
 

 
 

 
 

AAsshhiiaannaa  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaalliisstt  sseerrvviiccee  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ffrroomm  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  aanndd  

IIrraanniiaann  bbaacckkggrroouunnddss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  bbyy  pprroovviiddiinngg  rreeffuuggee,,  aaddvviiccee,,  

ssuuppppoorrtt,,  ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  

ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  

vviioolleennccee  aanndd  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess..    WWee  ccaarrrryy  oouutt  pprreevveennttaattiivvee  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  

wwhhoollee  aarroouunndd  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn..  
 
 

IImmmmiiggrraattiioonn  AAddvviissoorr  

2277,,225555  pp..aa..  pprroo  rraattaa  

LLoonnddoonn  

PPaarrtt  ttiimmee  ––  2211hhppww  

 

TThhee  sseerrvviiccee  iiss  ccuurrrreennttllyy  ffuunnddeedd  uunnttiill  3311
sstt
  MMaarrcchh  22001177  wwiitthh  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ffuurrtthheerr  ffuunnddiinngg..  

  

WWee  aarree  sseeeekkiinngg  ttoo  rreeccrruuiitt  aann  eexxppeerriieenncceedd  iimmmmiiggrraattiioonn  aaddvviissoorr..  AApppplliiccaannttss  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  

aaccccrreeddiitteedd  ttoo  OOIISSCC  LLeevveell  22,,  pprroovviiddiinngg  hhiigghh  qquuaalliittyy  lleeggaall  aaddvviiccee  aanndd  aaddvvooccaaccyy  pprriimmaarriillyy  ttoo  BBllaacckk,,  

MMiinnoorriittyy,,  AAssiiaann,,  EEtthhnniicc  aanndd  RReeffuuggeeee  ((BBAAMMEERR))  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  ddoommeessttiicc  aanndd  //  oorr  

sseexxuuaall  vviioolleennccee..      

  

AA  ssttrroonngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  uupp  ttoo  ddaattee  HHoommee  OOffffiiccee  ppoolliicciieess  rreellaattiinngg  ttoo  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee  iinncclluuddiinngg  

iimmmmiiggrraattiioonn  ppoolliicciieess  aarree  eesssseennttiiaall..    SSoouunndd  kknnoowwlleeddggee  iinn  hhoouussiinngg  bbeenneeffiittss,,  wweellffaarree  rriigghhttss  aanndd  tthhee  

ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  iiss  iimmppeerraattiivvee..  YYoouu  mmuusstt  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  BBAAMMEERR  wwoommeenn,,  aanndd  bbee  

aabbllee  ttoo  wwoorrkk  wweellll  oonn  yyoouurr  oowwnn  iinniittiiaattiivvee..  

  

FFlluueennccyy  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess  iiss  ddeessiirraabbllee::  UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  GGuujjaarraattii,,  

BBeennggaallii,,  TTuurrkkiisshh  oorr  FFaarrssii..    

SSoommee  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  

DDuuee  ttoo  tthhee  sseennssiittiivvee  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  rroollee  wwee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerriinngg  ffeemmaallee  aapppplliiccaannttss  oonnllyy  ffoorr  tthhiiss  ppoosstt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  RReeqquuiirreemmeenntt  ((EEqquuaalliittyy  AAcctt  22001100,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  

sscchheedduullee  99  ppaarrtt  11))..      

 

TToo  aappppllyy,,  pplleeaassee  ggoo  ttoo::  hhttttpp::////aasshhiiaannaa..oorrgg..uukk//ccoonnttaacctt--uuss//vvaaccaanncciieess      

CClloossiinngg  ddaattee::  FFrriiddaayy  2299
tthh

  AApprriill  22001166,,  NNoo  llaatteerr  tthhaann  55ppmm  ((CClloossee  ooff  bbuussiinneessss))  

IInntteerrvviieewwss::  1177
tthh

  MMaayy  22001166  

 

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr  

 

 

 

 

  

  

  

 

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 


