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خدمات ما
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ما ارائه دهنده پشتیبانی عاطفی و عملی رایگان و محرمانه 

به قربانیان جرایم ناشی از نفرت هستیم. برای اطالعات 

بیشتر، به قسمت »SARI چه کمکی می تواند بکند؟« 

در صفحه داخلی این بروشور مراجعه کنید.

آموزش

ما تجارب آموزشی متنوعی ارائه می دهیم، از برنامه 

همیشه محبوب »تور آگاهی فرهنگی« گرفته )که در 

آن شرکت کنندگان از عبادتگاه ها بازدید می کنند و در 

جلسات پرسش و پاسخ با حضور رهبران فرهنگی 

و دینی شرکت می نمایند( تا آموزش های مرسوم تر، 

ازجمله ارائه ها، کارگاه ها و جلسات بحث و گفتگو.

تحصیل

ما ارائه های تعاملی و آموزنده ای برای گردهم آیی ها 

و کالس ها داریم.  درصورت نیاز، امکان تخصیص این 

جلسات به یک مضمون یا موضوع خاص وجود دارد.

اگر قربانی جرایم ناشی از نفرت بوده اید، 
یا شاهد رویدادی از این نوع بوده اید، اکنون آن 
را گزارش دهید و از کمک برخوردار شوید.

 آیا تابه حال قربانی نژادپرستی یا جرایم
ناشی از نفرت بوده اید؟

شما تنها نیستید.

SARI چیست؟
 Stand Against Racism & Inequality مؤسسه

)به اختصار SARI و به معنی »مقابله با نژادپرستی 
و نابرابری«( یک مؤسسه خیریه واقع در بریستول است 
 Avon که از قربانیان جرایم ناشی از نفرت در سراسر

و Somerset حمایت می کند.

ما از سال 1991 با ارائه پشتیبانی عاطفی و عملی به 
قربانیان مشغول فعالیت بوده ایم تا به آنها در مقابله با تعصب 

و بی عدالتی کمک کنیم.
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جرایم ناشی از نفرت چیست؟
اگر کسی نسبت به شما رفتار خشونت آمیز یا دشمنانه دارد، 

صرفاً به خاطر هویت شما، یا نظر آنها نسبت به شما، یا 
اعتقاداتش، این نوعی جرم ناشی از نفرت است. و این کار 

مغایر با قانون است. 

جرایم ناشی از نفرت می تواند به دالیل زیر رخ دهد:

قومیت یا نژاد شما	 

معلولیت شما )ازجمله در سالمت روان(	 

گرایش جنسی شما	 

هویت جنسی شما	 

دین یا اعتقادات شما	 

سن شما	 

جنسیت شما	 

چطور متوجه شوم که با جرم ناشی از نفرت 
مواجهم

اگر حس کردید به خاطر یکی از دالیل نامبرده در باال مورد 
هدف قرار گرفته اید، آنگاه قطعاً با نوعی جرم ناشی از نفرت 

مواجه هستید.

موارد متداول از جرایم ناشی از نفرت عبارتند از:

حمله )از هر نوع، حتی تُف کردن(.	 

بدرفتاری کالمی )ازجمله فحاشی، توهین و تشبیه 	 
به حیوانات(.

سوء استفاده و حمله جنسی.	 

تهدید، آزار و اذیت، ارعاب، تحقیر یا تخریب.	 

وارد کردن خسارت یا آسیب کیفری به اموال شما، 	 
ازجمله دیوارنوشته )گرافیتی(.

نامه، ایمیل، پیامک، تماس تلفنی یا پیام رسانی توهین آمیز 	 
در رسانه های اجتماعی

چرا باید جرایم ناشی از نفرت را گزارش دهم؟
با گزارش کردن جرایم ناشی از نفرت:

جلوی بدتر شدن آن را می گیرید.	 

از رخ دادن آن برای دیگران جلوگیری می کنید.	 

به شناسایی مجرمان کمک می کنید.	 

به ارتقای امنیت جامعه تان کمک می کنید.	 

اگر به نظرم قربانی جرایم ناشی از نفرت 
بوده باشم، چه کاری باید انجام دهم؟

همیشه باید جرایم ناشی از نفرت را گزارش کنید، حتی اگر 
از بابت آنها اطمینان ندارید. اطالعات تماس ما را می توانید 

در زیر مشاهده نمایید. 

اگر جانتان در خطر بود، یا جرمی جدی درحال وقوع است، 
بالفاصله با پلیس به شماره 999 تماس بگیرید.

سعی کنید عکس، فیلم یا شواهد فیزیکی از جرم جمع آوری 
نمایید، البته به شرطی که این کار خطری نداشته باشد. 
گزارشی از زمان وقوع رخدادها همراه با جزئیات نزد 

خود نگه دارید، چون می تواند بعداً مفید واقع شود.

SARI چه کمکی می تواند بکند؟
ما سرویس اضطراری پاسخگویی تلفنی به صورت 	 

شبانه روزی و در کلیه ایام هفته داریم تا همواره کسی 

برای کمک به شما در دسترس باشد.

ما می توانیم با ارائه پشتیبانی عاطفی، به شما در غلبه 	 

بر استرس، ترس و ضربه روحی که غالباً اثر جرایم 

ناشی از نفرت است کمک کنیم.

ما به خاطر شما با سایر سازمان ها همکاری خواهیم 	 

کرد؛ می توانیم آنها را مجاب کنیم که اقدام کنند، شما را 

در جریان کار قرار دهیم و اطمینان یابیم که کار درست 

را برایتان انجام می دهند.

ما می توانیم ازطریق دادرسی های قانونی مرتبط با 	 

پرونده تان از شما حمایت کنیم.

اگر از چیزی ناراضی باشید، می توانیم به شما در طرح 	 

شکایت علیه سایر سازمان ها کمک کنیم.

می توانیم شما را به سایر خدماتی که ممکن است نیاز به 	 

دریافت کمک از آنها داشته باشید ارجاع دهیم.

خدمات کار روی پرونده رایگان و محرمانه است، و برای 

 ،Bristol قربانیان کلیه جرایم ناشی از نفرت در شهرهای

 Bath & North East  ،South Gloucestershire 

North Somerset  ،Somerset و Somerset قابل 

دریافت می باشد.


