صية
خدمات المحادثة (بالرسائل) الن ّ
يمكنكم إجراء محادث ٍة فرديّة تخضع للسرّية مع أحد أفراد فريقنا عبر المحادثة بالرسائل النصّية.
وفي خالل ساعات الخدمة المتاحة يمكنكم إرسال رسال ٍة نصّي ٍة فحسب من هاتفكم إلى الرقم ال ُمح َّدد ،وسوف ير ّد عليكم أحد
أفراد الفريق .ونرجو المالحظة ّ
بأن الحد الزمني األقصى لجلسة المحادثة النصّية هي  30دقيقة.
تستلمون تأكيداً مبدئيّاً ّ
مكان في البلد
بأن خدمة خط المساعدة متاحة ،مع رسال ٍة آليّة تسألكم عن عمركم وجنسكم ومن أي
ٍ
تتصلون بنا .وبمج ّرد أن تجيبوا عن ذلك تبدأ جلسة المحادثة.
ليس هناك تقييد على استخدام المحادثة النصيّة ،فبوسعكم استخدامها بقدر ما ترغبون أو من دون مواظبة.
وال تُع ّد المحادثة النصّية استشارةً  -بل هي خطوةٌ أولى نحو التح ّدث عن الصعوبات التي يواجهها الناجون.

صية
االستفادة القصوى من المحادثة الن ّ
سؤال ما أو التعامل مع مسأل ٍة ما ،فالمحادثة النصّية هي طريقةٌ سريعة
ظروف صعبة وتريدون إجابةً عن
إن كنتم تمرّون ب
ٍ
ٍ
وسهلة لكم للحصول على المساعدة المطلوبة.
ونوصي بعدم استخدام المحادثة النصّية ْ
إن رغبتم في إجراء محادث ٍة أط َول م ّدةً  -فخدمتنا الخاصة بالمحادثة عبر الويب هي
األمثل لهذا النوع من التواصل .ومع ذلك فعليكم أن تفعلوا ما تشعرون معه براح ٍة أكثر.
ّ
إن القائمين على خط المساعدة لن يدفعوكم التخاذ أ ّ
ي خطو ٍة ،ولكن إن أردتم معرفة تفاصيل عن خدمات "سرفايفرز يُو
كيه" ( )SurvivorsUKفيس ّرهم اإلجابة عن أسئلتكم.
موظّفو خطّ ال ُمساعدة ُمد َّربون
يتولّى محترفون ُمدرَّبون ومتطوّ عون يخضعون لإلشراف ال ّر َد على المحادثات النصّية ،ويُسعدهم التحدث إلى الناجين حول
تجاربهم ومشاكلهم  -وهُم أعضاء في نفس الفريق الذي يتولّى خدماتنا للمحادثة عبر الويب.
الخطوة التالية التي يمكنكم أن تتخذوها
يمكنكم أن تواصلوا استخدام المحادثة بالرسائل النصّية كلّما ومتى ما أردتم .ومع ذلك ،فإن شعرتم بأنكم ترغبون في
االنتقال إلى استخدام خدماتنا األخرى فنوصي باالستفادة من الخدمات التالية:


المحادثة عبر الويب
أطول م ّدةً ،وهي خطوةٌ أخرى تخطونها في رحلة
تُع ّد المحادثة عبر الويب طريقةً تتيح لكم إجراء محادثات
َ
التح ّدث عن تجاربكم.



اإلرشاد
إن شعرتم بأنكم جاهزون ،يمكنكم أن تُحيلوا أنفسكم إلى خدماتنا اإلرشاديّة في لندنْ .
ْ
إن لم تتمكنوا من القدوم إلى
ً
لندن يمكنكم أن تجدوا مستشارا من خالل الدليل الوطني للخدمات اإلرشادية الخاصّة باالعتداء الجنسي على
الذكور.

