the harbour merkezi

Norfolk bölgesinde yaşayan ve ırza geçme
ve cinsel saldırı mağdurları için verilen
24 saat / 7 gün destek
01603 276381
contact@theharbourcentre.co.uk
www.theharbourcentre.co.uk
QR kodunu kullanarak yaptığımız çalışmaları seyredebilirsiniz, burada the harbour
merkezinin yaptığı işleri gösteren kısa bir film vardır.

Norfolk Emniyet Müdürlüğü
101 I norfolk.police.uk
Acil durumlarda her zaman 999’u arayınız
The Harbour Merkezi
01603 276381 I theharbourcentre.co.uk
Ulusal Mağdur Desteği
(National Victim Support )

0808 1689 111 I victimsupport.org.uk
Leeway Aile İçi Şiddet Hizmetleri
(Leeway Domestic Violence Services)

0300 561 0077 I leewaysupport.org
Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı
(National Domestic Violence Helpline)

0808 2000 247 I
nationaldomesticviolencehelpline.org.uk

NSPCC ( Çocuklara Eziyeti önleme
Ulusal Kurumu)
0808 800 5000 I nspcc.org.uk
Zorla Evlendirme Ünitesi
0207 008 0151 I gov.uk/forced-marriage
Crimestoppers ( Suç Önleyiciler )
0800 555 111 I crimestoppers-ok.org

T HE H ARBOUR M ERKEZI
Cinsel Saldırı Sevk Merkezi

Watch Look what you did, a short film,
released as part of the ‘time to stop’
campaign, that highlights the work of
the SARC in supporting victims of rape
and sexual assault.
www.theharbourcentre.co.uk/our-services

TECAVÜZE YA
DA CİNSEL
SALDIRIYA MI
UĞRADINIZ

TURKISH

YARDIMA İHTİYAÇ
DUYUYORSANIZ NEREYE
GİDERSİNİZ ?

The Harbour Merkezi
Cinsel Saldırı Sevk Merkezidir
ve doğrudan hizmet sunar ve ırza
geçme ve ciddi cinsel saldırıya
uğramış kişilere tıbbi bakım ve
ruhsal destek verir, bu kişi bir
adam, bir kadın ya da bir çocuk
da olsa ve olay yakınlarda ya da
çok uzun zaman önce meydana
gelmiş bile olsa.

24 Hour Helpline Number:

01603 276381

www.theharbourcentre.co.uk

T HE H ARBOUR M ERKEZI
Cinsel Saldırı Sevk Merkezi

Seçim sizin

Eğer 13 yaşından daha büyükseniz, size polise
bildirme konusunda bir baskı yapılmayacaktır.
Biz size bizden istediğiniz yardımı yapacağız ve
alacağınız her karara saygı duyacağız.
Sizin davanız ve bize vereceğiniz her bilgi gizli
tutulacak, sadece çocuklar ve korunmasız
yetişkinler ile ilgili davalar, görevimizin bir parçası
olarak uygun kurumlara bildirilecektir.

Polisin Dahil Olması

The Harbour Merkezi Bana Nasıl Yardımcı Olabilir?
Bizim uzmanlaşmış merkezimiz size verilecek en iyi
hizmeti sunmak için, çeşitli alanlarda sizin kişisel
durumunuza en uygun destek vermektedir.

Sağlık Yardımı

Bizim özel eğitim görmüş hemşirelerimizden birini
görebilirsiniz, bu kişi size, kendisine izin verirseniz,
adli tıbbi muayene yapacaktır.
Bu muayene bizim tam teçhizatlı odalarımızdan
birinde yapılacaktır, burası özellikle sizin onurunuzu
ve mahremiyetinizi korumak için hazırlanmıştır.
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Acil Doğum Kontrolü

Bize size Acil Doğum Kontrolü temin edebiliriz.
Bizim özel eğitim görmüş hemşirelerimizden biri
ve size gerekli olabilecek herhangi bir cinsel sağlık
kontrolü sırasında, bu konu ile ilgili olarak izinle
görüşecektir.

Eğer polisin davanıza dahil olmasını istiyorsanız,
biz size bunun nasıl yapılacağını açıklar ve dava
sürecinde size yardımcı oluruz. Aynı zamanda,
size yapılan saldırıyı isminizi vermeden de polise
bildirme imkanınız vardır.

Sizin acil sağlık bakımınız için size hizmet vereceğiz
Ve sizden sizin onayınız olursa, adli delil toplayacağız.

Psikolojik Danışmanlık

Eğer polisle temas kurmadınızsa, hemşire sizden delil
toplayabilir ve biz sizin kimliğinizi ifşa etmeden bu
delilleri adli değerlendirme için polise verebiliriz,

Düşünmek için zaman

Örnekler siz polise ifade verme ya da vermem
konusunda bir karara varıncaya kadar, depoda
bekletilecektir.

ulaşabilmeniz için size yardımcı olabilir ve bu
kuruluş size özel, tecavüz ve cinsel saldırı sonrası
oluşan etkilerle ilgili olarak, bağımsız ve tedavi
amaçlı destek sunabilir.

Size yapılan muayeneden sonra elde edilen
delilleri biz güvenli bir şekilde saklayabiliriz, ilerde
bu davayı polise bildirmek isterseniz, bu işlem
sürecinde size yardımcı olabiliriz.

The Harbour Merkezinde Kimler Var?
Kriz memurları

Bir Kriz memuru, The Harbour Merkezinde kaldığınız
süre içerisinde size destek olacaktır.

Adli Tıp Muayenecisi

Eğer, adli tıp muayenesine karar verdiyseniz, özel
eğitim görmüş hemşirelerimizden biri merkeze gelip
sizi görecektir. Sizin izniniz alınarak, sizden delil
için bazı örnekler alınacaktır. Bu hemşire aynı zamanda başka herhangi bir sağlık sorunu olduğunu
düşünüyorsa, o konuda yardımcı olacaktır.

Biz ayrıca cinsel yoldan bulaşan enfeksiyonlar
konusunda size nasihat verebilir ve ilerde yapılacak
bakım konusunda size destek olabiliriz.

Destek Memuru - Bağımsız Cinsel Şiddet
Danışmanı / Çocuk Avukatı

Sizin The Harbour Merkezi ile temas kurmanızdan
sonra, eğer koşullar uygunsa ve sizin izniniz alındıktan
sonra, sizin Kriz memurunuz sizinle temasa geçmesi
için bir Destek Memuruna istek yapacaktır.
Bu kişiler size pratik ve ruhsal konularda destek
olacaktır. Destek Memuru aynı zamanda size, eğer
bu yolu seçmişseniz, polis ve mahkeme ile ilgili
konularda destek verecektir.

The Harbour Merkezi ortak kuruluşların hizmetlerine

Güvenlik

Eğer güvenliğiniz konusunda bir endişe duyuyorsanız,
lütfen polisi 101’ i çevirerek, ama acil bir durumsa
999’ u çevirerek arayın.

Özel Eğitim Görmüş Polis Memuru

Eğer polisin davaya dahil olmasını istiyorsanız, bu durumda
The Harbour Merkezine bir özel eğitim görmüş polis
memuru gelecek ve sizinle görüşecektir, ama ne yapmak
istediğiniz konusunda tam kararlı değilseniz, o zaman polis
memuru sizinle kayıtlara geçmeyen bir konuşma yapabilir
ve böylelikle karar vermek için bilgi edinmiş olursunuz.

The Harbour Centre

Sexual Assault Referral Centre

