
تماس  2241 808 0808اگر با یکی از مسائل ذیل روبرو شدید، میتوانید با خط امداد خشونت خانگی شفیلد با شماره تلفن 
 بگیرید:

 توسط شخصی کھ بھ شما نزدیک است مورد اذیت و آزار خانگی قرار گرفتھ ایداگر  •
 تیبانی داریددورۀ نقاھت را پس از اذیت و آزار خانگی میگذرانید و نیاز بھ حمایت و پش •
 نگران اعضای خانواده و یا دوستان خود ھستید و میخواھید اطالعات بیشتری کسب کنید •
 ھستید و مایلید اطالعاتی کسب کنید تا بتوانید از موکلین خود حمایت کنید حرفھ ای کارشناس •
 خدمات برای استفادۀ مردان و زنان موجود است •

ایمن برای ماندن و یا اگر میخواھید صحبت کنید و بفھمید چھ اتفاقی برایتان افتاده  میتوانید برای کسب: راھنمائی، حمایت، محل
برای تماس با خطوط زمینی و اغلب تلفن ھای شبکۀ موبایل مثل ویرجین، او است، میتوانید با خط امداد تماس بگیرید.  خط امداد 

 رایگان است. Virgin, O2, T-Mobile, Orange, Vodafone and 3تو، تی موبایل، اورینج، ُودافون و تری 

 کمک با زبان

 اگر با خط امداد تماس گرفتید و ما نتوانیم بھ زبان شما صحبت کنیم، میتوانیم ترتیب مترجم بدھیم تا بتوانیم با شما صحبت کنیم.

 منظور از خشونت خانگی چیست؟

ی میتواند شامل اذیت و آزار جسمی، عاطفی، ھر گونھ خشونتی کھ در روابط شخصی و خانوادگی رخ میدھد.  خشونت خانگ
جنسی و یا مالی باشد و شامل ازدواج اجباری و باصطالح خشونت بر اساس "شرف و ناموس" می باشد.  این خشونت میتواند 

  رخ دھد، این خشونت در تمام فرھنگ ھا و بین مردم سنین مختلف رخ میدھد.ھا  در روابط دو جنس مخالف و یا روابط ھم جنس
 دگی سابق و یا عضو خانواده باشد.شخص آزار دھنده میتواند شریک زندگی یا زوج، شریک زن

اذیت و آزار خانگی راجع بھ مسئلۀ قدرت و کنترل کردن میباشد.  این وقایع معموأل وقایع تک نیستند و در طول زمان بد تر 
 ست، شما لیاقت دارید با شما خوب رفتار شود.میگردد.  اگر تحت اذیت و آزار قرار گرفتھ اید، تقصیر شما نی

 

 شاغلین خط امداد چھ کسانی ھستند؟

کارمندان خط امداد تجربۀ رسیدگی بھ اذیت و آزار خانگی  را دارند و درک میکنند کھ صحبت راجع بھ اذیت و آزار مشکل 
نھا میتوانند بھ درد و دل شما گوش دھند و بھ است و شاید شما گیج باشید و در مورد چیزھائی کھ پیش می آید ناراحت باشید.  آ

شما کمک کنند تا تصمیم بگیرید بھ چھ کمکی نیاز دارید و باطالع شما برسانند چھ گزینھ ھائی بر روی شما باز است.  آنھا بھ 
رھنگھا و جوامع .  شاغلین خط امداد کار آموزی دیده اند تا مسائل مختلفی کھ در فشما کمک میکنند تا خودتان تصمیم بگیرید

 متفاوت وجود دارد را درک کنند و ھیچ کاری نمیکنند (بھ کسی اطالع نمیدھند) تا وضعیت شما را بخطر بیاندازد.

 

 خدمات اذیت و آزار خانگی در شفیلد

یھ خدمات اذیت و آزار خانگی در شفیلد شامل خط امداد تلفنی است، خدمات دور دست برای جامعھ، خدمات بیطرف مدافعھ عل
 خشونت خانگی برای افرادیکھ تحت آسیب شدید خشونت خانگی میباشند و ھمچنین برای کمک بھ بانوان پناھنده. 

 

 آیا این خدمات محرمانھ ھستند؟

ھر اطالعاتی کھ شما با خط امداد مبارزه با خشونت خانگی در میان میگذارید محرمانھ میماند و ما درک میکنیم کھ چقدر ایمنی 
 دارد.شما اھمیت 

اگر مسئلۀ ایمنی فوری برای شما، یا شخص بزرگسال دیگر، کودک و یا جوانی پیش آمد کھ ما مجبور باشیم اطالعاتی را در 
اختیار افراد دیگر قرار دھیم، سعی میکنیم حتی المقدور شما را در جریان قرار دھیم و ھر چھ زودتر بھ شما اطالع دھیم.  اگر 



ی بھ شما کمک کنیم، از شما اجازه میگیریم تا اطالعات را در اختیار آنھا قرار دھیم.  برای اینکھ برای دسترسی بھ خدمات دیگر
رکورد مکالمۀ مان را نگھ میداریم زیرا ممکن است مجددأ بخواھید با ما تماس بتوانیم بھترین خدمات را بھ شما ارائھ نمائیم، 

 بگیرید.

 


