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خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری بۆ قوربانیانی توندوتیژی سێکسی لە نۆتینگهامشایەر
پشتگیری بۆ هەر کەسێک فەراهەم دەکات کە تەمەنی  13ساڵ و بەرەوژوور بێت و
کارەساتی القەکردن ،توندوتیژی سێکسی یان بەدکرداری سێکسی لە مناڵیدا بەسەر
هاتبێت ئیتر ئەوە بەم زوانە بووبێت یان لە ڕابوردوودا .ئەم باڵڤۆكە ڕێنمایەکی کورت
فەراهەم دەکات بۆ ئەو پشتگیرییەی کە ئێمە پێشکەشی دەکەین و چۆن کەسێک
دەتوانرێت ڕەوانە بکرێت بۆالی خزمەتگوزارییەکەمان.

ئەگەر تۆ لەماوەی  7ڕۆژی ڕابوردوودا القەکردن یان دەستدرێژی
سێکسیت بەرانبەر ئەنجام دراوە دەتوانیت یارمەتی بەدەست بهێنیت ،بە
یارمەتی پزیشکیشەوە ،لێرە:
بنکەی تۆپاز ( The Topaz Centreکەسانی گەورە)
www.topazcentre.org | 0800 085 9993
( EMCYPSASمنااڵن و گەنجانی تەمەن  17-0ساڵ)
www.emcypsas.co.uk | 0800 183 0023

دەربارەی خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری بۆ
قوربانیانی توندوتیژی سێکسی لە نۆتینگهامشایەر
ئێمە لەوە تێدەگەین کە ژیانی کەسێک بۆی هەیە بەتەواوی هەڵبوەشێت و بشێوێت
بەهۆی القەکردن و دەستدرێژی سێکسییەوە .تۆ لەوانەیە کاتێک کە مناڵ بوویت یان
بە گەورەیی توندوتیژی سێکسیت بەرانبەر ئەنجام درابێت .ئەنجامدەری تاوانەکە
لەوانەیە هاوسەر ،هاوسەری پێشوو ،ژوان ،هاوڕێ ،ئەندامێکی خێزان،
سەرپەرشتیار ،هاوەڵ ،،کەسێکی پیشەوەر کە تۆ دەیناسیت یان کەسێک بووبێت کە
تۆ نایناسیت .تۆ هەروەها لەوانەیە دڵنیا نەبیت سەبارەت بە شتێک کە بەسەر تۆ
هاتووە یان ئێستا بەسەرت دێت ،یان لەوانەیە پرسیارت هەبێت سەبارەت بە
پەیوەندییەکی سۆزداری کە تۆ ئێستا تێیدایت.

ئێمە پشتگیری بۆ هەموو دەربازبوانی توندوتیژی سێکسی فەراهەم دەکەین (تەمەنی
 13ساڵ و بەرەوسەر) ،بەبێ گوێدان بە ڕەگەز ،نەژاد /بنەچە ،باوەڕی ئاینی،
کەمئەندامی ،باری هاوسەرگیری یان ئاراستەی سێکسی .ئێمە بەتایبەت ئاگاداری
پێداویستییەکانی خەڵکین لە ڕەگەز ،نەژاد و پاشخانی جیاواز و دەتوانین
خزمەتگوزارییەکانمان بەم شێوازانەی خوارەوە پێشکەش بکەین:





پشتگیری بۆ ژنان و کچان لە شوێنێکدا کە هەر ئافرەتی لێ بێت
بژاردەی هەبوونی ڕێنیشاندەر یان کارمەندی پشتگیری نێر یان مێ
دەستڕاگەیشتن بە وەرگێڕ (موتەرجیم) بۆ دانیشتنە ڕووبەڕووەکان
یارمەتی النگویج الین کاتێک کە تەلەفون دەکەیت بۆ هێڵی یارمەتی
ڕێنیشاندان

ئێمە هەروەها ئەزموونمان هەیە لە پشتگیریکردنی دەربازبوانی لیزبن ،گەی ،بای
سێکشوەڵ و ڕەگەزگۆڕکێدا ( )+LGBTو ئێمە هەرگیز بەتۆ ناڵێین بۆچی وەهایت
و وەها نیت ،تیشکۆ ناخەینە سەر باری سێکسیت یان باری ڕەگەزگۆڕکێت.

خزمەتگوزارییەکەمان ئەمانە پێشکەش دەکات:


 هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان
 خزمەتگوزاری ڕێنیشاندانی ڕووبەڕوو
 پشتگیری بە گرووپ
 خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری بێالیەن بۆ قوربانیانی توندوتیژی
سێکسی
 خزمەتگوزاری پشتگیری دەربازبوان
 خزمەتگوزاری پشتگیری چارەسەرکارانە

نهێنی پارێزی
خزمەتگوزارییەکەمان نهێنییە .هەر شتێک کە تۆ بڕیار بدەیت
بە ئێمەی بڵێیت بۆ الیەنی سێهەم ئاشکرا ناکرێت ،تەنها لە
هەندێک هەلومەرجی تایبەتدا نەبێت ،بۆ نمونە کاتێک کە
مناڵێک لە مەترسیدا بێت .بەرلەوەی کە خزمەتگوزارییەکەمان
بەکار بهێنیت سەبارەت بەو هەاڵواردنانە وتووێژت لەگەڵ
دەکرێت.

هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان
هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان لەالیەن کارمەندانی پشتگیری مێینەی ئەوتۆوە دەبرێن
بەڕێوە کە دەتوانن پشتگیری و زانیاری پێشکەش بە هەر کەسێک بکەن کە
نیگەران بێت سەبارەت بە کاریگەری دەستدرێژی سێکسی .تۆ دەتوانیت لەگەڵ
کارمەندی پشتگیری نێرینە قسە بکەیت ئەگەر وەهات بەالوە باشتر بێت.
هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان شوێنێکی سەالمەت فەراهەم دەکات بۆ چارەسەرکردنی
هەر نیگەرانییەک ،ئیتر ئەوە بۆ خۆت بێت یان بۆ هاوڕێ یان کەسوکارت .ئەوە
دەکرێت بوارێک بێت بۆ دەستکردن بە گەڕان بەدوای کاریگەری دەستدرێژی
سێکسی لەسەر ژیانت یان تەنها بۆ داخوازی زانیاری یان خۆ  -ڕەوانەکردن بۆالی
خزمەتگوزاری دیکەی ئێمە.

0115 941 0440

هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان لەم کاتانەی خوارەوەدا کراوەیە:
دووشەممە  4دوانیوەڕۆ بۆ  7.30ئێوارە
سێشەممە  4دوانیوەڕۆ بۆ  7.30ئێوارە
پێنجشەممە  10بەیانی بۆ  1پاشنیوەڕۆ
هەینی  10بەیانی بۆ  1پاشنیوەڕۆ
شەممە  10بەیانی بۆ  1پاشنیوەڕۆ
لەکاتی تردا تۆ دەتوانیت پەیامێک بەجێ بهێڵیت و کارمەندێکی پشتگیری تەلەفونت
بۆ دەکاتەوە .ژمارەی هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندان ئەمەیە)0115( 941 0440 :
لە دەرەوەی ئەو کاتژمێرانە تۆ دەتوانیت تەلەفون بکەیت بۆ هێڵی یارمەتی 24
کاتژمێرەی توندوتیژی سێکسی و ناوماڵ بە ژمارە0808 800 0340 :

خزمەتگوزاری ڕێنیشاندان
ڕێنیشاندان کەش و هەوایەکی ئارام و بەبێ پرسیار و بۆچی وەهایت و وەها نیت پێشنیاز
دەکات کە لەوێدا تۆ دەتوانیت بیرۆکە و هەستەکانی خۆت دەرببڕیت و بەناویاندا قووڵ ببیتەوە
بەجۆرێک کە لەوانەیە نەتوانیت ئەوە لەگەڵ خێزان و کەسوکار و هاوڕێکانت ئەنجام بدەیت.
ئێمە خزمەتگوزاری ڕێنیشاندانی ڕووبەڕوو بۆ هەر کەسێک فەراهەم دەکەین کە تەمەنی
 + 13ـە .خزمەتگوزارییەکە لەالیەن ڕێنیشاندەری ڕاهێنراوەوە فەراهەم دەکرێت و کەش و
هەوایەکی ئارام و بەبێ حوکمدان فەراهەم دەکەن کە لەوێدا تۆ دەتوانیت بە کاریگەری هەر
جۆرە دەستدرێژییەکی سێکسی یان بەدکرداریدا قووڵ ببیتەوە.

پشتگیری بە گرووپ
گرووپی پشتگیری 'لە دوای دەربازبوون' کۆرسێکی  8هەفتەیە بۆ هەر کەسێک ،کە
تەمەنی  18ساڵ و بەرەوژوور بێت و جۆرێک لە جۆرەکان توندوتیژی سێکسی بەرانبەر
ئەنجام درابێت .ئامانجەکانی گرووپەکە بۆ بەدەستهێنانی خۆ-پەسەندکردن و بنیاتنانی
متمانەیە بەخۆی و بە کەسانی دیکە ،بۆ ئەوەی ژیانێکی خۆشتر بەسەر ببەن و چاویان بە
دەربازبوانی دیکەی وەک خۆیان بکەوێت .خزمەتگوزارییەک بەردەستە بۆ ئەو
دەربازبوانەی کە پێشتر لەالی ئێمە دەستیان بە پشتگیری چارەسەرکارانەی دیکە
ڕاگەیشتووە.

خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری بێالیەن بۆ
قوربانیانی توندوتیژی سێکسی
ڕاوێژکارێکی بێالیەنی توندوتیژی سێکسیی ( )ISVAتایبەتمەندێکی ڕاهێنراوە کە
ئامانجەکانی پشتگیری ،سەالمەتی و خۆشگوزەرانی هەر کەسێکە کە ڕووبەڕووی
توندوتیژی سێکسی بووبێتەوە .ئەو کەسانە زانیاری و پشتگیری سەبارەت بە مەسەلەی
پراکتیکی فەراهەم دەکەن وەک:
 ئاگادارکردنەوەی پۆلیس لە ڕوداوێک
 پرۆسەی دادگە
 مەسەلەی خانووبەرە و دارایی
 ئەو ماف و خزمەتگوزاریانەی کە تۆ دەتوانیت دەستت پێیان ڕابگات
 هاتن لەگەڵ تۆ لەکاتی سەردانی پۆلیس ،دادگە ،پارێزەر و کلینیکەکاندا.
ڕاوێژکاری بێالیەنی توندوتیژی سێکسیی ( )ISVAکە لەالیەن خزمەتگوزارییەکانی
توندوتیژی نۆتینگهامشایەرەوە دامەزراون ،ئەوان لەالیەن هیچ کام لەو دەزگایانەوە نابرێن
بەڕێوە و لەژێر کاریگەری ئەو دەزگایانەدا نین کە تۆ لەوانەیە چاوت پێیان بکەوێت (وەک
پۆلیس یان داواکاری گشتی شاهانە) .خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری بێالیەنی توندوتیژی
سێکسیی ( )ISVAبۆ ئەو کەسانەیە کە تەمەنیان  18و ساڵ و بەرەوژوورە.

خزمەتگوزاری پشتگیری دەربازبوان
خزمەتگوزاری پشتگیری دەربازبوان پشتگیری تایبەتمەند پێشنیاز دەکات بۆ هەر کەسێک
کە تەمەنی  18ساڵ و بەرەوژوور بێت و دەربازبووی بەدکرداری سێکسی مناڵ بێت و
لەالیەن دامەزراوەیەکەوە پشتگوێ خرابێت ،بۆ نموونە:
 خانەی سەرپەرشتی
 خوێندنگە
 نەخۆشخانە  /دامەزراوەیەکی پزیشکی
 ڕێکخراوێکی ئاینی
 ڕێکخراوێکی خێرخوازی یان ڕێکخراوێکی دەوڵەت
 یانەیەکی وەرزش
 ڕێکخراوێکی سەرپێچیکارانی گەنج

ئێمە هەروەها دەتوانین پشتگیری هەر کەسێک بکەین کە بەدکرداری سێکسییان بەرانبەر
ئەنجام دراوە و ئەو ڕووداوەیان بە کەسێکی بەرپرس ڕاگەیاندووە ،بۆ نموونە،
فەرمانبەرێکی پۆلیس ،کارمەندێکی کۆمەاڵیەتی ،یان مامۆستایەک ،کە ئەو دواتر
ڕاپۆرتدانەکەی پشتگوێ خستووە یان ڕێکاری پێویستی لەو بارەیەوە نەگرتۆتە بەر.

خزمەتگوزاری پشتگیری چارەسەرکارانە
خزمەتگوزاری پشتگیری چارەسەرکارانەی ئێمە بۆ ئەو گەنجانە بەردەستە کە تەمەنیان
لەنێوان  17 - 13ساڵدایە و پێشتر چوون بۆ خزمەتگوزاری قوربانیانی دەستدرێژی سێکسی
منااڵن و گەنجان لە ئیست میدالندس ( .)EMCYPSASئەو پشتگیریانەی کە پێشنیاز کراون
ئەمانە دەگرنەوە:
 هەڵسەنگاندنێک بۆ وتووێژکردن لەسەر پێداویستییەکانی گەنجەکە ،دوابەدوای ئەوە
ئەنجامدانی هەتا ڕادەی  10دانیشتنی پشتگیریکردن
 بژاردەی ئامادەبوونی خێزان و کەسوکار یان سەرپەرشتیاران لە هەڵسەنگاندنەکەدا
بۆئەوەی بتوانن لەوە تێبگەن کە چۆن پشتگیری گەنجەکە بکەن.
 یارمەتیدان بۆ دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکانی تر

دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکانمان
تۆ دەتوانیت خۆت خۆت ڕەوانە بکەیت بۆالی خزمەتگوزارییەکانمان
لەڕێگەی تەلەفونکردنەوە بۆ هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندانەوە 941 0440
 . 0115ئێمە دەتوانین خزمەتگوزاری وەرگێڕانی تەلەفونی لەنگویج الین
بەکار بهێنین ئەگەر ئەوە پێویست بکات .یاخود لەباتی ئەوە تۆ دەتوانیت
فۆڕمی پەیوەندی سەر ماڵپەڕەکەمان بەکار بهێنیت لە:
/https://nottssvss.org.uk/contact
(ئەوە بە ئینگلیزی نوسراوە) یاخود دەتوانیت داوا لە پشتگیریکارێک بکەیت
کە لەبری تۆ فۆڕمەکە پڕ بکاتەوە.

پەیوەندی بەسوود:
بنکەی تۆپاز The Topaz Centre
www.topazcentre.org | 0800 085 9993
 - EMCYPSASخزمەتگوزاری قوربانیانی دەستدرێژی سێکسی منااڵن و گەنجان لە ئیست میدالندس
بنکەی ڕەوانەکردنی قوربانیانی دەستدرێژی سێکسی بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان  17-0سااڵنە
www.emcypsas.co.uk | 0800 183 0023
هێڵی یارمەتی  24کاتژمێرە بۆ قوربانیانی بەدکرداری سێکسی و توندوتیژی ناوماڵ
0808 800 0340
هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندانی خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری بۆ قوربانیانی توندوتیژی سێکسی لە نۆتینگهامشایەر
www.nottssvss.org.uk | 0115 941 0440
هێڵی یارمەتی هاوسەرگیری زۆرەملێ
0207 008 0151
مەکۆی پەنابەرانی نۆتینگهام و نۆتینگهامشایەر
www.nottsrefugeeforum.org.uk| 0115 960 1230
خزمەتگوزارییە ئاوێتەکانی کۆمەک بە ژنان ( )Juno Women's Aidماڵپەڕ  /هێڵی یارمەتی  -تەنها بۆ
ژنان
www.junowomensaid.org.uk | 0808 800 0340
سەیفالین  - Safelineبۆ پیاوان
www.safeline.org.uk/what-we-do/men/ | 0808 800 5005
کارما نیرڤانا  – Karma Nirvanaبەدکرداری لەسەر بنچینەی شەرەف و هاوسەرگیری زۆرەملێ بۆ ژنان و
پیاوان
www.karmanirvana.org.uk | 0800 5999 247
هێڵی یارمەتی شێواندنی ئەندامی زاووزێی مێینە  - FGMبۆ نیگەرانی سەبارەت بە مناڵێک کە لەوانەیە
دووچاری شێواندنی ئەندامی زاووزێی مێینە  FGMبووبێتەوە ،یان ئەگەری ئەوەی هەبێت کە دوچاری ئەوە
ببێت 0800 028 3550
پشتگیری قوربانیانی شێواندنی ئەندامی زاووزێی مێینە  - FGMبۆ دەربازبوانی ( FGMشێواندنی ئەندامی
زاووزێی مێینە) 0115 845 7009
گاڵۆپ یو کەی  - Galop UKهێڵی یارمەتی نیشتمانیی بۆ ( LGBTکەسانی لیزبن ،گەی ،بای سێکشوەڵ و
ڕەگەزگۆڕکێ) کە توندوتیژی ناوماڵ و بەدکردارییان بەرانبەر ئەنجام بدرێت
 0300 999 5428و www.galop.org.uk | 0800 999 5428

