
CAPE 
The Center for Advocacy,  

Prevention, and Empowerment 

 مرکز حمایت، پیشگیری و توانمندسازی

تهاجم جنسی، خشونت در پاسخدهی و برخورد با 

 روابط، تعقیب پنهانی ،و تعرضات جنسی برای

 دانشجویان بین المللی 

  تلفن تماس با   

(303) 871-3853 

 
 تلفن تماس پس از ساعات اداری در مواقع بحران 

 

(303) 871-2205  

 منابع و مراجع محرمانه

DU    

 CAPE 303-871-3853 

تلفن تماس پس از ساعات اداری در 
 مواقع بحران 

303-871-2205 

 2205-871-303   مرکز سالمتی و مشاوره

 4488-871-303  مرجع روحانی دانشگاه

  منابع /بخشهای گزارشی و حمایتی ) فاقد عملکرد محرمانه(

DU Campus Safety  

  موارد / هنگام اورژانس
303-871-3000  

DU Campus Safety 

  موارد غیر اورژانس 
303-871-2334  

DU Title IX Coordinator 
(www.du.edu/titleix)  

303-871-7481  

International Student & 
Scholar Services 
* قادر به فراهم نمودن اطالعات راجع به 

 ویزاها

303-871-4912 

  منابع /مراجع در شهر دنور

Muslim Family Services 303-871-5228  

Asian Pacific Development 
Center 

303-923-2920  

Servicios de La Raza 303-953-5930  

Safehouse Denver 

24/7  303-318-9989  

  منابع /مراکز جهت دادن گزارش ) فاقد عملکرد محرمانه(

Denver Police  پلیس دنور در
 1300-913-720  مواقع غیر اورژانس

ن الملیل    تاثیر بر دانشجویان بیر
 شماره های مهم:

عدم آشنایی با فرهنگ امریکا، موانع حاصله از 
تفاوت زبانها، عدم وجود یک سیستم حمایتی 

محلی، تعصب و تبعیض، و عدم آشنایی با 
قوانین بعضی از عواملی هستند که ممکن است 

ریسک اعمال خشونت را باال برده یا موانعی را 
برای دانشجویان بین المللی )غیر مقیم( جویای 

 حمایت، ایجاد کنند.

 شما ،بعنوان یک دانشجوی بین المللی ، تنها نیستید. 

 دیدار با یک فرد حایم / مدافع در این

 میتواند مفید باشد.  CAPEسازمان  

با ایجاد فضای مناسب برای صحبت راجع   / CAPEاین سازمان

به آنچه که اتفاق افتاده است،  مدافعه و حمایت بصورت رایگان 

ن   یم تواند منابیع را جستجو و  CAPEفراهم یم کند. همچنی 

کاوش کند که یم توانند  برای سالمتی /بهزیستی وموفقیت شما  

 کمک کننده باشند. 

اطالعات مربوط به جلسات گفتگو با دانشجویان با هیچکس در 

میان گذاشته نیم شود مگر آنکه خطری جدی وجود داشته 

باشد، و این اطالعات در پرونده دانشجو وارد یا منعکس نیم 

 شوند. 

 

 سواالت

cape@du.edu 

303-871-3853 



 آیا هیچیک از موارد زیر برای شما رخ داده است؟

همه موارد باال می توانند موجب احساس ناراحتی ، 
آزرده شدن، سردرگمی ، ترس ، و نامطمین بودن 

شوند. این موارد باال میتوانند تمرکز فرد را در مدرسه 
 CAPE)دانشگاه( و یا محیط کار دچار مشکل کنند. 

اینجا هست )وجود دارد( تا شما را در بررسی برخی 
 از آن احساسات یاری داده و سواالت را پاسخ دهد. 

هر فردی اعم از هر سن ، نژاد ، گونه، جنسیت، ملیت، 
اقتصادی ،و غیره  -میزان توانایی، وضعیت اجتماعی

میتواند یک قربانی ) دستخوش( تهاجم جنسی ، خشونت در 
روابط ، مورد کمین قرار گرفتن ، و یا تعرض جنسی واقع 

 شود.   

 شیوع

آیا کیس قبل از مشغول شدن به ارتباط جنیس با --

( شما را نادیده گرفته و یا از شما   شما پاسخ نه )منفن

 کسب اجازه نکرده است؟ 

ن او و شما رابطه  -- آیا پارتنن شما ) فردی که بی 

یک  جنیس و یا احتمال این رابطه وجود دارد، شر

جنیس( بعلت آزردن شما، معذرت خوایه کرده ویل 

آیا وی باعث دوری  --باز هم شما را آزرده است؟ 

( شما از خانواده تان و یا از   ) جدایی
ن جسیی

دوستانتان و در نتیجه موجب تنها ماندن شما شده 

 است؟

یک جنیس شما فعالیتها وارتباطات شما )با -- آیا شر

د؟  دیگران( را تحت نظر میگن 

آیا کیس بطور مکرر به شما زنگ زده و یا پیام  --

تلفتن و یا ایمیل کرده است حتی اگر از اوخالف آنرا 

 خواسته اید؟

آیا کیس بطور مکرر در اماکتن که شما حضور  --

 دارید پیدا میشود حتی اگر به او مکان خود را اطالع 

از هر سه زن در سراسر دنیا، یک زن  خشونت جسمانی و یا 
 خشونت جنسی را تجربه میکند.  

از هر پنج زن ، یک زن تهاجم جنسی را در مدت حرفه 
 دانشگاهی ) تحصیالت دانشگاهی( خود تجربه میکند.

 رضایت یا موافقت چیست؟

 حق و حقوق خود را بدانید و بشناسید: 

 این حق شماست که ایمن بوده و مورد خشونت  واقع نشوید.

این حق شماست که بعنوان یک دانشجوی بین المللی 

) غیر مقیم( صدور یک حکم حفاظتی را ) از پلیس ( 

درخواست کنید. ) دال بر اینکه فردی که شما را آزار 

داده حق نزدیک شدن یا تماس گرفتن با شما را نداشته 

 باشد(.

این حق شماست که بدون واهمه راجع به ویزای خود 

 اطالع کسب کنید.

 این حق شماست که در پی حمایتی که بصورت محرمانه ارائه 

  میشود باشید ) آنرا جستجو کنید(.

این حق شماست که اطالعات  و حمایت را به زبان مادری 

 .خود دریافت کنید

بر اساس قانون امریکا و 

، هر فردی که وارد شدن به هر DUخط مشی این دانشگاه 

فعالیت جنسی . با دیگری را برمی گزیند  باید رضایت یا 

 موافقت فرد مقابل را کسب کند.

 

هر گونه سوء استفاده در کشور امریکا، حتی اگر در کشورها 

 یا فرهنگهای دیگر مورد تحمل قرار بگیرد ، قابل قبول نیست. 

 ارادی  باشد،

 دوجانبه/ متقابل باشد،

 هیچگاه فرض شده 

به اجبار ) وادار شدن( 
 صورت نگیرد،

 در جریان )فعال ( باشد،

 واضح و روشن باشد،

رضایت یا موافقت می تواند 
در هر زمان پس گرفته

 ) منتفی( 

از هر شانزده مرد یک مرد، تهاجم جنسی را در مدت 
 حرفه دانشگاهی )تحصیل دانشگاهی( خود تجربه میکند. 

 رضایت یا موافقت باید:


