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HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
ADULT PROGRAMS DIVISION 

 
 
 

 (IHSS) حق ارائه دهنده خدمات مراقبت از منزل

 برای شکایت از آزار جنسی

است  IHSS گیرندۀ فهیشما، وظ یبه عنوان کارفرما آزاد باشید. یجنس تیکار از آزار و اذ طیدر محکه  دیشما حق دار

 دور نگه دارد. یجنس تیکه محل کار را از آزار و اذ

 

 ست؟یچ یجنس تیآزار و اذ

 
 :وجود دارد یدو نوع آزار جنس

 
"Quid pro quo" شما  شود که یباعث م یشخص که زمانی است یجنس تیآن"( آزار و اذ یبرا نی"ا به معنی نی)الت

 یکار یایبه دست آوردن مزا اینگه داشتن شغل  ایبه دست آوردن  یرا برا یجنس یرفتارها ریسا ای یجنس یها شرفتیپ

 .دیریبپذ ای دیکن جادیا گرید

 
 یناخواسته بر اساس رابطه جنس یرفتارها ایشود که اظهارات  یم جادیکار خصمانه" ا طی"مح یجنس تیآزار و اذ زمانی

شما ممکن است آزار و . کند جادیارا ناراحت کننده  ایدوستانه  ری، غمعذب اریبس یکار طیمح ایدر کار شما دخالت کند 

 به شما انجام نشده باشد. میادبانه و ناخواسته به طور مستق یاگر رفتار ب یحت ،دیتجربه کنرا  یجنس تیاذ

 
 :است ریشامل موارد ز یآزار جنس یرفتارها

 ؛ناخواسته یتوجه جنس •

 ؛یجنس مساعدات یدر ازا ایمزا پیشنهاد •

 ؛یبه توجه جنس یپاسخ منف افتیبعد از در ،مقابلفرد ی برای مساوی شدن با به انجام كار دیتهد •

، اءیاش شینما ایبا بدن؛  یحرکات جنسشخص مقابل معذب باشد؛ شود  یباعث م که به شخص شدن رهیخ •

 ؛فکر کند یشود فرد به رابطه جنس یم که باعث ییپوسترها ای، کارتونها ریتصاو

 ؛یادبانه در مورد رابطه جنس یب ای زیآم نیاظهارات توه •

 است؛ یکه مربوط به رابطه جنس ییها یشوخ ای، تهمت ها، صدا کردن با نام بی ادبانه •

 ؛کند یشود فرد احساس ناراحت یکه باعث م یجنس یدعوتها ای امهایکلمات، اظهار نظرها، پ •

 ای ؛ناخواسته یحمله جسم ایلمس  •

 مسدود کردن حرکات شخص ایمتوقف  •
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به . فرد باشد تیجنس ایراجع به جنس  یادب و مضرات یتواند اظهارات ب یندارد و م یجنس نوعلزوماً  تیآزار و اذ

 است. یرقانونیادب در مورد زنان غ یب یزن با اظهارنظرها تیآزار و اذ یعنوان مثال، به طور کل

 
 باشند. تیجنس /نستوانند همان ج یو آزار دهنده م یو قربان مرد باشند، ایتوانند زن  یو هم آزار دهنده م یهم قربان

 

 کنم؟ یخوددار محل کار خوددر  آزار و اذیت جنسیتوانم از  یچگونه م

 
 دیمشاهده کن

 ؛دیو آنها را انجام نده دیآگاه باش یحوادث آزاردهنده جنس ایاز رفتارها  •

 ؛دی، حساس باششوندناراحت  گرانید یکالم ریو غ یکه ممکن است از رفتار کالم ینسبت به افراد •

                کردن لمس ایشدن  رهیاز جمله خ ،توان به آنها توجه کرد ینم یکه به راحت یجنس تیآزار و اذ انواعاز  •

 و ؛دیداشته باش یآگاه یضرور ریغ

که ممکن است در نحوه  دیانجام نده یو کار باشید کنندمی رفتار  عمل/در خانه  گرانیکه د یمراقب روش •

 .بگذارد یمنف ریتأث گرانیارتباط با د یبرقرار

 
 بررسی کنید

 ؛دیتوجه کن آنها واکنشناراحت کننده است، به  دیگرانکه به نظر  یاجتناب از انجام کار یبرا •

یا  درباره ظاهر خود بشنود یاظهارات جنس ای یجنس یها یخواهد شوخ یم یکه کس دیبه طور خودکار فکر نکن •

 از شنیدن آن لذت می برد؛

به قرارهای ، شودشود، با او معاشقه  رهیخ اوبه کسی خواهد لمس شود،  یم یکه کس دیبه طور خودکار فکر نکن •

 شود یا از آن لذت می برد؛ یجنس درخواست به مساعدات ای مالقات دعوت شود

داشته افراد  ریاحساسات سا یبر رو یمنف ریتأث دیده یانجام م ای دییگو یمکه آنچه  ممکن است ایآ دیاز خود بپرس •

 باشد؛

 ارتباط با طرز ناآگاهانه ممکن است ای، "آدیاز خود بپرس. دیکن یبدن و نظرات خود را بررس حرکاترفتارها،  •

 ؟"تشویق کنمرا  یمکالمات جنس ایاحساسات  برقرار کردنم،

 تیگروه مورد آزار و اذ کی ایفرد  کیتوسط  دیکن ی. اگر فکر مبرداشت نکنیدسبکی را به  یجنس یآزارها •

 آزار دهنده، یها یبه شوخ دنیبا لبخند زدن، خند. دیقبول نکن یشوخ کی، آن را به عنوان دیقرار گرفته ا یجنس

لذت از آن  و دیخواه ینم گونه نیه اکه شما توج   دی. به آزار دهنده اطالع دهدینکن قیتشواو را معاشقه مجدد  ای

 .دیبر ینم
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 ام؟مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته چه کاری می توانم انجام دهم اگر 

 
 روبرو شدن

 دیتوان یکه م ییتا آنجا است.افتاده  یچه اتفاقبنویسید ، دیقرار گرفته ا یجنس تیهر زمان که مورد آزار و اذ •

 .دیرا بدان ریدرگ اشخاصزمان، مکان و شخص/ نیاتفاق افتاده، و همچن آن که یقیدق خی. تاردیسیبنورا  اتیجزئ

 یها ادداشتیبا استفاده از  شما را آزار می دهد. ایشانکه  دییدهنده بگودر صورت امکان، بالفاصله به آزار  •

 .کند یرا ناراحت مشما ه نوع توج   نیکه ا دییخود، به او بگو دقیق

 ؛شود یشما م یکند و باعث ناراحت یم را معذبکه رفتار آنها شما  دییدر صورت امکان، به آزار دهنده بگو •

 یناراحت کننده م را( یکالم ای ی)حرکات، جسم ییچه رفتارها دییدهنده بگودر صورت امکان، به آزار  •

 ؛دیدان

 .دیخود نگه دار ینسخه برا کیو  دیسیآزار دهنده بنو یرا برا یکه نامه ا دیریدر نظر بگ •

دهد، محل کار را  یشما را در معرض خطر قرار م یمنیا یجنس تیکه رفتار آزار و اذ دیکن یاگر احساس م •

ً یو سر دیترک کن  .دیریتماس بگ یقانون محل یاجرا ای 911با  عا

 
 برطرف کردن

     اگر نمی توانید مشکل خود را با کارفرما/ گیرنده خود حل کنید، می توانید به شهرستان اطالع دهید که دیگر  •

 .نمی خواهید ارائه دهنده آن گیرنده باشید

. اداره جدید باشید شغلخود به دنبال  شهرستاندر  IHSS مرجع عمومیهمچنین می توانید با ثبت نام در اداره ثبت شما  •

 ثبت نام ارائه دهنده ممکن است بتواند شما را با گیرندگان جدیدی که به ارائه دهنده نیاز دارند متصل کند.

 2320-700-800 ای)صدا(  1684-884-800 ۀبا شمار DFEH به مرکز ارتباطات تماسبا  دیتوان یم نیهمچنشما  •

(TTY) نشانی: به  نیرا آنال خود  تیشکافرم  ایخود را از طریق تلفن  تیبه وزارت اشتغال و مسکن منصفانه شکا 

 complaint/ -a-process/file-.dfeh.ca.gov/complaintwww .ارائه دهید 

 ریز نشانیبه  DFEH تارنمای، لطفاً به یجنس تیاز آزار و اذ یریشگیدر مورد پ شتریکسب اطالعات ب یبرا •

 questions/employment-asked-www.dfeh.ca.gov/resources/frequently- د:یمراجعه کن

.faqs/-harassment-faqs/sexual 
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