
رفتار های جنسی 

ناخواسته در وسایط 

ترانسپورت عامه 

را با فرستادن متن  

STOPIT راپور دهید 
 اگر کدام وقتی در وسایط ترانسپورت عامه احساس 

ناراحتی یا تهدید کردید، شما تنها نیستید.

 هر شخص می تواند قربانی اذیت و آزار جنسی یا رفتار ضداجتماعی 

در محیط های عامه بشمول ترن ها، بس های برقی و بس ها شود.  

اشخاص اکثراً در مورد راپور دادن این چنین وقایع برای پولیس ویکتوریا مطمئن نیستند، اما اگر کدام 

عملی به هر نوحی باعث ایجاد تهدید در شما می شود، این یک مسئله جدی است و باید توقف داده 

شود.

جهت کمک نمودن، پولیس ویکتوریا طرح STOPITرا به اجرا در آورده است که یک لین نوشتاری با 

امکانات راپور دهی محفوظ، آسان و کامالً  محرمانه به 13 زبانهای مختلف در دسترس می باشد. 

با راپور دادن این چنین رفتارها، شما پولیس را کمک خواهید نمود تا متخلفین را شناسایی کند، 

حفاظت را تقویت بخشد و یک شبکه مصؤن را برای تمام جامعه فراهم سازد.

طرز کار  STOPIT چگونه است؟

STOPIT یک خدمت راپوردهی اذیت و آزار جنسی و رفتار ضداجتماعی در وسایط ترانسپورت عامه از 
طریق ارسال یک پیغام است. 

بعد از ارسال پیغام STOPIT به شماره 0499 455 0455، اشخاص یک لینک را  دریافت می کنند تا 

جزئیات بیشتر حادثه را به یک افسر تیم پولیس مخصوص که می تواند موضوع را تحقیق نماید، ار 

دهند.  

پیغام های برای لین STOPIT  بطور زنده و فعال نظارت نمی شوند و اگر شما به کمک فوری پولیس 

ضرورت دارید، باید به شماره سه صفر )000( زنگ بزنید.

https://www.police.vic.gov.au/stopit


چه چیزی را می توانید راپور دهید؟

شما می توانید هرگونه اذیت و آزار جنسی و رفتار ضداجتماعی که باعث احساسات ذیل در شما می 

شود، راپور دهید: 

ناراحتی  •
ترس  •

تهدید  •

این رفتارها  می توانند جسمانی یا لفظی، غیرمستقیم یا مشخص باشند. اینها می توانند 

بشکل مداوم یا صرف یکدفعه باشند. 

مثال های رفتار جنسی ناخواسته شامل نکات ذیل اند: 

تعقیب سایه وار، نگاه تهدید آمیز یا تعقیب نمودن  •
اشپالق یا چشت زدن و حرکات یا گفتار غیرمؤدبانه جنسی    •

تماس/لمس بدنی با اشخاص یا تعرض به حریم خصوصی ایشان   •
تجاوز جنسی  •

همچنان می توانید رفتار ضداجتماعی دیگر ذیل را نیز راپور دهید:

رفتار  مشکوک   •
رفتار و گفتار زشت، نژادپرستانه یا توهین آمیز  •

قضایای مواد مخدر و الکول  •
خسارت به اموال  •

چه چیزهایی را نمی توانید راپور دهید؟

STOPIT برای راپور دهی وقایع غیر-عاجل در وسایط ترانسپورت عامه است.

پیغام های برای لین STOPIT  بطور زنده و فعال نظارت نمی شوند و اگر شما به کمک فوری پولیس 

ضرورت دارید، باید به شماره سه صفر )000( زنگ بزنید.

یک راپور STOPIT بحیث یک راپور رسمی جرم که ایجاب مصاحبه با یک افسرپولیس، مراجعه به یک 

ماموریت پولیس، یا تماس گرفتن با  Crime Stoppers را به شماره  

000 333 1800 می کند، نیست. 

https://www.police.vic.gov.au/stopit
https://crimestoppers.com.au/#report


چطور می توان STOPIT را بکار برد؟

استفاده از STOPIT سریع و ساده است، همراه با موجودیت آن به 13 زبان های مختلف.

0499  پیغام بفرستید. 1 455 متن STOPIT را به شماره 455

شما یک لینک را برای خانه پُری یک فورمه آنالین دریافت خواهید کرد که در آنجا جزئیات  . 	

بیشتر حادثه مانند نوع رفتار، زمان و مکان حادثه را درج کرده می توانید.  

این فورمه را با ارائه نمودن معلوماتیکه می خواهید راپورد دهید تکمیل کنید.  همچنان شما  . 3

حق انتخاب دانلود کردن عکس یا ویدیو را نیز دارید.  

فورمه را ارسال کنید و منتظر بمانید تا یک پیغام تائیدیه آنرا دریافت نمائید. . 	

بعد از تکمیل کردن این فورمه، یک تیم مخصوص STOPIT راپور شما را بررسی نموده و در صورت 

ضرورت به معلومات بیشتر ممکن است برایتان زنگ بزند.

ممکن است بهتر باشد که نمبر تیلفون STOPIT را ثبت کنید تا در صورت ضرورت شما یا شناختگان 

تان در آینده بتوانید آنرا استفاده کنید. هیچ راپوری بیحد کوچک نیست، و ما همیشه راپور ها را جدی 

تلقی می کنیم. 

آیا رپوردهی محرمانه است؟ 

راپورهای STOPIT کامالً محرمانه باقی می مانند و صرف برای کمک به پولیس به منظور شناسایی 

متخلفین در وسایط ترانسپورت عامه و مصؤن ساختن این شبکه برای همه اشخاص بکار برده می 

شود.

خدمات حمایتی 

برای قربانیان رفتار جنسی ناخواسته در وسایط ترانسپورت عامه، حمایت در ویب سایت  

police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse موجود است.

http://police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse



