أشعش بقهق ألوي قذ أحعشض نخخان اإلواد (حشىيه األعضاء انخىاسهيت
نإلواد) أو ألوي حعشضج نه .مارا يمكىىي أن أفعم؟
يىجغي أن رزذذصي مع أدذ انكجبس انزيه رضقي ثٍمَ .مه انممكه أن يكُن ٌزا انشخص انكجيش معهم ،أَ
مغؤَل دعم انغالة ،أَ مذسة سيبضي
إرا كىذِ ال رشغجيه في انزذذس إنى شخص رعشفيىً ،فجُععك أيضب أن رزذذصي إنى؛
 خذماث األطفال في بيخشبىسو ] 01733 864180 - [Peterboroughأو 01733 864170

خزبن اإلوبس

(رشُيً األعضبء
انزىبعهيخ نإلوبس)

 خذماث األطفال في كيمبشيذجشيش ]0345 045 5203 - [Cambridgeshire

 خاسج ساعاث انعمم 01733 234724 -

 انجمعيخ انُعىيخ نمىع انقغُح عهى األعفبل
خظ انمغبعذح عهى مذاس انغبعخ ٌ -برف0800 800 5000 :
 خط انمساعذة بشأن خخان اإلواد
انجشيذ اإلنكزشَويfgmhelp@nspcc.org.uk :
ٌبرف0800 028 3550 :

ج قذ أخبشثِ شخص ما؟
ما انزي يمكه أن يحذد إرا كى ِ
ذ شجبعخ دقب .عيغزمع انىبط إنى مب أخجشريٍمَ ،عُف يششدُن نكي مب
نقذ كى ِ
قذ يذذس ثعذ رنك.
نزذميم ٌزي انىششح ،يشجى صيبسح
 www.peterboroughlscb.org.ukأَ

www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/

أَ االرصبل ثبنمجهظ انمذهي نذمبيخ األعفبل ] [LSCBفي ثيزشثُسَ عهى
انمجهظ انمذهي نذمبيخ األعفبل في كيمجشيذجشيش

انٍبرف01733 863744 :

01480 373522

معهُمبد نهشجبة

مب ٌُ انغجت في أن خزبن اإلوبس نيظ أمشا مقجُال؟

خزبن اإلوبس (رشُيً األعضبء
انزىبعهيخ األوضُيخ) – مب ٌُ؟
خزبن اإلوبس (رشُيً
األعضبء انزىبعهيخ األوضُيخ)
يعشف أديبوب ثبنخفض

ألوً نيس قاوىويا َألن مه يفعهً يمكه أن يُاجً عقُثخ انغجه نمذح قذ رصم إنى  41عبمبً

َرزشاَح وغجخ رشُيً األعضبء انزىبعهيخ األوضُيخ ثيه
قغع جضء صغيش إنى اإلصانخ انكهيخ نألجضاء
انخبسجيخ مه األعضبء انزىبعهيخ نألوضى

انمشبكم انصذيخ انزي ر ٍش ثعذ خزبن اإلوبس
انمشاكم قصيشة األجم:
قذ رصبثي ثبنزٍبثبد
أوً أمش مؤنم

أوكِ عُف رىضفيه

َعبدح مب يزم رنك ألعجبة
صقبفيخ
َرزم ممبسعخ ٌزا األمش في
عذد مه انجهذان ثمب في رنك
أفشيقيب َآعيب َأمشيكب انجىُثيخ

انمشاكم طىيهت األجم:
َيمكه أن يذذس أيضب في
انممهكخ انمزذذح أَ قذ يزم أخز
انفزيبد في عغهخ إنى انخبسط
ديش يزم إجشاء انخزبن

رعزقذ ثعض انفزيبد أوً مه انمقجُل أن يزم إجشاء
رنك نٍه ألوً جضء مه صقبفزٍهَ ،ألوً يعىي رمييض
انفزبح نكي رصجخ امشأح.

انمشبكم انمزعهقخ
ثبنذمم َانُالدح
انزٍبثبد مغزمشح

مشبكم انغمش
َرشيش انزقذيشاد إنى أوً يُجذ في
انممهكخ انمزذذح دُاني  20,000مه
انفخياث دون سه  51عاو يىاجهه خطش
حشىيه األعضاء انخىاسهيت األوثىيت كم
عاو.

ثعض انفزيبد يمُرُن
مه جشاء خزبن اإلوبس

قذ يالصمكِ انشعُس ثبنضيق
َاإلدجبط َاالكزئبة

