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ਅਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ


ਸਲਾਹਕਾਰੀ



ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ



ਅਪੁਆਇੰ ਟਮਟਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ



ਡ੍ਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ



ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਉਟਰੀਚ ਸੇਵਾ



ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ



ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸੱ ਧੀ ਪਹੁੰ ਚ
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ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
























ਡਰਬੀ ਪੀਸੀਟੀ (Derby PCT)

ਡਰਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ (Derby Social Care)
ਡਰਬੀ ਹੋਮਜ਼ (Derby Homes)

ਫੀਿਨਕਸ ਿਫਊਚਰਜ਼ (Phoenix Futures)

ਡਰਬੀ ਮੈਿਜਸਟ੍ਰਟ
ੇ ਸ ਕੋਰਟ (Derby Magistrates Court)
ਡਰਬੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ
ੁ ਰੀ (Derby Constabulary)

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਬ
ੋ ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ (Derbyshire Probation Trust)
ਫੈਿਮਲੀ ਜਸਿਟਸ ਸਟਰ(Family Justice Centre)
SDVSMHF
ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਰੇਪ ਕ੍ਰਾਇਿਸਸ (Derbyshire Rape Crisis)
ਗੱ ਮ ਕਲੀਿਨਕ (GUM Clinic)

ਮਾਇਲਸਟੋਨ ਹਾਉਸ (Milestone House)

ਸਟੀਨਰੀ ਹਾਉਸ (Centenary House)

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਫ੍ਰੈੰਡ (Derbyshire Friend)
UKNSWP
ਡਰਬੀ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਸਟਰ (Derby Women’s Centre)
ਡਰਬੀ ਿਵਕਿਟਮ ਸੱ ਪੋਰਟ (Derby Victim Support)
YMCA
ਿਸ਼ਓਰ-ਸਟਾਰਟ (SureStart)

ਿਲਸਟਰ ਹਾਉਸ ਸਰਜਰੀ (Lister House Surgery)

ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ

ਂ ਰੀ (Single Point of Entry)
ਿਸੰ ਗਲ ਪੁਆਇੰ ਟ ਆਫ ਐਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਿਨਰੋਧਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ
01332 242525

ਐਕੁਏਿਰਅਸ (Aquarius)
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ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਵੀਮੈਨਜ਼ ਵਰਕ (ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ) ਿਲਿਮਟੇਡ ਇੱ ਕ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ

ਅਧਾਰਤ ਕੌ ਮੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਚੈਿਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਔਿਖਆਈ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਵੀਮੈਨਜ਼ ਵਰਕ

ਨੇ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤ

ਦ ਿਬੱ ਗਰ ਿਡਫਰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਿਜਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ
ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਕਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਸੈਸ਼ਨ. ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਡ੍ਰਾਪ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦ ਿਲੰਕ ਵਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ

ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ।

ਰਾਹ , ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚ ਕੌ ਫੀ ਸਵੇਰ, ਬਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਿਵਹਲੇ

ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਤੀਿਰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਿਕ ਿਦਖਣ ਵਾਲੀ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੈਿਕਜ ਦਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ

ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰ ਧ ਿਵਕਸਤ
ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਦ ਿਲੱਟਲ ਿਲੰਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਦ ਿਲੱਟਲ ਿਲੰਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਿਸਰਫ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਉੱਪਰ ਿਧਆਨ

ਕਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰ ਰਿਚਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹ 6 ਤ 11

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾ
ਰਵੱ ਈਏ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਦਖਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਗੁਪਤਤਾ
ਵੀਮੈਨਜ਼ ਵਰਕ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ

ਿਸਰਫ ਉਿਚਤ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਘਟਨਾ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱ ਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਕ
ਬੀਬੀਸੀ ਿਚਲਡਰਨ ਨੀਡ (BBC Children Need)

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਬ
ੋ ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਸਟ (Derbyshire Probation Trust)

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਪਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ।

ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰ ਡ (Health and Social Fund)
ਹੈਲਥ ਔਡ

ਦ ਟਰਨ ਅਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (Derbyshire Community
Foundation)

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ

ਐਸਮੀ ਫੇਅਰਬੇਰਨ (Esmee Fairbairn)

ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜੇ. ਪਾਲ ਜੈਟੀ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ (J.Paul Getty Jr Charitable
Trust)

ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਰਾਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈਨ ਮਾਉਨਟੇਨ ਟ੍ਰਸਟ (Swan Mountain Trust)

ਸਕਣ ਿਜੱ ਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ
ਵਰਕਰ ਅਿਜਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਦਾਲਤਾਂ

ਦ ਿਬਗ ਲਾਟਰੀ ਫੰ ਡ (The Big Lottery Fund)

