
Jangan menderita dalam diam.
Bicaralah dengan kami secara cuma-cuma kapan saja.

Apa itu On Your
Side?

Dukungan apa
yang kami dapat

berikan untuk
Anda?

 
 

Janji kami

On Your Side adalah layanan dukungan dan
pelaporan yang ada di seluruh Inggris Raya untuk
komunitas Asia Timur dan Asia Tenggara yang
mengalami tindakan rasisme dan/atau kebencian
dalam bentuk apa pun.

Jika Anda menghadapi tindakan rasisme dan/atau
kebencian yang ditujukan kepada Anda sendiri atau orang
lain yang, atau dianggap sebagai, berasal dari Asia Timur
dan Asia Tenggara, kami di sini siap membantu Anda. Apa
pun yang terjadi, tidak peduli seberapa remeh itu menurut
orang lain, Anda layak didengarkan dan ditanggapi secara
serius.

Layanan On Your Side termasuk saluran telepon
bantuan gratis sepanjang waktu dan situs web yang
di sini Anda dapat memperoleh dukungan, akses
sumber daya, dan jika bersedia, membuat laporan.

Tim kami yang bersahabat mampu berbicara berbagai
bahasa Asia Timur dan Asia Tenggara. Juru bahasa kami
yang tepercaya juga dapat membantu Anda dalam
sejumlah bahasa yang mungkin Anda perlukan.

Apakah Anda ingin mengetahui layanan konseling
setempat, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika
Anda menghubungi polisi, atau Anda hanya ingin berbicara
dengan staf On Your Side - Operator Telepon Bantuan dan
Staf Pendukung kami yang terlatih siap membantu Anda.

Keselamatan dan kesejahteraan Anda sangat
penting dalam setiap kegiatan kami. Kecuali
terdapat risiko yang sangat membahayakan
keselamatan Anda atau keselamatan orang lain,
kami tidak akan membagikan kepada orang lain
apa pun yang Anda sampaikan ke kami tanpa
persetujuan Anda.

Dengan menceritakan kepada kami kejadian yang
menimpa Anda, Anda membantu membangun gambaran
pengalaman dari komunitas Asia Timur dan Asia Tenggara
di Inggris Raya. Semakin banyak kami belajar tentang apa
yang terjadi, semakin baik kami dapat mencegahnya.

This service has been funded by the Department for Levelling Up Housing and Communities through the HKBN(O)
Welcome Programme. The service is run by a consortium of charity and non-profit organisations and operates completely
independently of the UK Government. Unless there is exceptional risk to your safety, or the safety of others, no data you
share will ever be given to any other agency without your full and informed consent.

Telepon kami di 
−0808 801 0393

Hubungi kami secara online di 
 −onyoursideuk.org


