
 

 

خود   و یا خود اشخاص می توانند شخص  هر، روند معرفی کردن

را معرفی نمایند. ما افراد که از کریکلیس  ویا سایر نفاط بریتانیا 

معرفی می شوند آنها را می پذیریم. ما همچنا در مورد مهاجرت و 

     اسر بریتانیا معلومات به دستمی توانیم از سر  پناهندگی

             .بیاوریم  

:شماره تماس و ایمل زیر مراجعه نمایدای معلومات بیشتر به بر  

0800 0527222 

accommodation@pdap.co.uk 

ویب  این برای مراجعه کردن و یا راجع ساختن فارم مخصوص را از

دونلود نموده و تکمیل نماید. سایت   

 ”PDAP“مان  تماس با خدمات محلی ساز

روند معرفی نمودن، هر فرد خود و یا فرد دیگر را معرفی نموده می 
.افراد را که در کریکلس زندگی می نمایند می پذیریم متما ماتواند.  

 
 
 

 

شمار 

ساعته 24کمک    

0800 0527222 
In an emergency call 999 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

پشتیبانی و حمایت قربانیان سوء استفاده خانگی به 

طور انفرادی با تاکید و حمایت بر مداخله زود 

هنگام،کاهش خطرات و برنامه ریزی ایمنی از 

ا و دسترسی ب،مجرای تامین عدالت مدنی و جزایی 

   اقدامات ایمنی و امنیتی به منازل.

 

      ص می توانند خود ،هر شخص و یا خود اشخا روند معرفی کردنرو      

 

 

 

 .ر به شماره تماس  وایمل زیر مراجعه نمایدتبرای معلومات بیش  

01484 308307/306 

 outreach@pdap.co.uk 

 

برای مراجعه کردن و یا راجع ساختن فارم مخصوص را از این ویب 

نماید.سایت دونلود نموده و تکمیل   

 

ساعته 24شماره کمک    

0800 0527222   

ن برای کسانیکه از ؤکمک ، مشوره دهی ، ارائه معلومات و دسترسی به منزل و یا مکان مص

 خشونت های خانگی متاثر گردیده اند.                                                                                    

 کمک و ارائه معلومات برای کارمندان حرفه ای                                                       

 بیماری کرونا و سوء استفاده خانگی 
در خانه بمانید. شما تنها نیستید . ما در کنار تان قرار داریم تما شما را  هستید تاحتی اگر شما مجبور

                                                                                                         کمک کنیم:
در  ما همرای پلیس، کریکلیس و سایر نهاد های خدماتی کار می نمایم تا ،شما   اطمینان خاطر برای

                                              .کنند   شما را کمک و حفاظتصورت  مواجه شدن  با خشونت خانگی 

ی که دارای اسکان اضطراری موقت برای خانم هاتهیه 
استفاده مورد سوء اطفال و    اطفال هستند و یا بدون 

 قربانیان در برگیرنده ین مقررات ا.قرار گرفته اند خانگی
آسیائی در میان پناهندگان متخصص سیاه ی نژاد اقلیت ها

 مان نیز می باشد.

ن  دگانپناهخانه امن برای               

                                "PDAP"   سازمان                س

 
 

2020رهنمود ارائه خدمات  سال   

Pennine Domestic Abuse Partnership 

سال بیشتر می باشد و قربانی سوء استفاده خانگی قرار گرفته اند،  خدمات و حمایت  16ما برای تمام افراد که سن شان از 

 و مکان مصؤون  فراهم می نمائیمبا کیفیت بلند های ویژه 
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