
Ashiana Sheffield are peste 30 de ani de experienta de lucru cu adultii negru, asiatic, 
minorităților etnice și refugiați copiii și tinerii care părăsesc abuzului domestic si sexual, 
inclusiv căsătoriile forțate, traficului de ființe umane, mutilarea genitală a femeilor, violența 
dintre bande și violenței bazate pe onoreze .  

Abuzul vine în mai multe forme, inclusiv fizic, emotional, verbal, sexual și financiară. Aceste 
tipuri de abuz sunt folosite pentru a speria, rău, ameninta, de control sau intimida alte 
persoane. 

Cum Ashiana poate ajuta 

Ashiana oferi o confidențiale de una și sprijin din partea grupului pentru femeile și fetele care 
se confrunta cu orice formă de violență și abuz, care să le permită să facă alegeri informate 
și situații de violență de ieșire.  

De asemenea, oferim sprijin de mobilizare a supraviețuitorilor de sex masculin și feminin ale 
traficului de ființe umane peste East Midlands si nordul Angliei. 

Oferim sprijin cu cazare, siguranța personală, finanțe, parinti, abuz de substante, abuz 
domestic, sănătate, educație , de instruire și de integrare socială, precum și imigrație și azil 
sfaturi. De asemenea, oferim cursuri și grupuri adaptate la nevoile clientilor nostri. 

Pe lângă sprijinul nostru specialist in-house, lucru Ashiana cu o gamă largă de agenții de 
parteneriat externe pentru a se asigura că putem oferi o înaltă calitate, servicii holistică, 
adaptate nevoilor individuale. 

Suport telefon 

.Suntem disponibile pentru a răspunde la orice întrebare între orele de birou de 9am - 17  ne 
contactati pentru 

saafara orelor de sprijin, vă rugăm să sunați pentru femei Aid & Refuge Helpline violentei in 
familie: 0808 2,000 247 

Pentru afara orelor de sprijin pentru locuințe în Sheffield, vă rugăm să sunați 0800 7311 689. 

Dacă aveți o urgență vă rugăm să sunați 999.  

Alte Numere utile: 

Sheffield intern Helpline Abuz: 0808 8082241 

Traficul Helpline - Salvation Army: 03003038151 

forțată Căsătoria Unitatea Helpline: 020 7008 0151 

mutilării genitale a femeilor Helpline - NSPCC: 0800 0283550 

 


