ذیل کے باعث تعّصب اور کاکوڈ
:حراسیت سے بچانا ہے

o،ینسلت،یشہرمقام،کاماخدنسب،قوم،نسل
ماخذ

oمذہب(مسلک(

oرہائشیصرف (حّصولکامعاونتیعوام
)صورتحال پر الگو ہوتا ہے

oتیثیحیکخاندانی اورتیثیحیازواج

oصرف مالزمت پر الگو ہوتا ہے (کاڈیرکاجرائم
)کیا گیا ہواور اس شخص کو معاف 

oعمر

o نمایاں یا پوشیده(معذوری(

o جنسی رجحان، زچگی، جنسی(جنس یا صنف
۔)اظہار/، جنسی شناختطور پر حراساں کیا جانا


