ہمت گرائف ویمنز ایڈ (عورتوں کی مدد)

اقلیتی نسلی کمیونٹی کی اُن عورتوں ،بچوں اور نوجوانوں کو ثقافتی طور پر حساس اور خصوصی
خدمات مہیا کرنا جو گھریلو ذیادتی ،جبری شادی اور عزت کی بنیاد پر تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔
فلیٹ  24 ،0/1ولو بینک سٹریٹ ،گالسگوG3 6LZ ،
Flat 0/1, 24 Willowbank Street, Glasgow G3 6LZ
ٹیلیفون 0141 353 0859 :فیکس0141 564 1316 :
ای میل womensaid@hematgryffe.org.uk :ویبwww.hematgryffe.org.uk :

ہمت گرائف ویمنز ایڈ ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو بالخصوص ایشیئن ،بلیک ،اور اقلیتی نسلی کمیونٹی کی اُن عورتوں ،بچوں اور
نوجوانوں کو مُفت اور رازدارانہ خدمات مہیا کرتی ہے جو گھریلو ذیادتی ،جبری شادی اور عزت کی بنیاد پر تشدد کا سامنا کر رہے
ہیں۔ ہم ُکھلے دروازے (اوپن ڈور) کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور کسی عورت کو مدد دینے سے انکار نہیں کرتے۔
عورتوں کی خدمات





ہ

عورتوں اور بچوں کو پناہ گھر (ریفیوج) میں رہائش دینا
مستقل رہائش میں منتقل ہونے والی عورتوں کو فالو آن
سپورٹ فراہم کرنا
وسیع تر کمیونٹی میں رہنے والی گھریلو ذیادتی سے
مُتاثرہ عورتوں کو باہر ملنا اور بحران میں سپورٹ کرنا
ہم وسیع سلسلے کے مسائل پر سپورٹ فراہم کرتے ہیں بشمول:












جبری شادی
ھاؤسنگ
ویلفیئر کے حقوق
روزگار
وکالت
امیگریشن — منگیتر ویزہ والوں کے لئے
قانونی معامالت
ایک ایک کی بات سُننا
عورتوں کے گروپ
دو زبانیں جاننے واال سٹاف دستیاب ہے

بچوں اور نوجوانوں کی خدمات





 16کی عمر سے نوجوان بچیوں کو ریفیوج میں رہائش دینا
ریفیوج چھوڑنے اور مستقل رہائش میں آباد ہونے والے
بچوں اور نوجوانوں کو فالو آن سپورٹ فراہم کرنا
گھریلو ذیادتی ،جبری شادی اور ثقافتی مسائل سے مُتاثرہ
بچوں اور نوجوانوں کو باہر ملنا اور بحران میں سپورٹ
کرنا

ہماری سپورٹ ورکرز درج ذیل کام کر سکتی ہیں:










آپ کے محفوظ رہنے کے حق کے بارے میں آپ کو بتایں
آپ کو تنہا مل کر سپورٹ کریں
آپ کو گروپ میں مل کر سپورٹ کریں
دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں آپ کی مدد کریں
سکول میں آپ کی مدد کریں
آپ کی بات سُنیں
مشکل فیصلوں میں آپ کی مدد کریں
لوگوں کو بتائیں کے آپ کیا چاہتے ہیں
محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کریں

ہمت گرائف ویمنز ایڈ کمپنیوں کے ایکٹ (کمپنی نمبر  )SC419662کے تحت محدودہ بضمانت کمپنی ہے اور رجسٹرڈ خیراتی ادارہ ہے (چیریٹی نمبر  )SCO12849جس کا رجسٹرڈ دفتر فلیٹ  24 ، 1/0ولو
بینک سٹریٹ ،گالسگو G3 6LZ ،ہے۔ اس کو انلینڈ ریوینو سکاٹ لینڈ خیراتی ادارے کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

