
 
 

 
 
 
 

از سوئ استفاده    ی شامل الگوئ   ی خشونت خانگ 
  ی ک سابق زندگ ی ، شر ی ک زندگ ی از طرف شر 

ک  ی از اعضائ خانوده (از جملھ خانواده شر   ی ک ی ا  ی 
 شود.   ی ) کھ دراشکال مختلف نشان داده م ی زندگ 

 
 
 

 :باشد ریتواند شامل موارد ز ین میا
سوئ استفاده بھ بھانھ حفظ  •

  ت و آبرویثیح
 ا لگد زدنیکتک  •
 دیا تھدیارعاب  •
 ا سرزنش کردنیکردن  یمنزو •
 ا سرزنش کردنیکردن  یمنزو •

 کنترل پول شما  •
 یازدواج اجبار •
استفاد فرزندان بر ضد  •

 شما 
 ختنھ زنانھ •
 ھاجرشمات می کنترل وضع •

 
 
 

و  یاھپوست، مذھبیت سیزنان اقل یو محرمانھ برا یتخصص  یبان یما پشت
 م.یکن یارائھ مEast Sussexو Brighton, Hove (BME)ره در یغ

 03003239985با ما با شماره 
س  تما 999با  یو در موارد اضطرار

 دیریبگ 
نان یو شماره تلفن مورد اطم یدر صورت جواب نگرفتن از تلفن، لطفا نام، زبان اصل 

غام بھ یم زد.( اگر قادر بھ گذاشتن پیدو ما بھ شما زنگ خواھیر بدھیغام گیخود را بھ پ
غام بگذارد.)مترجم و یشما پ ید بجایمورد اعتماد بخواھ ید از فردیستین یس یانگل

 باشد. یدر صورت درخواست در دسترس م مراقبت از کودک

 اطالعات  یبرا 
شتر و مراجعھ با یب

  بھم خود یتصم
theportal.org.uk 

عالمت    یمراجعھ و رو 
BME د یک کن ی کل 

 
 

         

 
 

 



“ 

 
 

 
 
 

تواند   یم  یت بکند. ھرکسی حق دارد در جامعھ خود احساس امن یھر زن
 .را تجربھ بکند یرغم گذشتھ خود خشونت خانگیعل

 
 
 

 999 د ی رین شماره تماس بگ یبا ا یدر موارد اضطرار
ساعتھ خشونت   24  یمل  یراھنمائ

 ی خانگ  یھا
0808 2000 247 

Interpreters available. 
Rise  درPortal 0300 323 9985 

 

ر  با یبھ مراکز ز  ی دبا مراجعھ حضور یتوان یشما م :یمراجعھ بدون وقت قبل
 :دینھ صحبت کناط و بطور محرمایکنفربا احتی

 

HOVE: Hove Town Hall (Customer Service Centre, 
Norton Road, Hove, BN3 4AH) 

صبح  10چھار شنبھ ھا 
 بعد از ظھر 12تا 

EASTBOURNE: Citizens Advice Bureau 
(8 St Leonards Road, Eastbourne, BN21 3UH) 

بعداز 1چھارشنبھ ھا 
 بعد از ظھر 3-ظھر

HASTINGS: CGL Portal Service (Fellowship of St 
Nicholas, 66 London Road, St Leonards on Sea, TN37 6AS) 

بعد از  1پنجشنبھ ھا 
 بعداز ظھر 3 -ظھر

 

 ر اقدامات مضر یا سای یت ازافراد مجبور بھ ازدواج اجباریحما
 

Forced Marriage Unit 0207 008 0151 
Karma Nirvana 0800 5999 247 

Southall Black Sisters 0208 571 0800 
IKWRO یقا یافر انھ،یم خاور زنان و دختران بھ کمک 

 6460 920 0207 افغان  و یشمال
 

Female Genital Mutilation FGM Support ت از مثلھ  یحما
 ا ختنھ زنانیکردن 

 

FGM 24hr NSPCC Helpline 0800 028 3550 
Forward 0208 960 4000 ext. 1 

FGM Lead (Rape Crisis Sussex Surrey) 07399 148927  /01293 538477 
 
 

ا مورد استقبال  یده نشود یم سخنان ما شنیترس یم می کن یما صحبت م یو وقتیوقت
م. پس بھتر است  یم ھمچنان در حال ترس ھستیکن یسکوت م ی رد. اما وقتیقرار نگ

 Audre Lorde    . می صحبت کن
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