معلومات للنساء المتحدثات باللغة العربية

Al-Aman Outreach Work

Information for Arabic speaking Women

Al-Aman works in partnership with statutory
agencies, voluntary and community
organisations to raise awareness and highlights
the needs of Arabic speaking communities in
relation to issues of domestic abuse, forced
marriage (FM), female genital mutilation (FGM),
and honour-based violence (HBV).
Al-Aman also works closely with mosques and
cultural centres to combat DV, raise awareness,
and improve responses to issues of domestic
abuse, FM, FGM, and HBV within the Arabic
speaking communities.
Al-Aman outreach activities include:
•
•
•

يمكنك اإلتصال بنا هاتفيا على الرقم أدناه أو
اإلتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني
لطلب المساعدة والدعم لنفسك أو أي فرد من
أفراد أسرتك أو أي فرد تعرفينه وتعتقدين أنه
.يحتاج للمساعدة والدعم.
If you think Al-Aman could help you or
anyone you know please contact us

Tel:
020 8563 2250
Email: al-aman@dvip.org
Web:
www.dvip.org

Training
Workshops
Presentations talks and seminars
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اللواتي عانيين أو يعانين من العنف األسري ويرغبن
في الحصول على المساعدة في مدينة لندن

020 8563 2250

ما هو مشروع األمان لمساندة النساء:

زيارات توعية وتدريب

مشروع األمان لمساندة النساء يقدم خدمات للنساء والفتيات
العربيات المقيمات في مدينة لندن اللواتي يعانين أو سبق أن
عانين من عنف شركاء حياتهن الحاليين أو السابقين أو من
بعض أفراد أسرهن .

يعمل مشروع األمان لسالمة األسرة على التنسيق والتعاون
مع الجهات الرسمية والمنظمات التطوعية والمجتمعية لرفع
مستوى الوعي بخطورة العنف األسري ومضاره على
سالمة أفراد األسرة وتماسكها ،كما يعمل على رفع التوعية
وسط الجهات المسؤولة عن احتياجات الجاليات العربية
لتسهيل استفادة الجاليات العربية من الخدمات المتوفرة
سواء كانت من جهات رسمية أو من منظمات تطوعية أو
.مجتمعية.

خدمات األمان هي خدمات مجانية تقدم من طرف موظفات
عربيات في جو آمن وبسرية تامة .
كما يقدم مشروع األمان خدمات الدعم والمساندة للنساء
والفتيات اللواتي عانين أو يخشين من أن يتعرضن ألي شكل
من أشكال العنف التالية :

.

• تشويه األعضاء التناسلية للمرأة (أو ما يعرف بختان
اإلناث(
• الزواج اإلجباري
• جرائم الشرف (العنف بدعوى الحفاظ على الشرف(

كما يسعى المشروع للعمل مع دور العبادة المختلفة من
مساجد وكنائس ومراكز ثقافية من أجل التعاون والتنسيق :
لتقديم العون ألفراد المجتمع كافة وتشتمل هذه األنشطة على

سواء تم ذلك العنف من الزوج الحالي أو الزوج السابق أو أي
فرد من أفراد العائلة .

• دورات تدريبية في مجاالت منع وتفادي أضرار العنف
األسري
• تنظيم ورش عمل من أجل تبادل المعلومات والخبرات
• إقامة المحاضرات والندوات العامة

تشتمل خدمات األمان لمساندة النساء العربيات على:
•
•
•
•
•

العمل على تأمين السالمة
الدعم النفسي والمساندة العاطفية
الدعم عن طريق الهاتف أو الجلسات اإلنفرادية
الدعم عن طريق مجموعات الدعم وورش العمل
الخاصة بالنساء
تقديم الدعم واإلرشاد والدفاع عن قضيتك ومساندتك
مع الجهات المعنية (الضمان اإلجتماعي ،اإلسكان ،الهجرة(
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What is the Al-Aman Women
?Support Service

Al-Aman Women’s Support offers support to Arabic
speaking women and girls living in London who have
experienced domestic abuse from current, ex-partners
or a family member.
Al-Aman is a free support service run by female Arabic
speakers in a safe and confidential environment.
Al-Aman also supports women and girls who have
experienced or who are at risk of any of the following forms
of abuse perpetrated by partners, ex-partners, or a family
members:
)Female Genital Mutilation (FGM
)Forced Marriage (FM
)Honour-Based Violence (HBV

•
•
•

Al-Aman offers the following services:
Safety Planning
Emotional Support
Face-to-face and telephone support sessions
Support Groups
Advocacy including liaising with other agencies
)(e.g.: home office, housing, solicitors etc

020 8563 2250

•
•
•
•
•

www.dvip.org

