مشروع األ مان لسالمة
ظل مشروع األمان لسالمة األسرة يقدم خدمات لجميع
أفراد األسرة العربية في لندن منذ سنة 0222م.
نؤمن في مشروع األمان بضرورة حماية األسرة
و التصدي لسلوك العنف و اإلساءة.

يهدف المشروع إلى:







المساهمة في حل الخالفات األسرية و الحفاظ
على سالمة األسرة
محاولة الحفاظ على التماسك األسري
توعية الوالدين بأضرار الخالفات األسرية
و تأثيرها على تنشئة األطفال
مساندة النساء العربيات في تخطي العقبات
األسرية
العمل سويا إليجاد بديل للعنف
خدمات للرجال الذين يريدون إنهاء العنف
و السلوك المهين نحو شريكات حياتهم

خدماتنا

طريقة عملنا

تأمين سالمتك و سالمة أطفالك
نسعى إلى توفير األمن و السالمة لك بغض النظر عما تتخذينه
من قرارات بشأن عالقتك بشريك حياتك .ال يمكنك إيقاف
أسلوب العنف و االعتداء الذي يمارسه عليك شريك حياتك ,فهو
الشخص الوحيد الذي يمكنه إيقاف ذالك لكن هناك العديد من
الخطوات التي يمكنك اتخاذها من أجل تأمين سالمتك .تساعدك
موظفاتنا على إيجاد بعض الوسائل لتأمين سالمتك.

مكالمات هاتفية
يمكنك االتصال بنا للتحدث عن مشكلتك .وإذا تركت
رسالة ,سنحاول االتصال بك في أقرب فرصة ممكنة.

0208 563 2250
0208 748 2577

جلسات دعم و إرشاد
يمكنك حجز موعد لجلسة انفرادية مع إحدى العامالت إذا
كنت ترغبين في ذالك .تقدم هذه اإلرشادات باللغتين
العربية و اإلنجليزية.

الدعم النفسي
من المؤكد أن أي تجربة عنف أو اعتداء على يد الشخص الذي
تحبينه ستترك آثارا سلبية عليك نفسيا و جسديا .وقد تالزمك
هذه اآلثار لفترة طويلة .سوف نساعدك على التحدث عن
مشكلتك و التعبير عن مشاعرك ،واستيعاب مدى تأثير المشكلة
عليك ,باإلضافة إلى مساعدتك على التركيز على أمور حياتك
و احتياجاتك الخاصة حتى تتمكنين من إدارة شؤون حياتك
و التحكم فيها من جديد.

مجموعات دعم و ورش عمل للنساء
نقوم كذالك بتنظيم سلسلة من مجموعات ورش عمل
تسودها روح التعاون و األخوة ,حيث تلتقين فيها بنساء
عانين من العنف العائلي .تهدف هذه المجموعات إلى
مساعدتك على توضيح و تفهم تجربة العنف العائلي التي
تعرضت لها.

تقديم المعلومات لمساندة قضيتك
يمكننا توفير الكثير من المعلومات القانونية و السكنية.
و نخبرك بالمعلومات الخاصة بشؤون الهجرة ,الصحة ,تغيير
السكن و العديد من الخدمات األخرى و من أهمها تأييد قضيتك
مع خدمات الشؤون االجتماعية )(social services

مجموعات دعم و ورش عمل للرجال
تعني هذه المجموعات كل رجل يرغب في التخلي عن
سلوكه غير الالئق ضد شريكة حياته الحالية أو السابقة.
نحن نعمل أساسا في شكل مجموعات صغيرة مع الناطقين
باإلنجليزية .أما بالنسبة للناطقين باللغة العربية ,فإن
األمان يقدم هذه الخدمة باللغة العربية انفراديا أو بوجود
مترجم إذا كان ذالك ضروريا.
زيارات توعية و تدريب
لمنظمات الجالية العربية ,المراكز الدينية والثقافية
و المدارس العربية .و أخرى للجهات الحكومية:
خدمات الشؤون االجتماعيةالشرطةالجهات الصحية-المدارس

مشروع األ مان لسالمة
األسرة

.أرقام هواتف هامة
National Domestic Violence Helpline
0808 2000 247
Respect
0845 1228 609
Samaritans
08457 90 90 90
Rights of Women (ROW)
020 7251 6577
Women's Aid
0808 200 247
Immigration Advisory Service
020 7378 9191

لالتصال بمشروع األمان
إذا كنت ترغبين في االتصال بخدمات األمان لدعم النساء
020 8563 2250 فعليك االتصال ب

لالتصال ببرنامج منع العنف الخاص للرجال يمكنك
020 8748 2577 االتصال ب
If you are calling from an organisation
or Local Authority and would like to
speak to one of the Al-Aman team,
please call: 020 8563 2250 or 020 8748
2577.

Shelter Advice Service
0808 800 4444

.خدمات للنساء:0208 563 2250
.خدمات للرجال:0208 748 2577
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24hr NSPCC Child Protection Helpline
0800 800 500

Al-Aman Family Safety Project is
part of the Domestic Violence
Intervention Project (DVIP).
Charlity No. 1083549

