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خدماتنا

العمل االجتماعي

نحن نقدم دعًما سريًا عاطفيًا وعمليًا مجانًا لضحايا جرائم 

الكراهية. لمزيد من المعلومات، انظر "كيف يمكن 

لمؤسسة SARI تقديم المساعدة؟" بهذه النشرة.

التدريب

نحن نقدم مجموعة من التجارب التدريبية المختلفة، ابتداًء من 

"جولة التوعية الثقافية" الشهيرة )والتي تجعل الحضور يزورون 

أماكن العبادة، ويشاركون في جلسات األسئلة واألجوبة مع 

القادة الثقافيين والدينيين(، وحتى جلسات التدريب التقليدية، 

بما في ذلك العروض التقديمية وورش العمل وحلقات النقاش.

التعليم

نحن نقدم عروض تقديمية جذابة وغنية بالمعلومات 

للتجمعات والفصول الدراسية. وإذا لزم األمر، يمكن تهيئة 

هذه الجلسات للتركيز على موضوع أو قضية معينة.

إذا سبق لك أن وقعت ضحية لجريمة كراهية، 
أو كنت شاهًدا على حادثة، فأبلغ عنها، 

واحصل على المساعدة اآلن.

هل سبق لك أن وقعت ضحية لجريمة 
عنصرية أو كراهية؟

أنت لست وحدك.

ما المقصود بمؤسسة "SARI"؟

 Stand Against Racism & Inequality )SARI(

هي مؤسسة خيرية مقرها بريستول تقدم الدعم لضحايا جرائم 

الكراهية في كافة أنحاء مقاطعة أفون وسومرست.

ونحن نعمل منذ عام 1991 لتقديم الدعم العاطفي والعملي 

للضحايا لمساعدتهم في التغلب على االنحياز والظلم.
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ما المقصود بجريمة الكراهية؟
إذا مارس شخص ما ضدك العنف أو الكراهية فقط بسبب هويتك، 

أو بسبب اعتقادهم فيك، أو بسبب معتقداتك، فهذه تُسمى جريمة 
كراهية. وهذا مخالف للقانون. 

وقد تحدث جرائم الكراهية بسبب:

اإلثنية أو العرقية	 

اإلعاقة )بما في ذلك الصحة العقلية(	 

التوجه الجنسي	 

الهوية الجنسية	 

الدين أو المعتقد	 

السن	 

النوع	 

كيف أعرف ما إذا كانت الحادثة التي تعّرضت 
لها جريمة كراهية؟

إذا شعرت أنه قد تم استهدافك ألي سبب من األسباب المذكورة 
أعاله، فهذه تُعد جريمة كراهية.

ومن جرائم الكراهية الشائعة ما يلي:

االعتداء )من أي نوع بما في ذلك البصق(.	 

اإلساءة اللفظية )بما في ذلك التنابز باأللقاب والشتائم 	 
والتشبيه بصفات الحيوانات(.

االغتصاب واالعتداء الجنسي.	 

التهديد أو المضايقة أو الترهيب أو اإلذالل أو اإلهانة.	 

إتالف الممتلكات أو اإلضرار الجنائي، بما في ذلك الكتابة 	 
على الجدران.

الرسائل المسيئة أو رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل 	 

النصية أو المكالمات الهاتفية أو رسائل الوسائط االجتماعية.

لماذا يجب اإلبالغ عن جرائم الكراهية؟
قيامك باإلبالغ عن جرائم الكراهية يعني:

أنك ستمنعها من التفاقم.	 

أنك ستمنع وقوعها لآلخرين.	 

أنك ستساعد في التعرف على المعتدين.	 

أنك ستساعد في جعل مجتمعك أكثر أمانًا.	 

ماذا أفعل إذا اعتقدت أنني وقعت 
ضحية لجريمة كراهية؟

يجب عليك دائًما اإلبالغ عن جرائم الكراهية، حتى وإن لم تكن 

متأكًدا. يمكنك العثور على معلومات االتصال الخاصة بنا أدناه. 

إذا تعرضت حياتك للخطر، أو حدثت جريمة خطيرة، 

فاتصل بالشرطة اآلن على الرقم 999.

حاول التقاط صور أو مقاطع فيديو أو جمع أدلة مادية، 

إذا كان القيام بذلك آمنًا. احتفظ بمذكرات لألحداث عند 

وقوعها، مع ذكر التفاصيل، فقد يكون ذلك مفيًدا الحقًا.

كيف يمكن لمؤسسة SARI تقديم المساعدة؟

نحن نقدم خدمة هاتفية لالستجابة للطوارئ على مدار 	 

الساعة طوال أيام األسبوع، ومن ثّم ستجد دائًما شخًصا 

متاًحا لتقديم المساعدة.

بوسعنا أن نقدم لك الدعم العاطفي، لمساعدتك في التغلب 	 

على التوتر والخوف والصدمات التي غالبًا ما تسببها 

جرائم الكراهية.

ومن أجلك، سنعمل مع وكاالت أخرى ويمكننا حثهم على 	 

اتخاذ اإلجراءات، وإطالعك على التحديثات والتأكد من 

إعادة األمور لنصابها الصحيح.

يمكننا دعمك في كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بقضيتك.	 

وإذا لم تكن راضيًا عن أمر ما، فيمكننا مساعدتك في 	 

تقديم شكاوى ضد الوكاالت األخرى.

يمكننا إجراء إحاالت إلى خدمات أخرى قد تحتاج منها 	 

إلى مساعدة.

نحن نقدم خدمة العمل االجتماعي مجانًا وبسرية، 

وهي متاحة لضحايا أي جريمة كراهية تقع في بريستول، 

وساوث جلوسيسترشاير، وباث وشمال شرق سومرست، 

وشمال سومرست، وسومرست.


