العنف املنزلي وفيروس كورونا  -الدعم في مقاطعة ويست بيركشاير

بحاجة إلى
لستم
ٍ

إذا كنتم تحتاجون إلى
مغادرة املنزل للهروب
من العنف املنزلي.

"البقاء في
املنزل"
قد يصير ّ
شخص ضحية
أي
ٍ
للعنف املنزلي ،بغض النظرعن
نوعه أو عمره أو ِع ْرقه أو وضعه
االجتماعي واالقتصادي أو ميوله
الجنسية أو خلفيته.

خطرا ً
هل تواجهون ً
داهما؟
خطرا ً
يمكنكم االتصال على الرقم  999إذا كنتم تواجهون ً
داهما واستدعاء الشرطة.
ّ
التحدث عبرالهاتف
يمكنكم الضغط على الرقم  55إذا لم يكن بمقدوركم
ّ
وستحصلون على املساعدة دون االضطرارإلى التحدث في الهاتف.

أين يمكن الحصول على املساعدة؟
ً
صباحا
خدمة  – A2Dominionهذه هي خدمتنا املحلية ملكافحة العنف املنزلي في مقاطعة ويست بيركشاير .يتوفر خط املساعدة عبر الهاتف من الساعة 10
أي خطورة ،يمكنكم ً
وحتى الساعة ً 7
مساء من االثنين إلى الجمعة على الرقم .0800 731 0055 :وإذا كان ذلك ال ينطوي على ّ
أيضا إرسال رسالة إلكترونية على
العنوان .das@a2dominion.co.uk :تتوفر خدمة الترجمة الفورية للضحايا غير الناطقين باللغة اإلنجليزية.
كارما نيرفانا – تدعم هذه الخدمة ضحايا الزواج القسري والعنف بدافع الشرف .يتوفر خط املساعدة عبر الهاتف من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
أي خطورة ،يمكنكم ً
ً
صباحا وحتى الساعة ً 5
مساء على الرقم .0800 5999 247 :وإذا كان ذلك ال ينطوي على ّ
أيضا إرسال رسالة إلكترونية على العنوان:
info@karmanirvana.org.uk
خط املساعدة الوطني للعنف املنزلي – يتوفر خط املساعدة عبر الهاتف على مدار اليوم طوال أيام األسبوع على الرقم0808 200 0247 :
ً
صباحا وحتى ً 12
ظهرا عبر الرابط التالي:
خدمة مساعدة املرأة – خدمة للدردشة املباشرة تتوفر من االثنين إلى الجمعة من الساعة 10
أي خطورة ،يمكنكم ً
 .https://chat.womensaid.org.uk/وإذا كان ذلك ال ينطوي على ّ
أيضا إرسال رسالة إلكترونية على العنوان:
helpline@womensaid.org.uk
ً
خط النصائح املُقدمة للرجال – خط مساعدة عبر الهاتف ٌ
صباحا وتختلف أوقات اإلغالق على الرقم:
متاح من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
ً
ً
مساء ً 4 -
صباحا و ً 3
مساء عبر املوقع
صباحا 11 -
 .0808 801 0327تتوفر الدردشة اإللكترونية أيام األربعاء والخميس والجمعة بين الساعة 10
اإللكتروني ذي الصلة.
خدمة  – Flag DVتوفر هذه الخدمة مشورة قانونية مجانية لضحايا العنف املنزلي .يمكن ملء نموذج اإلحالة اإللكتروني عبر موقع الويب الخاص
بالخدمةhttps://www.flagdv.org.uk/ :

