Ashiana Sheffield ka përvojë mbi 30 vjet pune me Black, aziatike, të pakicave etnike dhe
Refugjatë të rriturit, fëmijët dhe të rinjtë që largohen nga e abuzimit në familje dhe seksual,
duke përfshirë martesës së detyruar, trafikimit të qenieve njerëzore, gjymtimi gjenital
femëror, dhuna bandës dhe dhuna nderon me bazë .
Abuzimi vjen në shumë forma, duke përfshirë fizike, emocionale, verbale, seksuale dhe
financiare. Këto lloje të abuzimit janë përdorur për të trembë, dëm, kërcënojnë, kontrolli ose
frikësojnë një person tjetër.
Si Ashiana mund të ndihmojnë
Ashiana ofrojë njërin prej tyre konfidenciale për një dhe mbështetjen e grupeve të grave dhe
vajzave që janë duke përjetuar ndonjë formë të dhunës dhe abuzimit, duke u lejuar atyre për
të bërë zgjedhje të informuara dhe situata dalje e dhunshme.
Ne gjithashtu të sigurojë mbështetje në terren për të mbijetuarit meshkuj dhe femra të
trafikimit të qenieve njerëzore në të gjithë Midlands Lindja dhe Anglinë veriore.
Ne ofrojmë mbështetje me akomodimin, sigurinë personale, financave, prindër,
keqpërdorimin e substancave, abuzimit në familje, shëndetësia, arsimi , trajnimin dhe
integrimin social, si dhe emigracionit dhe azilit këshilla. Ne gjithashtu ofrojmë kurse dhe
grupeve të përshtatura për nevojat e klientëve tanë.
Si dhe në shtëpi mbështetjen tonë specialist, Ashiana punojnë me një gamë të gjerë të
agjencive të partneritetit të jashtme për të siguruar që ne mund të sigurojë një cilësi të lartë,
shërbim tërësor, të përshtatura për nevojat individuale.
Mbështetja Telefoni
.Ne jemi në dispozicion për t'iu përgjigjur ndonjë pyetje në mes të orarit të punës nga ora 9 05:00 kontaktoni për
najashtë orarit mbështetjes, ju lutem telefononi Ndihmës & Refuge Helpline Familje Gruas
Abuse: 0808 2000 247
Sepse nga orësh Mbështetëse Strehimi në Sheffield, ju lutem telefononi 0800 7311 689.
Nëse keni një rast urgjent, ju lutem telefononi 999.
Numrat tjera të dobishme:
Sheffield familje Helpline Abuse: 08088082241
HelplineTrafikimi - Salvation Army: 03003038151
detyruar Martesa Njësia Helpline: 020 7008 0151
Gjymtimi gjenital femëror Helpline - NSPCC: 0800 0283550

