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 حقوق قانونی و خدمات
منشور حقوقی و آزادی های کانادا

منشور از حقوق و آزادی های ذیل مردان و زنان حمایت می 
کند:

آزادی بیان عقاید خود.•

آزادی معاشرت با هر کسی که می خواهید. •

آزادی پیروی از دین خود.•

حق زندگی در هر نقطه از کانادا. •

حق حفاظت از دستگیری غیرقانونی، و حق برخورداری از •
حفاظت و مزایای برابر قانون بدون تبعیض بر اساس نژاد، 

منشاء ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنس، سن، یا ناتوانی 
ذهنی یا جسمی.

حق دریافت خدمات از دولت فدرال به زبان انگلیسی یا •
فرانسوی.

در مورد منشور از وزارت عدلیه  معلومات کسب نمائید: 
justice.gc.ca یا findlink.at/constiacts مراجعه نمائید.

کد حقوق بشر انتاریو

طبق این قانون، تبعیض یا آزار و اذیت یک فرد در محل 
وظیفه، مسکن و ارایه خدمات بر اساس سن، نژاد، قومیت، 
محل تولد، مذهب، معلولیت، حالت مدنی )از جمله وضعیت 

شراکت همجنس( هویت، سابقه تخلفات، جنسیت جنسی یا 
گرایش جنسی غیرقانونی است.

اگر احساس می نمائید که بر اساس یکی از این دالیل 
محافظت شده مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید به 

دادگاه حقوق بشر شکایت نمائید. برای دریافت کمک حقوقی 
 hrlsc.on.ca  از مرکز حمایت حقوقی حقوق بشر، به صفحه

مراجعه نمائید.

درباره حقوق بشر در انتاریو در کمیسیون حقوق بشر انتاریو 
.ohrc.on.ca :بیشتر بیاموزید

    حقوق جوانان

در حالی که یک جوان در سن ۱۸ سالگی بالغ محسوب 
می شود، قوانین دیگری بر اساس سن وجود دارد. در 

انتاریو برای نوشیدن یا خرید محصوالت تنباکو باید 
۱۹سال سن داشته باشید. سن رضایت برای فعالیت 

جنسی 16 سال است، به استثنای برخی موارد.

برای معلومات بیشتر در مورد سن رضایت به صفحه  
justice.gc.ca یا findlink.at/ageconsent  مراجعه نمائید.

خدمات حقوقی

درباره سیستم حقوقی انتاریو و نحوه دسترسی به خدمات 
حقوقی بیشتر بدانید:

برای فهرستی از وکال و حقوقدانان در انتاریو، به 
انجمن حقوقی فوقانی کانادا به ویب سایت lsuc.on.ca یا 

findlink.at/tlsu  مراجعه نمائید.

 Legal Aid Ontario

خدمات حقوقی انتاریو خدمات حقوقی را به افراد کم 
درآمد ارائه می دهد. با شماره 1-800-668-8258
تماس بگیرید یا به ویب سایت legalaid.on.ca مراجعه 

نمائید.

Settlement.org  معلومات در مورد سیستم حقوقی   •
کانادا و خدمات حقوقی ارائه می دهد برای معلومات بیشتر 
بهsettlement.org  یا findlink.at/Legal-Serv  مراجعه 

نمائید.

آموزش حقوقی جامعه انتاریو برگه های معلوماتی را تهیه می •
کند تا به مردم کمک کند حقوق و تعهدات قانونی خود را درک 

کنند. برای معلومات بیشتر، به cleo.on.ca  مراجعه نمائید.



در بیش از 170 زبان(، با شماره ) برای معلومات حقوقی  •
0104-252-866-1 تماس بگیرید یا از عدالت انتاریو

 : : 

دیدن نمائید: attorneygeneral.jus.gov.on.ca  یا 
findlink.at/on-justice

اگر احساس می  نمائید که دولت انتاریو با شما 
ناعادالنه رفتار کرده است، می توانید این حادثه 
نتاریو گزارش دهید   Ombudsman را به

ombudsman.on.ca

نکته مهم

در انتاریو، دو قانون مهم از حقوق و آزادی های قانونی 
شما محافظت می کند:

منشور حقوق و آزادی های کانادا.•

کد حقوق بشر انتاریو. •




