
રા���ય અન ેપાન-લડંન

રા���ય ઘર��ુ ં�ુ�ય�વહાર હ��પલાઇન - 08082000247

મ�હલા સહાય લાઇવ ચેટ
જો તે અ�રુ��ત છે અથવા તમે ફોન પર વાત કરવામા ંઅસમથ� છો

��ુુષોની સલાહ લાઇન
��ુષ પી�ડત અને બચી ગયેલા ��ુષ માટ� આધાર - 08088010327

GALOP LGBT+ ઘર��ુ ં�ુ�ય�વહાર હ��પલાઇન
02077042040 or 08009995428

કલાક�લાસ હ��પલાઇન
��ૃ �ુ�ય�વહાર માટ� સમથ�ન - 08088088141

મ�હલાઓ અને છોકર�ઓ�ુ ંનેટવક�
મ�હલાઓ અને છોકર�ઓ માટ� પરામશ�, �હમાયત અને સલાહ
08088010660 અથવા લાઇવ વબેચેટ

�ઝુી લે�પલગ ��ટ
રા���ય �ટૉ�ક�ગ હ��પલાઇન - 08088020300

પેલા�દન

પીછેહઠની �હમાયત માટ� સેવા - 02038664107

સાઇન હ��થ
બહ�રા પી�ડતો અને �ુ�ુપયોગથી બચી ગયેલા લોકો માટ� સમથ�ન
02039472601 / 07970350366
da@signhealth.org.uk

�િતભાવ

શીખવાની અ�મતા અને ઓટ�ઝમ ધરાવતા લોકો માટ� આધાર

02073830700

આદર

�ુ�ુપયોગના �નુેગારો માટ� સમથ�ન અને સલાહ
08088024040 અથવા લાઇવ વબેચેટ

શરણ �ો��ટ
દ��ણ એિશયાની મ�હલાઓ માટ� સપોટ�  - 08445043231

આગળ

�ી જનન �ગછેદન અને અ�ય હાિનકારક �થાઓ સ�હત �હ�સાથી
�ભાિવત મ�હલાઓ અને છોકર�ઓ માટ� સમથ�ન
07834168141 / 07737705379

ઈરાન અને �ુ�દ�શ મ�હલા અિધકાર સગંઠન (IKWRO)
02079206460

લે�ટન અમે�રકન મ�હલા અિધકાર સગંઠન
referrals@lawrs.org.uk - 07719281714 / 07595970580

આઇ�રશ અને આઇ�રશ �વાસી �ો��ટ
આઇ�રશ અને આઇ�રશ �વાસી મ�હલાઓ અને તેમના બાળકો માટ� સપોટ�
- 08088025565 / 07903806161

બળજબર�થી લ�ન માટ� સમથ�ન
બળજબર�થી લ�ન િવશ ેમા�હતી - 02077080151

�ીઓ માટ� અિધકારો

મફત, ગોપનીય કા�નૂી સલાહ - 02072516577

પોલીસ

કટોકટ� - 999
�બન-ઇમરજ�સી - 101
જો તમે બોલી શકતા નથી, તો શાતં ઉક�લ �ારા તમાર� �તને સાભંળો

�નુાખોરો

�નુાની મા�હતી 0800555111 પર અ�ાત �પે આપો અથવા

https://crimestoppers-uk.org/ નો ઉપયોગ કરો

�થાિનક

એડવા�સ

ઘર��ુ ં�ુ�ય�વહારના પી�ડત/બચી ગયેલા ��ુુષ અને �ી માટ� સમથ�ન અને

�હમાયત - 07398454898
brent.admin@advancecharity.org.uk

�ાયસા�લસ (વન �ટોપ શોપ)
�ાર�ય મગંળવાર 9:30-12:30 - 07398454898
brent.admin@advancecharity.org.uk

િનયા �ો��ટ
સે�સ વક�મા ંસામેલ મ�હલાઓ માટ� સપોટ�  - 02076831270
exiting.advocacy@niaendingviolence.org.uk

પર�પર વધારો
ઘર��ુ ં�ુ�ય�વહાર �નુેગાર કાય��મો અને સકં�લત પી�ડત સહાય સેવા
07495099694
info@risemutual.org

�ે�ટ ડોમે��ટક એ��ઝુ હાઉિસ�ગ ટ�મ
02089372000 (િવક�પ 3) અથવા 'મા�ંુ એકાઉ�ટ’ �ારા

લડંન પી�ડત અને સા�ી સેવા
��ુષ અને �ી પી�ડત/બચી ગયેલા અને તેમના બાળકો માટ� આધાર

08081689291 (24 કલાક, અઠવા�ડયાના 7 �દવસ)
My Support Space - પી�ડતો માટ� ઓનલાઈન સસંાધન

એિશયન મ�હલા સસંાધન ક���
ઘર��ુ ં�ુ�ય�વહારનો અ�ભુવ કરતી મ�હલાઓ માટ� સમથ�ન, �મા ં�હ�ર

ભડંોળનો આશરો ન લેતી મ�હલાઓ સ�હત - 02089615701

PLIAS �નુવ�સન
અ�તે, એિશયન અને લ�મુતી વશંીય મ�હલાઓ માટ� સમથ�ન � �હ�સા
અને હાિનકારક �થાઓનો અ�ભુવ કર� રહ� છે
02088386800 / 07494091586

આ�ય �વૂ�ય �રુોપીયન �હમાયત સેવા
�લ�ગ આધા�રત �હ�સાનો અ�ભુવ કરતી �વૂ� �રુોપીયન મ�હલાઓને

સા�ં�ૃિતક-િવિશ�ટ સમથ�ન - 07725245777
EasternEuropeanIDVA@refuge.org.uk

ઇચ

1-2-1 �ુ�ુપયોગથી �ભાિવત મ�હલાઓ અને પ�રવારો માટ� કાઉ�સે�લ�ગ,
આ�ય�થાન, �લો�ટ�ગ સપોટ�  અને �વન ઉપચાર - 02089618623

વ�ેટ લડંન ર�પ કટોકટ�
તા�તરની અથવા ઐિતહાિસક કોઈપણ �કારની �તીય �હ�સાનો અ�ભુવ

કરનાર મ�હલાઓ માટ� - 08088010770

�તીય �મુલો ર�ફરલ સે�ટર (SARC)
તમા�ંુ �થાિનક �તીય �મુલો ર�ફરલ સે�ટર અહ� શોધો (SARC)
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