HEMAT GRYFFE WOMENS AID

ਅਸੀਂ ਅਲਪਸੰ ਖਿਅਕ ਨਸਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱ ਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਸਖਿਆਿਾਰਕ
ਸੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਖਵਸਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲ ਬਦਸਲਕੀ, ਜਬਰਨ ਖਵਆਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਅਧਾਖਰਤ ਖਹੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Flat 0/1, 24 Willowbank Street, Glasgow G3 6LZ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0141 353 0859 ਫੈਕਸ: 0141 564 1316
ਈ-ਮੇਲ: womensaid@hematgryffe.org.uk ਵੈੈੱਬ: www.hematgryffe.org.uk

HEMAT GRYFFE WOMEN’S AID ਇੱ ਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਮੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰ ਖਖਅਕ ਨਸਲੀ
ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱ ਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰ ਮਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਪਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲ ਬਦਸਲਕੀ ਦਾ
ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖਲਹੇ ਦਰਵਾਖਜਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਬੱ ਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ



ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਨਾਹ



16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੜੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ



ਸਥਾਈ ਖਨਵਾਸ ਖਵਿ ਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ



ਪਨਾਹ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਸਥਾਈ ਖਨਵਾਸ ਖਵੱ ਿ ਜਾ ਵੱ ਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਖਿਆਂ ਅਤੇ



ਖਵਆਪਕ ਸਮਾਜ ਖਵੱ ਿ ਰਖਹੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਘਰੇਲ ਬਦਸਲਕੀ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਹੀ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹੰ ਿ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਸਖਹਯੋਗ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ


ਘਰੇਲ ਬਦਸਲਕੀ, ਜਬਰਨ ਖਵਆਹ ਅਤੇ ਸੱ ਖਭਆਿਾਰਕ ਮਸਖਲਆਂ ਨਾਲ
ਪਰਭਾਖਵਤ ਬੱ ਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹੰ ਿ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਵੇਲੇ ਸਖਹਯੋਗ

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਖਵਆਪਕ ਮੱ ਖਦਆਂ ਲਈ ਸਖਹਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;



ਜਬਰੀ ਖਵਆਹ



ਖਰਹਾਇਸ਼





ਕਖਲਆਣ ਅਖਿਕਾਰ

ਸਰੱ ਖਖਅਤ ਰਖਹਣ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੰ ਦੱ ਸਣਾ।





ਰਜ਼ਗਾਰ

ਤਹਾਨੰ ਇਕੱ ਲੇ ਨੰ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਨਾ





ਵਕਾਲਤ

ਤਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਸਮਹ ਖਵੱ ਿ ਸਖਹਯੋਗ ਕਰਨਾ





ਇਖਮਗਰੇਸ਼ਨ— ਸਾਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਿਾਰਕ

ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਖਵੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ





ਕਾਨੰ ਨੀ ਮਾਮਲੇ

ਸਕਲ ਖਵੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ





ਸਾਹਮਣੇ ਬਖਹ ਕੇ ਗੱ ਲ ਸਨਣਾ

ਤਹਾਨੰ ਸਨਣਾ





ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਹ

ਮਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਖਵੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ





ਦੋਭਾਸੀ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਿ ਹਨ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਦੱ ਸਣਾ ਖਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਿਾਹੰ ਦੇ ਹੋ



ਸਰੱ ਖਖਅਤ ਰਖਹਣ ਖਵੱ ਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

HEMAT GRYFFE WOMENS AID ਇੱ ਕ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਾਲ ਸੀਖਮਤ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੈ (ਕੰ ਪਨੀ ਨੰਬਰ SC419662) ਅਤੇ ਇਹ ਇੱ ਕ ਰਖਜਸਟਰਡ ਿੈਖਰਟੀ ਹੈ (ਿੈਖਰਟੀ ਨੰਬਰ SCO12849) ਖਜਸਦਾ ਰਖਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ Flat 0/1,
24 Willowbank Street, Glasgow, G3 6LZ ਖਵਖੇ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈ ੈੰਡ ਖਵੱ ਿ ਇੰ ਲੈਂ ਡ ਰੇਵੇਖਨਊ ਦਵਾਰਾ ਿੈਖਰਟੇਬਸ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਜੋਂ ਮਨਜਰ

