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دعم للمثليات ،والمثليين وثنائيي الجنس ،والمتحولين جنسيا واألشخاص المتحيرين بشأن هويتهم
الجنسية الذين تكون لديهم هموم فيما يتعلق بالصحة العقلية والنفسية
تشمل خدماتنا ما يلي:
المشورة والمعلومات
تفضل بزيارتنا للتحدث إلينا فيما يتعلق بأية مخاوف لديك أو بالمعلومات التي تكون بحاجة إليها .إذا كنتت تربتف فتي الدردعتة تن
أي أمر يصعف ليك فهمه ،فإنه إذا بإمكاننا تقديم المسا دة .إن التأكد من أن تكون لديك المعلومتات الصتحيحة ستوف متن عتأنه أن
يسا دك لى رسم خطة لما ينبغي ليك مله فيما بعد.
المناصرة
إنه بإمكاننا مستا دتك وذلتك باالستتما لتك ونقتل وجهتة نكترك .أننتا نستتمل لتك ونستا دك لتى أن تطلتف متا تريتدو ،وتقترر بعتأن
اختياراتك والتعرف لى حقوقك .وإنه بإمكان المناصر أن يسا دك لى تحديد األولويات أو مسا دتك لى اإلفصاح بمتا تريتدو أو
بإمكانه أن يُمثلك ،إذا كان هذا ما تفضله .وربما يعمل هذا لى مسا دتك لتقديم العكاوى.
تقديم الدعم عبر اإلنترنت
إنه بإمكانك االتصال بنا خارج سا ات الدوام الرسمي بر خدمة الد م لى اإلنترنت للدردعتة متل أحتد المتطتو ين لتدينا المتدرف
والتتتابل لخدمتتة مجتتاميل المثليتتات ،والمثليتتين ،وثنتتا يي الجتتن  ،والمتحتتولين جنستتيا والمتحيتترين بع تأن هتتويتهم الجنستتية ()LGBTQ
للحصول لى الد م ،والمعورة والمعلومات.
مجموعات الدعم
إننا ندير مجمو ات حيث يمكن لألعخاص التابعين لمجتاميل ( )LGBTQتبتادل تجتاربهم ومعتا رهم ومعتاكلهم متل بعضتهم التبع
في مكان آمن ودا م .إنه بإمكان أن يتبادل األعخاص بما يععرون به ويقدمون الد م لبعضهم البع .
توجيه األقران
إذا كنت تربف في تعلم أعياء جديدة ،واكتعاف هوايات جديدة أو تحقيق أهداف جديدة ،فإنه بإمكاننا أن نعرفك بموجه متن األقتران
الذي يتالءم معك ويمكنه أن يسا دك لى بناء الثقة اجتما يتا ،واستكعتاف فترص جديتدة والعتعور بقتدر أكبتر باالرتبتاط بمجتمعتك
المحلي.
دورات الرفاه
إننا ندير مجمو ة متنو ة من دورات الرفاو لمواضيل مثل :احترام الذات ،وبنتاء الثقتة ،والتأمتل لحالتة التو ي لتديك ،والنتوم الجيتد،
وإدارة التوتر.
وللمزيد من المعلومات:
زر موقعنا اإللكتروني التاليwww.mindout.org.uk :
البريد اإللكترونيinfo@mindout.org.uk :
تلفون01273 234 839 :

