
پالن کمک برای شما
اردو نجات یا Salvation Army برای کسانیکه قربانی برده داری زمان 
عصری و یا قاچاق انسانی بوده باشند، کمک مهیا میکند. این زمان است که 
کسی آزادی شما را از نزد تان گرفته باشد بخاطریکه اونها میخواهند برای 

منافع شخصی خود چیزی بدست بیاورند، اونها شما را وادار می سازد تا 
کار های را انجام بدهید که شما نمیخواهید انجام دهید.

به خدمات ما 
خوش آمدید

کمک با 
شما 

آینده شمادر زندگی پیش رفتن

یک کسی از اردو نجات با شما به 
تماس خواهد شد، این از طریق 

تلیفون یا مالقات روبرو خواهد بود.
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شما به کارمند کمکی شخصی خود 
تان معرفی خواهد شدید، این در 

یک جای نو خواهد بود که شما 
اونجا بود و باش خواهد کردید و یا 

با شما در جائیکه شما فعاًل هستید 
کمک صورت خواهد گرفت. 

کارمند کمکی شما در مورد شما 
مالومات حاصل خواهد نمود، اونها 

در مورد امنیت، صحت و سعادت 
شما سوال خواهد کرد. 
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تندرستی فزیکی و روحی  کمک با پول و مشوره

کمک با ترانسپو رت

کمک با پولیس در 
مورد کسانیکه در 

محاکمه زا شما سوًه 
استفاده کردند.

کمک با پیدا کردن خدمات 
مشاوره او و معالجه های دیگر

برای فعالیت ها و جاه ها لینک 
انترنتی وجود دارد که شما 

می تواند در آنجا کمک بدست 
بیاورید، به شمول اینکه برای 

خود بتوانید کار پیدا نمائید.

یک کسی که مالومات را برای 
شما به زبان خود تان ترجمه کند 
تا با شما کمک کند که مالومات 
را بفهمید و به صنف های زبان 
انگلیسی دسترسی پیدا کنید.

کمک عملی و راهنمایی

حقو ق قانونی و حمایه

کمک برای اطفال که 
به مکتب بروند

کمک با شکایت درج کردن خد مات ترجمانی و ترجمه

ضرو رت های 
کلتوری و روحانی

تهیه پالن برای آینده

یک جای پر امن 
برای بود و باش

مالومات برای شما

بعد از اینکه شما از نزد ما می روید، شما باز هم در مورد بعغی چیز 
ها به کمک ضرو رت خواهد داشیتد. ما می توانیم هنوز هم با شما 
کمک نمائیم و ما اطمینان حاصل خواهد کردیم که شما میدانید که با 

کی به تماس شوید و چظور تماس بگیرید.

عالئم وجود دارد که این کار شاید با شما صورت گرفته باشد. دولت بریتانیا از 
 National Referral Mechanism طریق یک راه که بنام میکانیزم مراجعه ملی یا

(NRM) نامیده میشود بخاطر کمک که شما بدست میاورید پول بپردازد.طوری 
تصمیم گرفته شده است که امکان دارد شما قربانی برده داری زمان عصری باشید. 

 این به این معنا است که اردو نجات میتواند با شما کمک نماید. 
این ورقه برای شما مالومات میدهد که شما چه نوع کمک بدست آورده می 

توانید و این چطور انجام می یابد؟

*پالن کمک شما یک پالن خاص برای شما 
می باشد، که بر اساس ضرورت های تان 

شما را راهنمایی می نماید و تعقیب می 
کند که شما چه کمک را بدست می آورید، 

در این یک پالن شامل خواهد بود تا با شما 
کمک نماید که در وقت مناسب از نزد ما 

بروید و به طور مستقل زندگی نمائید. این 
با ما کمک خواهد نمود تا اطمینان حاصل 

کنیم که وقتی شما از نزد ما می روید تمام 
چیز های که شما ضرورت دارید آماده باشد. 

در این یک جای بود و باش شامل خواهد 
بود. ما با شما یکجا حد اقل ماه یک بار این 

پالن را برر سی خواهیم کرد. اگر در حالت 
شما کدام تغیر می آید لطفًا ما را در جریان 
بگذارید، سپس ما می توانیم پالن خاص 
شما را تغیر دهیمم تا هنوز هم ضرو رت 

های شما را برآورده بسا زد.

این چیزهای است که 
شما مستحق هستید!

شما خود را 
چطور احساس 

می کنید؟

شما خود را امن 
احساس می کنید؟

فوراً شما به کدام 
کدام ضرورت 

دارید؟
کارمند کمکی شما با شما یکجا کار خواهد 

کرد تا پالن کمکی انفرادی شما را تیار کند*.
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کارمند کمکی شما با شما مال قات خواهد کرد 
یا به طور منظم با شما به تماس خواهد بود. 

کارمند کمکی شما بیا شما یکچا پالن کمکی 44
شما را بررسی خواهد کرد، تا در مورد این 
صحبت کند و تصمیم بگیرد که بعد ازینکه 
شما از نزد ما میروید چه خواهد شد و در 

مورد قدم های بعدی در زندگی تان.
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شما از NRM یک نامه بدست خواهد آوردید. این نامه خواهد گفت که 
آیا مالومات کافی وجود دارد که تصمیم گرفته شود که شما حتمًا قربانی 

برده داری زمان عصری بوده اید.

ما تا وقت مناسب با شما کمک می کنیم، تا وقتیکه شما بتوانید در 
زندگی پیش بروید و به طور مستقالنه زندگی کنید.

66

هر چه شما به زندگی مستقل نزدیک 
می شوید، کارمند کمکی شما ادامه 

خواهد داد که چک کند که آیا تمام چیزها 
برای شما آماده و جابجا است که در 

زندگی پیش بروید.
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شما چطور 
هستید؟

 معلومات
مهم

آیا به کمک که 
ضرورت دارید شما 
او کمک را بدست 

دارید؟

آیا شما آماده 
هستید که در 

زندگی پیش بروید؟

آیا پالن کمک شما 
هنوز هم برای شما 
خوب کار می کند؟

آیا در پالن تمام 
چیز ها آماده است 
که شما در زندگی 

پیش بروید؟

 NRM اگر 
مالومات کافی داشته 

باشد که تصمیم بگیرد که 
شما قرباید برده داری زمان 
عضری بوده اید، پس ما می 
تواینم از طریق NRM برای 
45 روز دیگر برای شما بسیار 

کمک مهیا سازیم. 

اگر NRM مالومات 
کافی نداشته باشد که 
تصمیم بگیرد که شما 

قربانی برده داری زمان عصری 
بوده اید، پس ما می توانیم 

برای نو روز دیگر برای 
شما بسیار کمک مهیا 

سازیم.
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