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ەکانخزمەتگوزاری   Tts SVS  پشتگیری پێشکەش بە هەر کەسێک دەکات، کە

ساڵ و سەرەوە بێت، ئەوانەی کە تووشی دەستدرێژی سێکسی،      18تەمەنی

توندوتیژی سێکسی یان دەستدرێژی سێکسی منداڵی بوون چ لەم دواییانەدا چ لە 

کورت دابین دەکات بۆ ئەمە ڕوویدابێت  ئەم گەاڵلەیە ڕێنیشاندەرێکی  ڕابردوودا

  بەئەو پشتگیریەی کە ئێمە پێشکەشی دەکەین و چۆنیەتی پەیوەندی کردن 

 .ڕاژەکەمان
 

 

ڕۆژی ڕابردوودا تووشی دەستدرێژی سێکسی یان دەستدرێژی  7ئەگەر لەماوەی 

لەوانە یارمەتی پزیشکی، سێکسی بووبن، دەتوانیت یارمەتی بەدەست بهێنی، 

 :لێرە
  

0800 085 9993 ناوەندی تۆپاز )گەورەکان(    |  www.topazcentre.org 
  

ساڵ( 17-0ئێمسیپساس )مندااڵن و گەنجانی تەمەن    
0800 183 0023 | www.emcypsas.co.uk 
  

 

Notts SVS Services 

 دەربارەی خزمەتگوزاریەکانی کۆمپانیای نەتئێس ڤی

 نهێنی

 :ئۆفەرەکانی خزمەتگوزاریمان

 هێڵی یارمەتی

 دانان 
 خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری 

 پشتگیری گروپ 

 پشتگیری خێزان 

 چارەسەری ی رەفتاری  

  دووبارە چارەسەرکردنی گۆڕینی جوڵەی

 چاو

  خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری توندوتیژی

 سێکسی سەربەخۆ
  خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری توندوتیژی

 سێکسی سەربەخۆ
  خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری توندوتیژی

 سێکسی سەربەخۆ

 

  گەیشتن بە خزمەتەکانمان

 پەیوەندی بەسوود
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ئێمە لەوە تێدەگەین کە ژیانی کەسێک بە تەواوی بە دەستدرێژییان یان دەستدرێژی سێکسی 

انەیە بکەر تێکدەشکێت . لەوانەیە تۆ توندوتیژی سێکسیت هەبێت وەک منداڵ یان پێگەیشتوو. لەو

پێشووی، بەروار، هاوڕێ، ئەندامی خێزان، کارکەر، کۆلیا گیو یان پرۆفیشناڵ  هاوکار، هاوبەشی

لەوانەیە کەسێک بن کە تۆ دەیناسییان کەسێک بن کە تۆ نایناسیت هەروەها لەوانەیە دڵنیا بیت   بێت

لە شتێک کە ڕوویداوە یان ڕوودەدات بۆتۆ، یان لەوانەیە پرسیارت هەبێت دەربارەی پەیوەندییەک 

ە یکە تۆ ل . 
  
دەزانین کە بەدەستهێنانی یارمەتی هەندێک جار هەست بە زەحمەت دەکات  لەوانەیە خەڵک لە 

کۆمەڵگا جیاوازەکانەوە ڕووبەڕووی ترس و فشاری دیاریکراو بن لە بەدەستهێنانی پشتگیریدا. 

ئێمە پشتگیری بۆ هەموو ڕزگاربووانی توندوتیژی سێکسی )تەمەن 18 ساڵ و سەرەوە( دابین 

دەکەین، بەبێ گوێدانە تەمەن، ڕەگەز، ڕەگەز/نەژاد، باوەڕی ئایینی، کەمئەندامی، باری ژیانی 

خێزانی یان ئاڕاستەکردنی سێکسی یان هەر تایبەتمەندییەکی تری پارێزراو   گوێتان لێئەگرین و 

 دادگایی ناکەین
 

ئێمە لەگەڵ ڕزگاربووان لە چەندین باکگراوند و ئەزموونی جیاواز کار دەکەین  ئێمە هەمیشە 

هەوڵ دەدەین بە شێوەیەک پشتگیریت لێ بکەین کە هەست بە ئاسوودەیی بکات و پێویستیەکانت پڕ 

 :بکاتەوە .  لەوانەیە یارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی بزانین کە دەتوانین پێشکەشی بکەین
 پشتگیری بۆ ژنان لە بۆشاییەکی تەنیا ژناندا 
 رێکاری پشتگیریهەڵبژاردنی ڕاوێژکاری نێر یان مێ یان ک  
 گەیشتن بە وەرگێڕێک بۆ دانیشتنەکانی ڕووبەڕوو 
 هاریکاری هێڵی زمان لەکاتی پەیوەندیکردن بە هێڵی یارمەتیمان 
  هەڵبژاردنی هەڵبژاردنەکانی پشتگیری کردن لەوانە راوێژکاری روبەڕوو، پشتگیری کردن

 .لەسەر تەلەفۆن یان ئۆنالین
  شوێنی کۆمەڵگاژورەکانی چوونە ژورەکان و پشتگیری کردن لە .   

 

هەروەها ئێمە ئەزموونمان هەیە لە پشتگیری کردن لە ڕزگاربووانی هاوڕەگەزباز، هاوڕەگەزباز، 

و هەرگیز حوکمت لەسەر نادا، جەخت لەسەر ڕەگەزو باری  )+LGBT( دووڕەگەز و ترانس

 .ترانسەکەت بکە یان دەریان نەکەویت

_________________________________________________________________________________ 

 

 گوێتان لێئەگرین و دادگایی ناکەین
_________________________________________________________________________________ 

دەربارەی خزمەتگوزاریەکانی کۆمپانیای نەتئێس  

 ڤی
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ریمانئۆفەرەکانی خزمەتگوزا  

 هێڵی یارمەتی  
 ئێس-ئین-درۆپ  
 ئیڤیسیئێس س ئۆونفرۆش ئێف ئەی -بۆدەموچاو   
  مەعریفیچارەسەرەکانی وەک چارەسەری ڕەفتارکردنی  )CBT( 

   و البردنی شێوازی ڕێکاریو جوڵەی چاو )EMDR( 
 پشتگیری گروپ 
  سەرەوەبەرەوخێزانی  
 ئیمەیلی Support ) ئینگلیزی بەردەستەتەنها بە  ) 
 خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری توندوتیژی سێکسی سەربەخۆ 
 خزمەتگوزاری پشتگیری ڕزگاربووان 
 خزمەتگوزاری پاڵپشتی چارەسەر  

 
هەموو خزمەتەکانمان بێ بەرامبەرن  پەیوەندیکردن بە هێڵی یارمەتی بە ڕێژەی ناوخۆیی لەالیەن 

ئەمە لەوانەیە داپۆشرابێت لە پاکێجی پەیوەندیەکەت، هەرچەندە بارگاوی کراوە  دابینکەرانی تەلەفۆنەوە

پەیوەندیت پێوە بکەین لەوانەیە ژمارەکەمان لەسەر پسوڵەی تەلەفۆنێکی بڕگەکراو دەربکەوێت. دەتوانین 

 .ئەگەر تۆ کورتبیت لەسەر متمانە
 

 

 

 

 

  

 

 

 

خزمەتگوزاریەکەمان نهێنیە هەرچیەک هەڵبژێریت پێمان بڵێیت بۆ الیەنی 

ێیەم ئاشکرا ناکرێت، تەنها لە هەندێک حاڵەتدا نەبێت کە پێویستە تۆ یان س

کەسانی تر بە سەالمەتی بپارێزین، بۆ نموونە کاتێک منداڵێک لە 

مەترسیدایە   ئەمە بەتەواوی بۆتان ڕوون دەکرێتەوە پێش ئەوەی 

خزمەتگوزاریەکانمان بەکاربهێنن و هەمیشە قسەتان لەگەڵ دەکەین لەسەر 

مێک کە بەرزدەکرێتەوەهەر خە  . 
 
ئێمە تێدەگەین کە ئەگەر پێویستت بە وەرگێڕێک هەیە بۆ گەیشتن بە 

خزمەتگوزاریەکانمان کە لەوانەیە نیگەران بیت لەوەی کە ئەو کەسە بە تۆ 

یان بە کۆمەڵگا بەرفراوانەکەی ناسراوە.  ئێمە هەمیشە ئەمە تکا دەکەین 

ەیڕەوی سیاسەتی نهێنیئێمە بکەن لەگەڵ تۆ دا  هەموو وەرگێڕەکان دەبێت پ

 .بۆ بەجێبەێکردنی ئەم ڕۆڵە
 

  نهێنی  
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  هێڵی یارمەتی
شیاو و ڕاهێنراوەوە کە دەتوانن پشتگیری و زانیاری پێشکەش بکەن  هێڵی یارمەتی لەالیەن کارمەندانی 

   .بۆ هەر کەسێک کە لە کاریگەری دەستدرێژیسێکسی نیگەران بێت
  

هێڵی رێنوێنی بۆشاییەکی سەالمەت دابین دەکات بۆ ناونیشان کردنی هەر نیگەرانییەک، یان بۆ خۆت یان 

فەتێک بێت بۆ دۆزینەوەی کاریگەری دەستدرێژی بۆ هاوڕێیەک یان ئەندامێکی خێزان. دەکرێت دەر

ژیانت ، بۆ داواکردنی زانیاری یان ئاماژەدان بە خۆت بۆ خزمەتەکانی ترمان سێکسی بۆ سەر     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

ژمارەیپەیوەندیت پێوە بکات.  لە کاتی تردا لەوانەیە نامەیەک بەجێ بهێڵیت و کارمەندێکی پشتگیری  

 :هێڵی یارمەتی 
 0115 941 0440 
  

کاتژمێر پەیوەندی بە هێڵی یارمەتی توندوتیژی 24لە دەرەوەی ئەم کاتژمێرانە دەتوانی ت تەلەفۆن بۆ 

کسی و خێزانی ەوە بکەیت لەسێ  :   
0808 800 0340 

_________________________________________________________________________________ 
 

کە بەسەرت دا هات یان ئەگەر دڵنیانەبوویت لە شتێک 

ڕوودەدات، یان پرسیارت هەیە دەربارەی ئەو پەیوەندیەی کە 

 .تۆ لە یدایت، ئێمە بۆ تۆ لێرەین
_________________________________________________________________________________ 

0115 941 0440هێڵی یارمەتی:  
 

 :هێڵی رێنوێنی کراوەیە لەم کاتانەی خوارەوە
 دووشەممە،سێشەممە، چوارشەممە، پێنجشەممە و هەینی

10  –خولەکی ئێوارە  4:30ی پاش نیوەڕۆ و دواتر 1 –پێش نیوەڕۆی 

 خولەکی ئێوارە 7:30
 

 شەممە و یەکشەممە
10 ی نیوەڕۆ1ی پێش نیوەڕۆ بۆ   
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    دانان
دەتوانیت ماوەی کاتژمێرێک ببەیتە کتێبێک بۆ قسەکردن لەگەڵ یەکێک لە ڕاوێژکارەکانمان ئەمانە 

یەک دانیشتن ئەگەر بەڕاستی تۆ تێبکۆشیت.  لەوانەیە هەروەها -ەکرێت بەکاربهێنرێ وەک یەکد

ارمەتیت یبەکاربهێنرێ بۆ گفتوگۆکردن لەسەر هەڵبژاردنەکان و نیگەرانیەکانت بە تەواوی.  دەتوانین 

کاتەدا بۆ تەواوکردنی ئاماژەکردن بۆ خزمەتگوزاریەکانمان لەم پێبدەی . 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ئێمە هەمیشە کار دەکەین بۆ ئەوەی بە شێوەیەک پشتگیریت لێ 

بکەین کە هەست بە ئاسوودەیی بکات و پێویستیەکانت بۆ خۆی 

 . تەواو بکات
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری
و نادادوەری پێشکەش دەکات کە تیایدا دەتوانیت بیر و سەالمەتزمانی ڕاوێژکاری ژینگەیەکی دەروونی

نەبێتهەستەکانت بە جۆرێک دەرببڕیت و بدۆزیتەوە کە لەوانەیە لەگەڵ خێزان یان هاوڕێدا . 
  

خزمەتگوزاریەکە لەالیەن ڕاوێژکارە ڕاهێنراوەکان دابین دەکرێت کە ژینگەیەکی دەروونی سەالمەت و 

ی سێکسی نادادوەری دابین دەکات کە تیایدا دەتوانیت کاریگەری هەر جۆرە دەستدرێژی و دەستدرێژیەک

 .بپشکنی
 

پشتگیری پێشکەش دەکرێت لە ماوەی کورتخایەن، مامناوەندیان درێژخایەن.  ئێمە کۆمەڵە جارێک 

پێشکەش دەکەین )بە ئێواران و کۆتایی هەفتە( و دەتوانێت لە کەس یان لەسەر هێڵ پشتگیری خەڵک 

 .بکات
 

 

 پشتگیری گروپ
یانکۆبوونەوەکان وەک گروپی تەنها نێر   هەفتەییە  8'بەدەر لە مانەوە' مان کۆرسێکی گروپی پشتگیری   

تەنها لە مێ بەڕێوە دەبرێن و کراوەن بۆ ئەو کەسانەی کە پێشتر یارمەتی چارەسەریان لەگەڵ    

ئامانجی گرووپ ئەوەیە کە خۆی قبوڵ بکات، متمانە لە خۆی و کەسانی دیکە دروست هەبووە  ئێمە

، ژیانێکی بەدیهێنەرتر ئەزموون بکات و هاوڕێ ڕزگاربووەکان بە دیدەنی بکاتبکات    
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   پشتگیری خێزان

دەبێت.  ئەگەر کەسێکی نزیکت تووشی دەستدرێژییەکی سێکسی بووبێت، ئەمە بۆ تۆ کاتێکی سەخت 

ئێمە دەتوانین هاوبەشی، دایک و باوک، بەخێوکەر و ئەندامانی خێزان پێشکەش بکەین کە کۆمەڵە 

زانیارییەک و پشتگیرییەک بۆ یارمەتیدانی تۆ لە بەڕێوەبردنی هەستەکانی خۆت دا، لە کاتێکدا تۆ 

ەی لەم کاتەدا دەتوانین تا شەش جار ڕاوێژ پێشکەش بکەین بۆ ئەوپشتگیری کەسی نزیکت دەکەیت.  

 .یارمەتیت بدات

 

   چارەسەری ی رەفتاری

CBT  دەتوانرێت بەکاربهێنرێت بۆ یارمەتیدانی کڕیارەکان لە دۆزینەوەی ڕێگای نوێ بۆ خۆدانەوە

لەگەڵ هەستە نەرێنییەکان و هەڵسوکەوتەکان کە لەوانەیە کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژانەت دروست 

ت.  ئەمە دەتوانێت یارمەتیدەر بێت ئەگەر تۆ نیگەرانی  یان خەمۆکیبکا .   

هەیە بۆ ئەوەی تەکنیکی جیاواز چانێک ئەم کۆبوونانە لەسەر بنەمای کورتخایەن پێشکەش دەکرێت کە

کار بۆ تۆ دەکاتتاقی بکاتەوە و ببینێت چی  .   

 

  دووبارە چارەسەرکردنی گۆڕینی جوڵەی چاو

کار دەکەن کە ڕووداوە  بیرۆکەیە یانی لەسەر بنەمای کورتخایەن دەدرێت.  بەو دانیشتنەکانی

تروماتیکەکان دەتوانن بە هەمان شێوە مێشک بریندار بکەن و بە هەمان شێوە شکانێکی خراپ بەرەو 

ردنەوەی ئەو چاو و یادەوەری بەکار دەهێنێت بۆ کەمک یی ببا.  چارەسەر جووڵەی ئێسکێکی شکاو

 . تەنگانەیەی کە بەهۆی ڕووداوی ئازاری دەروونییەوە دروست دەبێت

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

لەوانەیە یارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی بزانین کە دەتوانین 

 :پێشکەشی بکەین

یان کرێکاری پشتگیری هەڵبژاردنی ڕاوێژکاری نێر یان مێ  
 
_________________________________________________________________________________ 

 



8 
 

 

   خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری توندوتیژی سێکسی سەربەخۆ

پسپۆڕی مەشقپێکراوە و کار بۆ   ئامۆژگارییتوندوتیژی سێکسی ی یوئێس ئیڤا ی سەر بە خۆ، 

دابینکردنی پشتگیری و بەرزکردنەوەی سەالمەتی و باشی هەر کەسێک دەکات کە ئازاری توندوتیژی 

 :سێکسی داوە . زانیاری و پشتگیری لەسەر بابەتی پراکتیکی وەک
 ڕاپۆرت بۆ پۆلیس 
 پرۆسەی 
 خانوو و مە سە لە داراییە کان 
 بگات ماف و خزمەتەکانت دەتوانیت دەستت  
   لینیک هتدسی، ئۆلیسیتۆرس ،   ئێمەت سیلەسەر سەردانی بۆ الی پ ئۆلیس ، هاوشان کردنی تۆ   

  
ئەی ئێمە لەالیەن کۆمپانیای نۆرتس ئێس ڤی ئێس ەوە بەکار هاتووە و سەربەخۆن لە      ئێس ڤی ئای 

یان خزمەتگوزاری دەزگا یاساییەکان کە لەوانەیە پەیوەندیت لەگەڵ دا بنێیت وەک دەزگای پۆلسی 

ئێس(جێبەجێکردنی تاج )سی پی  
  

_________________________________________________________________________________ 

 

پێویست ناکات ڕاپۆرت بۆ پۆلیس بکەیت یان لە ماڵەوە بڕۆیت 

 .بۆ ئەوەی پشتگیری ت دەست بکەوێ
 

_________________________________________________________________________________ 
 

   خزمەتگوزاری پشتگیری ڕزگاربوو
دەکات بۆ هەر کەسێک کە  خزمەتگوزاری پشتگیری ڕزگاربووەکان پشتگیری پسپۆڕ پێشکەش  

وەکمنداڵ بێت و لەالیەن دەزگایەک دابەزێنرا،  ڕزگاربووی پێگەیشتووی دەستدرێژی سێکسی  
 دانانی بەخێوکەرماڵی سی هیلدرین یان  
 قوتابخانەیەک 
 نەخۆشخانە/ڕێکخستنی پزیشکی 
 ڕێکخراوەیەکی ئایینی 
 خێرخوازییان یان ده وڵە ت 
 یانێکی وه رزشی 
 ڕێکخراوی الوان 

 

بەرامبەر کراوە  و ئەم  هەروەها دەتوانین پشتگیری هەر کەسێک بکەین کە دەستدرێژی سێکسی ی

ڕاپۆرتەی بە کەسێکی دەسەاڵت وەک ئەفسەری پۆلیس یان کۆمەاڵیەتی یان مامۆستا گەیاندووە ، کە 
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 . دواتر ڕاپۆرتەکەی پشتگوێ خستوە یان وەک پێویست هەڵسوکەوتی لەگەڵ نەکردووە
 

   خزمەتگوزاری پاڵپشتی چارەسەر
ساڵیدان،  17-13تگیری چارەسەرکارمان بەردەستە بۆ ئەو گەنجانەی کە لە تەمەنی خزمەتگوزاری پش

 کە پێشتر لە ناوەندی ڕۆژهەاڵتی مندااڵن و خزمەتگوزاری دەستدرێژیسێکسی ی والوان

)EMCYPSAS( ئامادە بوون.  ئەو پشتگیریەی پێشکەش کراوە پێکدێت لە: 
 کۆبوونەوەی پشتیوانی 10ەنجە، دوای ئەوە تا هەڵسەنگاندنێک بۆ تاوتوێکردنی پێداویستی ئەو گ  
  بژاردەی لەخۆگرتنی خێزان یان کارکەرەکان لە هەڵسەنگاندنەکە بۆ ئەوەی تێبگەن چۆن پشتگیری

 .گەنجەکە بکەن
 هاریکاری بۆ گەیشتن بە خزمەتەکانی تر 

 
 .ەوە دەکرێت EMCYPSAS ئاماژەکردنەکان بۆ ئەم خزمەتە  تەنها لە ڕێگەی
  
 

 

 

دەتوانین   .یارمەتیمان کردن بە هێڵی پەیوەندیدەتوانیت خۆت بنێیتە ناو جێگرەکانی ئێمە بە

   .خزمەتگوزاری وەرگێڕانی هێڵی زمان بەکاربهێنین ئەگەر ئەمە پێویست بێت

0115 941 0440 
 
 :لە جیاتی ئەوە دەتوانی فۆرمی بەردەنگ بەکاربێنیت لە ماڵپەڕەکەمان

https://nottssvss.org.uk/contact/  ئەمە بە ئینگلیزی نووسراوە( یان دەتوانیت داوا لە(

کە ئاماژەیەک لە جیاتی تۆ ئەنجام بداتپشتیوانێک بکەیت  . 
 

کاتێک قسەت لەگەڵ دەکەین یان ئیماڕاتەکەت وەرئەگرین، دواتر کارلەگەڵ ئێوە دەکەین بۆ ئەوەی 

شتگیریتان بکەین و پێویستیەکانتان هاوکاربین لە بڕیاردان لەسەر ئەوەی چۆن دەتوانین بە باشترین شێوە پ

 .پڕبکەین

_________________________________________________________________________________ 

 

ئەگەر شتێکت بەسەر هات کە نەتویست، شایەنی 

 پشتگیریت
 

_________________________________________________________________________________ 

  گەیشتن بە خزمەتەکانمان

 

https://www.emcypsas.co.uk/
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 بنکەی تۆپاز

 The Topaz Centre 

9993 085 0800 | www.topazcentre.org 
 

EMCYPSAS - نجان خزمەتگوزاری قوربانیانی دەستدرێژی سێکسی منااڵن و گە

 لە ئیست میدالندس

 17-0بنکەی ڕەوانەکردنی قوربانیانی دەستدرێژی سێکسی بۆ ئەوانەی کە تەمەنیان 

 سااڵنە

0023 183 0800 | www.emcypsas.co.uk 
 

کاتژمێرە بۆ قوربانیانی بەدکرداری سێکسی و توندوتیژی  24هێڵی یارمەتی 

 ناوماڵ

24hr Domestic and Sexual Violence Helpline 

0340 800 0808 
 

هێڵی یارمەتی ڕێنیشاندانی خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری بۆ قوربانیانی 

 توندوتیژی سێکسی لە نۆتینگهامشایەر

Notts SVS Services Helpline 
0440 941 0115 | www.nottssvss.org.uk 

 

 زۆرەملێ هاوسەرگیری یارمەتی هێڵی

Helpline Marriage Forced 

0151 008 0207 
 

 نۆتینگهامشایەر و نۆتینگهام پەنابەرانی مەکۆی

Forum Refugee Nottinghamshire & Nottingham 

1230 960 0115 |www.nottsrefugeeforum.org.uk 

 

 پەیوەندی بەسوود:
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 / ماڵپەڕ (Aid Women's Juno) ژنان بە کۆمەک ئاوێتەکانی خزمەتگوزارییە

 ژنان بۆ تەنها - یارمەتی هێڵی

0340 800 0808 | www.junowomensaid.org.uk 
 

 پیاوان بۆ - Safeline سەیفالین

5005 800 0808 | /do/men-we-www.safeline.org.uk/what 
 

 و شەرەف بنچینەی لەسەر بەدکرداری –  Nirvana Karma نیرڤانا کارما

 پیاوان و ژنان بۆ زۆرەملێ هاوسەرگیری

247 5999 0800 | karmanirvana.org.ukwww. 
 

 سەبارەت نیگەرانی بۆ - FGM مێینە زاووزێی ئەندامی شێواندنی یارمەتی هێڵی 

  FGM مێینە زاووزێی ئەندامی شێواندنی دووچاری لەوانەیە کە مناڵێک بە

 0800 028 3550 ببێت ئەوە دوچاری کە هەبێت ئەوەی ئەگەری یان بووبێتەوە،

(child a about concerns for Helpline FGM) 
 

 دەربازبوانی بۆ - FGM مێینە زاووزێی ئەندامی شێواندنی قوربانیانی پشتگیری

FGM 0115 845 7009 مێینە( زاووزێی ئەندامی )شێواندنی 

(FGM of survivors for Support) 
 

 لیزبن، )کەسانی LGBT بۆ نیشتمانیی تییارمە هێڵی - UK Galop کەی یو گاڵۆپ

 بەدکردارییان و ناوماڵ توندوتیژی کە ڕەگەزگۆڕکێ( و سێکشوەڵ بای گەی،

 بدرێت ئەنجام بەرانبەر

www.galop.org.uk  |    0800 999 5428 
 

ئێچ ئێس ئێچ ئێس ی تەندروستی دەروونی 24هێڵی   
Notts NHS 24hr Mental Health Crisis Line 

0808 196 3779  

  
 


