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Orientation to Ontario

• Не шльопайте дитину, тому що ви 
сердиті.

• Не використовуйте предмети або 
силу, щоб заподіяти травму або 
залишити слід.

• Не шльопайте дитину молодше 2 
років і старше 12 років

• ситуації, коли діти стають свідками 
домашнього насильства;

• регулярна критика, приниження, 
крик та лайка дітей.

Жорстоке поводження з дітьми – це коли 
хтось із батьків або вихователь завдає 
фізичної, емоційної або сексуальної шкоди 
дитині або підлітку, і це включає в себе 
недбалість. Це є незаконним в Канаді. 
Товариство допомоги дітям (Children’s Aid 
Society, CAS) розслідує всі повідомлення про 
жорстоке поводження з дітьми та дбає про 
те, щоб діти жили у безпечному та 
сприятливому середовищі.

Фізичне насильство – це будь-який вчинок, 
який завдає шкоди або травми.

Воно включає в себе побиття, удари ногами, 
стусани, обпалення та інші шкідливі дії, такі 
як ненадання їжі в якості покарання або 
замкнення дитини в кімнаті.

Шльопання – це легке побиття дитини 
відкритою долонею, щоб скорегувати її 
поведінку. Це законно в Канаді, але 
дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Недбальство – це незабезпечення основних 
потреб дитини. Дорослі зобов'язані 
забезпечити дітям наступне:

• харчування, житло, одяг та медичну 
допомогу;

• нагляд та сприяння регулярному 
відвідуванню школи;

• любов, підтримку.

Якщо батьки або інші вихователі не 
задовольняють основні потреби своїх дітей, 
вони винні в насильстві. Якщо батьки мають 
проблеми з доглядом за своєю дитиною через 
стрес, стан здоров'я або фінансові проблеми, 
Товариство допомоги дітям (Children’s Aid 
Society) та інші державні установи допоможуть 
забезпечити належний догляд за дітьми.

Сексуальне насильство або розбещення – 
будь-яка сексуальна взаємодія за участі дітей.

Це включає в себе фізичний і нефізичний 
сексуальний контакт. Часто саме член сім'ї або 
друг сім'ї сексуально розбещує дитину або 
підлітка. Сексуальне насильство може 
здійснюватися дорослими, підлітками або 
іншими дітьми.

Дитяча порнографія та примусова проституція 
є поширеними прикладами сексуального 
насильства. Створення, володіння та перегляд 
дитячої порнографії в Інтернеті або в 
друкованому вигляді є тяжким злочином.
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Жорстоке поводження з дітьми

Батьки та вихователі повинні знайти інші 
способи виховання своїх дітей.
Емоційне насильство може зашкодити 
розвитку дитини і викликати проблеми в 
подальшому житті. До найбільш поширених 
форм такого насильства відносяться:

• відсутність проявів прихильності або 
заборона дітям спілкуватися з 
друзями;



ВІК ЗГОДИ – діти віком до 16 років не можуть з 
юридичної точки зору дати згоду на сексуальну 
активність, навіть якщо вони згодні взяти в ній 
участь.

• Секс з дитиною у віці до 16 років є 
зґвалтуванням, що є дуже серйозним 
злочином.

• Ніхто у віці до 18 років не може дати згоду 
на роботу в сфері проституції або 
порнографії.

Згода на шлюб – в Онтаріо ви можете одружитися 
без дозволу батьків, тільки якщо вам вже 
виповнилося 18 років.

Нікого не можна силою або обманом змушувати 
одружитися в будь-якому віці, і будь-яка 
одружена людина може отримати законне 
розлучення у суді, навіть за відсутності згоди на 
це її чоловіка або дружини.

НАСЛІДКИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З 
ДІТЬМИ

Якщо Товариство допомоги дітям (Children’s Aid 
Society) вважає, що ваші діти знаходяться в 
небезпеці, вони можуть забрати їх тимчасово або 
назавжди, залежно від серйозності насильства. 
Зловмисника можуть заарештувати.

Кожен дорослий в Онтаріо зобов'язаний за 
законом повідомляти про жорстоке поводження 
з дітьми, і всі повідомлення є конфіденційними.

Діти повинні повідомляти про насильство 
вчителю, лікарю або іншому дорослому, якому 
вони довіряють.

ЩОБ ПОВІДОМИТИ ПРО ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ

Зателефонуйте за номером 211 і попросіть 
надати вам номер телефону місцевого 
Товариства допомоги дітям (Children’s Aid 
Society).

Відвідайте сайт Асоціації товариств допомоги 
дітям Онтаріо (Ontario Association of Children’s 
Aid Societies) за адресою oacas.org

Якщо ви вважаєте, що дитині загрожує 
реальна небезпека, зателефонуйте за 
номером 9-1-1 і попросіть з’єднати вас з 
поліцією.
Повідомляйте про експлуатацію дітей на сайті 
Cyber Tip за адресою cybertip.ca




