
Ashiana Sheffield đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với Phi, Châu Á, dân tộc thiểu số 
và người tị nạn người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên chạy trốn lạm dụng trong nước và tình 
dục bao gồm cả hôn nhân cưỡng ép, buôn bán người, cắt âm vật, băng đảng bạo lực và tôn 
vinh dựa trên bạo lực .  

Lạm dụng đi kèm trong nhiều hình thức bao gồm cả thể chất, tình cảm, lời nói, tình dục và 
tài chính. Những loại lạm dụng được sử dụng để hù dọa, gây hại, đe dọa, kiểm soát hoặc đe 
dọa người khác. 

Làm thế nào Ashiana có thể giúp 

Ashiana cung cấp một bí mật cho một và hỗ trợ nhóm phụ nữ và trẻ em gái đang trải qua 
bất kỳ hình thức bạo lực và lạm dụng, cho phép họ thực hiện lựa chọn đúng đắn và những 
tình huống bạo lực thoát.  

Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tiếp cận cộng đồng cho những nạn nhân nam và nữ của 
nạn buôn bán người trên khắp vùng trung du phía đông và phía bắc nước Anh. 

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chỗ ở, an toàn cá nhân, tài chính, nuôi dạy con cái, lạm dụng 
chất, lạm dụng trong nước, y tế, giáo dục , đào tạo và hội nhập xã hội cũng như tư vấn nhập 
cư và tị nạn. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học và các nhóm phù hợp với nhu cầu của 
khách hàng của chúng tôi. 

Cũng như ở nhà hỗ trợ chuyên môn của chúng tôi, Ashiana làm việc với một loạt các cơ 
quan đối tác bên ngoài để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp một chất lượng cao, dịch 
vụ toàn diện, phù hợp với nhu cầu cá nhân. 

Hỗ trợ qua điện thoại 

.Chúng tôi sẵn sàng trả lời bất cứ thắc mắc giữa giờ làm việc của 09:00-5:00 liên hệ với  tôi 
Dành cho 

chúngngoài giờ hỗ trợ, vui lòng gọi nữ Aid & Refuge Helpline Lạm dụng trong nước: 0808 
2000 247 

Để ra khỏi giờ hỗ trợ nhà ở tại Sheffield, xin vui lòng gọi 0800 7311 689. 

Nếu bạn có một trường hợp khẩn cấp xin vui lòng gọi 999.  

số hữu ích khác: 

Sheffield Helpline Lạm dụng trong nước: 0808 8.082.241 

buôn Helpline - Salvation Army: 03003038151 

cưỡng hôn Unit Helpline: 020 7008 0151 

Nữ sinh dục gây tổn thương Helpline - NSPCC: 0800 0.283.550 

 


