
طرح پشتیبانی شما
سپاه رستگاری )Salvation Army( به افرادی که ممکن است قربانی 
برده داری مدرن و قاچاق انسان باشند، پشتیبانی ارائه می دهد. یعنی زمانی 

که شخصی آزادی شما را سلب کند زیرا می خواهد با وادار کردن شما به 
انجام کاری که نمی خواهید، چیزی برای خود به دست آورد.

به خدمات ما 
خوش آمدید

پشتیبانی 
شما 

آینده شمایک شروع جدید

شخصی از سوی سپاه رستگاری 
از طریق تلفن یا گاهی اوقات به 

طور حضوری با شما تماس خواهد 
گرفت.
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شما در یک مکان امن جدید برای 
اقامت یا جاییکه در حال حاضر 
در آن اقامت دارید، به مددکار 

پشتیبانی شخصی خود معرفی 
خواهید شد.

مددکار پشتیبانی شما اطالعاتی 
را درباره شما پیدا کرده و درباره 

امنیت، سالمت و رفاه شما 
سوال خواهد کرد.
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سالمت جسمی و روانی  کمک و مشاوره مالی

کمک در حمل و نقل

کمک به پلیس برای 
محاکمه افرادی 
که از شما سوء 
استفاده کردند

کمک برای یافتن مشاوره 
و تراپی های دیگر

لینک  فعالیت ها و مکان هایی که 
می توانید در آنجا کمک دریافت 

کنید از قبیل پیدا کردن شغل.

شخصی که اطالعات مهم را 
به زبان شما ترجمه می کند تا 
در درک مسائل و دسترسی 

شما به کالس های زبان 
انگلیسی به شما کمک کند.

کمک و راهنمایی 
عملی

حقوق و پشتیبانی 
قانونی

پشتیبانی برای کودکان 
جهت رفتن به مدرسه

کمک در تهیه شکایات خدمات ترجمه 
شفاهی و ترجمه

نیازهای فرهنگی 
و معنوی

برنامه ریزی آینده

یک محل امن 
برای اقامت

اطالعات برای شما

حتی بعد از شروع یک زندگی جدید ممکن است هنوز در برخی 
مسائل به کمک نیاز داشته باشید. ما همچنان می توانیم به شما 
کمک کنیم و مطمئن خواهیم شد که شما می دانید با چه کسی 

تماس بگیرید و چگونه با ما در تماس باشید.

عالئمی وجود دارند که نشان می دهند ممکن است این اتفاق برای شما 
افتاده باشد. دولت انگلستان هزینه پشتیبانی را که شما از طریق چیزی به نام 

National Referral Mechanism (NRM) )مکانیسم ارجاع ملی( دریافت خواهید 
کرد، پرداخت می کند. اینگونه نتیجه گیری شده است که امکان دارد شما قربانی 

 برده داری مدرن باشید. به عبارت دیگر، سپاه رستگاری می تواند به شما کمک کند. 
این بروشور به شما خواهد گفت که چه کمکی می توانید دریافت کنید و روند کار 

چگونه است.

*طرح پشتیبانی شما یک طرح ویژه برای 
شما است، تا بر اساس نیازتان شما را 

راهنمایی کرده و پشتیبانی را که دریافت 
خواهید کرد، پیگیری کند. این شامل 

طرحی است که به شما کمک می کند در 
زمان مناسب ما را ترک کنید تا یک زندگی 

مستقل تری داشته باشید. این طرح به 
ما کمک خواهد کرد تا مطمئن شویم 

هنگامی که ما را ترک می کنید، همه چیز 
برای شما آماده است. این شامل محلی 
برای زندگی نیز می شود. ما حداقل هر 

ماه طرح شما را در کنارتان بررسی خواهیم 
کرد. اگر تغییری در شرایط شما ایجاد شده 

است، لطفًا به ما اطالع دهید. در این 
صورت می توانیم طرح ویژه شما را تغییر 
دهیم تا باز هم نیازهای شما را تامین کند.

شما از این 
حقوق برخوردار 

هستید!

چه احساسی 
دارید؟

احساس امنیت 
می کنید؟

به کدام پشتیبانی 
نیاز فوری دارید؟

مددکار پشتیبانی شما با همکاریتان طرح پشتیبانی 
انفرادی شما را تهیه خواهد کرد.*
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مددکار پشتیبانی شما به طور منظم با شما 
مالقات خواهد کرد یا با شما تماس خواهد گرفت. 

مددکار پشتیبانی شما به منظور گفتگو 44
و تصمیم گیری درباره اتفاقاتی که بعد 
از ترک ما و برداشتن گام های بعدی در 

زندگی تان رخ می دهند، طرح پشتیبانی تان 
را با شما بررسی خواهد کرد.
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شما یک نامه از سوی NRM دریافت خواهید کرد. این نامه به شما 
می گوید که آیا اطالعات کافی دال بر تایید اینکه شما قطعًا قربانی 

برده داری مدرن بوده اید، وجود دارد یا خیر. 

ما تا رسیدن زمان مناسب برای شما طوری که بتوانید یک شروع 
جدید داشته باشید و به طور مستقل زندگی کنید، از شما پشتیبانی 

می کنیم.

66

با نزدیک تر شدن به استقالل خود، مددکار 
پشتیبانی شما بررسی خواهد کرد که آیا 
همه چیز برای یک شروع جدید در زندگی 

شما آماده و مهیا است یا خیر.

77
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حال شما چطور 
است؟

اطالعات مهم

آیا به پشتیبانی 
مورد نیاز خود 
آیا برای یک دسترسی دارید؟

شروع جدید 
آماده اید؟

 آیا طرح 
پشتیبانی شما هنوز 

 برایتان مفید 
است؟

 آیا همه چیز در 
طرح شما آماده است 
تا بتوانید یک شروع 

جدید داشته باشید؟

اگر NRM اطالعات 
کافی در اختیار داشته 
باشد تا تایید کند شما 
قربانی برده داری مدرن 

بوده اید، ما می توانیم به 
مدت 45 روز دیگر از طریق 

NRM پشتیبانی های 
زیادی را به شما ارائه 

دهیم. 

 NRM اگر
اطالعات کافی در 

اختیار نداشته باشد تا تایید 
کند شما قربانی برده داری 

مدرن بوده اید، ما می توانیم 
به مدت نه روز دیگر 

پشتیبانی های زیادی را به 
شما ارائه دهیم.
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