
خطة الدعم الخاصة بك
يقدم جيش اإلنقاذ )سلفيشن آرمي( الدعم لألشخاص الذين قد كانوا 

للعبودية الحديثة واالتجار بالبشر. أي عندما يقوم أحد  ضحايا 
بالحصول على مكسب شخصي  األشخاص بسلب حريتك منك لرغبته 

عن طريق إرغامك على القيام باألمور التي ال ترغب بالقيام بها.

مرحبا بك في 
خدمتنا

الحصول 
على الدعم 

تجاوز األزمات السابقة 
والمضي قدما نحو المستقبل

مستقبلك

سيتصل بك أحد األشخاص 
العاملين في جيش اإلنقاذ إما عن 
طريق الهاتف أو عن طريق االلتقاء 
بك على نحو شخصي )وجها لوجه( 

في بعض األحيان.

11

سيتم تقديمك الى موظف 
المساعدة الخاص بك إما في مكان 
جديد وآمن تستطيع اإلقامة به أو 

سيقوم بتقديم المساعدة اليك في 
المكان الذي تقيم فيه في الوقت 

الحالي.

وسيعثر موظف المساعدة الخاص 
بك على المزيد من المعلومات 

المتعلقة بك، وسيجري بعض 
االستفسارات لضمان المحافظة 
على سالمتك وصحتك ورعايتك. 

22

خدمات المحافظة على 
الصحة الجسدية والنفسية 

الحصول على المساعدة 
والنصيحة حول 
الشؤون المالية

الحصول على المساعدة 
فيما يتعلق بالتنقل 

والمواصالت

ساعد الشرطة لتتمكن 
من محاكمة األشخاص 
الذين قاموا باستغاللك

الحصول على المساعدة 
الالزمة للعثور على خدمة 

االستشارة النفسية 
والخدمات العالجية األخرى.

روابط الى األنشطة واألماكن 
التي يمكنك الحصول على 
المساعدات من خاللها، بما 
في ذلك العثور على وظيفة.

وسيقوم احد األشخاص بترجمة 
المعلومات الهامة الى لغتك 

األم لمساعدتك على فهم اللغة 
اإلنجليزية ولتتمكن من االلتحاق 
بصفوف تعليم اللغة اإلنجليزية.

الحصول على 
المساعدة العملية 

والتوجيه

الحقوق القانونية 
والمساعدات القانونية

الحصول على المساعدة 
لضمان ذهاب األطفال 

الى المدارس

الحصول على المساعدة 
في تقديم الشكاوي

خدمات الترجمة 
الشفهية والترجمة 

التحريرية

االحتياجات الثقافية 
والروحية

التخطيط للمستقبل

توافر مكان آمن لتتمكن 
من اإلقامة فيه

المعلومات المتوفرة لك

وقد تستمر حاجتك للحصول على المزيد من المساعدات في القيام ببعض 
األمور بعد انتقالك من خدمتنا، وسنستطيع اإلستمرار في تقديم المساعدة 

لك والتأكد من معرفتك لألشخاص الذين يتوجب عليك التواصل معهم 
للحصول على المساعدة ومعرفتك لكيفية التواصل معهم.

توجد عالمات دالة على احتمال أنك قد تعرضت لهذا األمر. تدفع الحكومة 
البريطانية لقاء الدعم الذي تحصل عليه من خالل آلية اإلحالة الوطنية 

)NRM(. لقد تم اتخاذ القرار بأنه من المحتمل أنك ضحية للعبودية الحديثة، 
 وهذا يعني أن جيش اإلنقاذ يستطيع مساعدتك. 

ستخبرك هذه النشرة حول أنواع المساعدات التي تستطيع الحصول 
عليها وكيفية القيام بهذا األمر.

*تعتبر خطة دعمك أنها خطة مخصصة 
لك وتهدف الى توجيهك و مراقبة 

الدعم الذي ستحصل عليه استنادا إلى 
احتياجاتك. وستشتمل على خطة تساعدك 

على مغادرة خدماتنا ولتتمكن من العيش 
بطريقة مستقلة من دون الحاجة للحصول 

على أية مساعدات وذلك عندما يحين 
الوقت المناسب لذلك. وستساعدنا هذه 

الخطة على التأكد من جاهزية وتوافر جميع 
األمور التي تحتاج الحصول عليها عند 

مغادرتك لخدماتنا، ويشتمل هذا األمر 
على توافر مكان لتعيش فيه. سنقوم 

بمراجعة خطتك معك كل شهر على 
األقل. يرجى منك إخبارنا اذا طرأ أي تغيير 
على ظروفك لنتمكن من إجراء التغييرات 

الالزمة على خطتك الخاصة وضمان 
استمرارية تلبية الخطة الحتياجاتك.

وهذه هي األمور 
التي يحق لك 
للحصول عليها!

كيف تشعر؟

هل تشعر 
باألمان؟

ما هي المساعدات 
التي تحتاج الحصول 
عليها بشكل فوري؟

سيقوم موظف المساعدة الخاص بك بالعمل والتعاون 
معك في إنشاء خطة الدعم الفردية الخاصة بك.*

33

سيقوم موظف المساعدة الخاص بك 
بلقائك أو التواصل معك على نحو منتظم. 

سيقوم موظف المساعدة الخاص بك 44
بمراجعة خطة مساعدتك معك لمناقشة 

واتخاذ القرارات حول األمور التي ستحدث 
عند مغادرتك لخدمتنا وقيامك باتخاذ 

خطواتك القادمة في مستقبلك.

55

سوف تصلك رسالة من آلية اإلحالة الوطنية )NRM(. وستخبرك هذه 
الرسالة فيما اذا كان يتوفر لدينا مقدار كافي من المعلومات التخاذ القرار 

فيما اذا كنت بالفعل ضحية للعبودية الحديثة أم ال.

وسنقوم بتقديم المساعدة لك حتى حلول الوقت المناسب أي عندما 
تستطيع تخطي هذه األزمة والعيش بمفردك على نحو مستقل من 

دون الحاجة للحصول على أية مساعدة.

66

ومع اقتراب تحقيقك الستقالليتك الذاتية )أي 
عدم اعتمادك على اآلخرين أو حصولك على 

المساعدات الخارجية(، فإن موظف المساعدة 
الخاص بك سوف يستمر بالتحقق من جاهزية 

وتوافر جميع األمور الالزمة بالنسبة لك 
للمضي قدمًا في مستقبلك.
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كيف حالك؟

معلومة مهمة

هل تحصل على 
الدعم والمساعدة 

التي تحتاجها؟
هل تعتبر نفسك جاهزا 
للمضي قدما وتجاوز 
األزمات السابقة في 

حياتك؟

هل ال تزال 
خطة دعمك 
مفيدة لك؟

هل تعتبر أن جميع 
األمور الواردة في 

خطتك جاهزة ومتوفرة 
لتتمكن من المضي قدما 

في مستقبلك؟

 في حالة 
حصول آلية اإلحالة 

الوطنية )NRM( على 
مقدار كافي من المعلومات 

التخاذ القرار فيما اذا كنت بالفعل 
ضحية للعبودية الحديثة أم ال، 
فسنتمكن من تقديم المزيد 

من المساعدات اليك من 
خالل آلية اإلحالة الوطنية 

)NRM( لمدة 45 
يوما آخر. 

وفي حالة عدم 
حصول آلية اإلحالة 

الوطنية )NRM( على 
مقدار كافي من المعلومات 
التخاذ القرار فيما اذا كنت 

بالفعل ضحية للعبودية الحديثة 
أم ال، فسنتمكن من تقديم 
المزيد من المساعدات اليك 

لمدة تسعة أيام أخرى.
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