
حرف بزن
ما برای شام اینجا هستیم

برای حامیت شدن درخواست کنید، 
زیرا شام تنها نیستید

TITLE IX چه رفتارهایی را ممنوع می کند؟
Title IX آزار و اذیت جنسی، تبعیض بر اساس جنسیت، و هر مورد از تجاوز جنسی، قرار همراه با خشونت، خشونت خانگی، یا تعقیب را منع می کند

اگر تجربه آزار جنسی یا تجاوز جنسی را داشته باشم چه کاری باید انجام دهم؟

به یک محل امن بروید 
اگر از امنیت خود می ترسید، بالفاصله با 911 متاس 

بگیرید. 

برای حمله به پردیس کالسها، با ایمنی دانشگاه به 
آدرس زیر متاس بگیرید: 

Cypress College (714) 484-7387
Fullerton College (714) 992-7777

NOCE (Anaheim Campus) (714) 808-4911

مراقبت و پشتیبانی عاطفی 
بخواهید 

خط تلفنی بحران تجاوز جنسی مشاورانی دارد که 24 ساعت 
شبانه روز در دسرتس هستند: 

(714) 957-2737, (949) 752-1971  
.(714) 834-4317

مراکز بهداشت پردیس کالج نیز برای کمک در این مراکز در 
دسرتس است:

Cypress College (714) 484-7361
 Fullerton College (714) 992-7093

دانشجویان NOCE در آناهایم 
دانشگاه ممکن است جهت ارجاع به ایمنی دانشگاه با 

شامره تلفن NOCE (714) 808-4911 متاس بگیرد.

در ارسع وقت مراقبت 
پزشکی دریافت کنید 

برای ارزیابی و معالجه صدمات جسمی 
که ممکن است داشته باشید و جمع آوری 
شواهدی از حمله، به دنبال مراقبت های 

پزشکی باشید. اگر در محوطه پردیس هستید 
می توانید برای کمک به مرکز خدمات 

بهداشتی پردیس مراجعه کنید.

حمله را به هامهنگ کننده 
TITLE IX پردیس گزارش کنید 

 Cypress کالج Title IX هامهنگ کننده
 (714) 484-7335 

 pdedios@cypresscollege.edu

 Fullerton کالج Title IX هامهنگ کننده
(714) 992-7088 

 ELipizgonzalez@fullcoll.edu

North Orange Continuing Education
IX هامهنگ کننده عنوان

(714) 808-4660
mgutierrez@NOCE.edu

به یاد داشته باشید این تجربه خطای شام نبوده است. برای حامیت شدن درخواست کنید، زیرا شام تنها نیستید.

هامهنگ کننده های Title IX می توانند در اقدامات حامیتی مانند ترتیب عدم متاس، تأمین اسکورت و متدید کار یا 
مهلت کالس به شام کمک کنند. هامهنگ کنندگان Title IX همچنین جهت رسیدگی به شکایات مربوط به تبعیض 

با انگیزه.غیرقانونی بر اساس مواردی مانند نژاد، دین و قومیت کمک می کنند. ذهن ها. 

محل امنگزارش


