اإلرشاد الفردي
ي للرّجال البالغين ( 18سنة فما فوق) م ّمن تعرّ ضوا لالعتداء الجنسي في أ ّ
نق ّدم اإلرشاد الفرد ّ
ي مرحلة من حياتهم.
نقبل فقط باإلحالة الذاتية .نحن ال نعمل مع الرجال الذين اعتدوا جنسيّاً على آخرين.
يمكنكم أن تتق ّدموا بطلب إحالة ذاتية من خالل خدمة خط المساعدة عن طريق المحادثة عبر الويب ،ورقم هاتف مكتبنا هو
( ،)0203 598 3898أو عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان .info@survivorsuk.org
ومع أننا خدمةٌ يوجد مق ّرها في لندن ،إالّ ّ
وإسكس ،ومن أماكن أب َعد
أن عمالءنا يأتون من سائر أنحاء لندن الكبرى ،و َسريِ ،
أحياناً .وطالما تم ّكنتم من الوصول إلينا فسنكون قادرين على مساعدتكم.

كيفية البدء باإلرشاد الفردي
 -1اتصلوا بنا
تتق ّدمون بطلب إحالة ذاتيّة.

 -2التقييم
ننظّم جلسة استشارة مبدئيّة في غضون أسبوعين من استالمنا طلب إحالتكم.

 -3مناقشة
في جلسة االستشارة المبدئية ننظر في مدى مالءمة تقديم اإلرشاد الفرد ّ
ي أو العالج الجماع ّي لكم في "سرفايفرز
يُو كيه" ( )SurvivorsUKلمنحكم الدعم األنسب.

 -4التأكيد
ْ
إن ق ّررنا ّ
أن اإلرشاد الفرد ّ
ي هو األنسب لكم ،نُعلمكم حينئ ٍذ بأنكم على قائمة االنتظار.

 -5بدء الجلسات اإلرشاديّة
نتصل بكم بعد ذلك إلطالعكم على الشواغر واألوقات المناسبة بينما نجد لكم مستشاراً من فريقنا.
وإن لم نكن الخدمة المناسبة لكم فيمكننا مناقشة ذلك معكم .وسوف نساعدكم في العثور على خدمة بديلة مناسبة.
مستشارونا
لدينا فريق من المستشارين الذكور واإلناث الذين يعملون في مقرّنا في شا ْد ِول .ومستشارونا مؤهّلون كليّاً ويلتزمون
بإرشادات الجمعية البريطانية لالستشارات والعالج النفسي ( .)BACPويتحلّى جميع مستشارينا بالخبرة في مساندة الناجين
الذكور ويتلقّون تدريبا ً مهنيّا ً مستمرّ اً.

طريقة العمل




نق ّدم إلى عمالئنا الجُدد  12جلسةً من الجلسات اإلرشاديّة .وتُتاح الفرصة للعمالء بتمديد الجلسات اإلرشادية حتى
سنتين في الح ّد األقصى من العمل مع المستشار ال ُمح َّدد لهم.
ً
نطبّق سلّما ً منزلقا ً للرّسوم قائما ً على مراعاة ال ّدخل الخاص بالعميل ،بدءا باالستشارة المبدئية وما بعدها .تتراوح
رسوم اإلرشاد الفرديّ حاليّا ً بين  5و 50جنيها ً استرلينيّاً.
تخضع جميع المعلومات للسرّية داخل مؤسستنا إالّ في الظروف االستثنائية  -مثل حاالت الكشف عن جريمة
خطيرة أو عن مسألة تتعلّق بحماية األطفال.

كيفية البدء
اتصلوا بنا على هاتف رقم ( ،)020 3598 3898أو عبر الموقع اإللكتروني.

