
	 Bağımsız	Cinsel
	 Şiddet	Danışmanı
	 (BCŞD)	Norfolk
	 bölgesinde
	 yaşayanlar	için
	 verilen	bir	hizmet

	 Uzmanlar	için
	 Bilgiler	

 Bizimle	İletişim	Kurun
 The Harbour Centre (Merkezi)
	 Cinsel	Saldırı	Sevk	Merkezi	

	 Ofis	ve	24	/	7	Yardım	Hattı:
 01603 276381

 Web sitesi:
 www.theharbourcentre.co.uk

 Email:
 contact@theharbourcentre.co.uk

The Harbour Merkezleri, özürlü olan kişiler
için tamamen ulaşılabilir konumdadır

 Bağımsız	Cinsel	Şiddet
	 Danışmanı	
 
	 Sevk	İzleme	yolu.
	 Sevkler	internet	sitemizde	bulunan
	 uzmanlar	sayfası	kanalıyla
	 yapılmaktadır:
 www.theharbour centre.co.uk

	 Sevkinizi	teslim	etmeden	önce,
	 lütfen	şahsın	BCŞD	yardımı	için,
	 kriterlerimize	uygun	olup	olmadığını
	 ve	sevk	için	izin	alınıp	alınmadığını
	 kontrol	edin.

	 Sevk	etmeyi	düşündüğünüz	kişi
	 hakkında	güvenlik	ile	ilgili	herhangi
	 bir	endişe	duyuyorsanız,	sevk
	 yapmadan	önce	kendi	güvenlik
	 işlemlerinizi	yerine	getirin.	

	 Sevk	işlemlerden	geçtikten	sonra,
	 sizinle	7	gün	içerisinde	iletişim
	 kuracağız
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Polise	Bilgi	verme

The Harbour Merkezinde şahısların başlarına
nelerin geldiğini polise bildirip bildirmemeleri
kendilerine kalmış bir durumdur. 

Bizim görevimiz, onlarla ellerinde bulunan
seçenekleri kendileriyle konuşmak ve
yapacakları seçim konusunda onlara destek
olmak. Şahısların atacakları adım konusunda
kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu
bilmeleri bizim için çok önemlidir.

Eğer polise bildirmeye karar verirlerse,
BCŞD bu kişiye soruşturma sürecinde
destek olacaktır.

Gizlilik

Biz bağımsız bir kuruluşuz ve bizim
yaptığımız hizmetler gizli ve parasızdır.

Bizim müşterilerimize hizmet görevi soru
luluğumuz vardır ve herhangi bir güvenlik
endişesi söz konusu olduğunda, bunu
gerekli kuruluşlarla paylaşırız.

Biz müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek
için, birçok farklı kuruluşlarla yan yana
çalışırız. Elimizdeki bilgiyi paylaşmadan
önce mutlaka müşterimizin onayını alırız. 

BCŞD	hizmetlerine	ulaşmak	için	
gerekli	şartlar

Biz BCŞD desteğini Norfolk bölgesinde 
yaşayan ve bir ırza geçme, ırza geçmeye
teşebbüsün meydana geldiği ya da
penetrasyonun vuku bulduğu ciddi cinsel
saldırıya uğramış mağdur her şahsa bu
hizmeti vermekteyiz. Saldırının ne zaman ve
nerede meydana geldiği ve bu şahsın olayı
polise bildirip bildirmemeye karar vermesi
önemli değildir.

Şahsa	yapılan	istismar	ile	ilgili	
yapılacak	konuşmalar

BCŞD, müşterilerle kendilerine ne olduğu
konusunda ayrıntılı bir şekilde
konuşmayacaktır. Bunun sebebi, delillerin
ifşası kuralları ve ayrıca onlara mahkemede
destek olma konularında ortaya çıkacak
durumlardan dolayıdır.

Bizim	yapamayacağımız	şeyler

 l BCŞD, müşteriye tedaviye yönelik bir
  önlem, ya da herhangi bir tedavi
  sunmaz.
 l BCŞD, çalışanları ruh sağlığı uzmanları
  değildir, ama müşterilerin gerekli
  desteğe ulaşabilmeleri için, uzmanlık
  sunan kuruluşlarla yakın temas
  halinde çalışmaktadırlar.

BCŞD’	nin	rolü	nedir?	
BCŞD bir çok konuda örneğin, barınma, 
sağlık, devlet yardımları, eğitim, rıza gösterme 
ve sağlıklı ilişki ve parayla ilgili konularda
nasihat ve yardım hizmeti yapmaktadır. 
Müşteriler ya evlerinde ya da uygun bir
mekanda görülmekte ve bir destek ihtiyacının
ne olduğunu belirlemek için güvenlik ve
destek değerlendirmesi yapılmaktadır.  

Size	sunabileceğimiz	şeyler	nelerdir?
 l Parasız ve gizli tutulan bir hizmettir
 l Düzenli bir şekilde yüz yüze, telefonda
  ve cep telefonunda yazıl mesajlar
  yoluyla yapılacak temaslar.
 l Diğer uzman kuruluşlara yapılacak
  sevkler.
 l Polis soruşturması sırasında, nasihat,  
  olayla ilgili son bilgileri paylaşma ve
  gerekli olduğunda müşteri ile birlikte
  mahkemeye gitme şeklinde yardımlar. 
 l 24 / 7 saat Yardım Hattına Ulaşım.  
 l The Harbour Merkezinin yaptığı işlere
  katkıda bulunan kuruluşlara parasız
  eğitim vermek.

18	Yaştan	küçük	olanlar	için	ayrıca	
bir	destek	verilmektedir 
 l İstismara karışmamış aile üyeleri ile
  çalışmalar yapmak
 l Aileler için geniş çapta çalışmalar
  yapmak.


