
 

 
 

 
 

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

bbaacckkggrroouunnddss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ((VVAAWWGG))  bbyy  pprroovviiddiinngg  

ssppeecciiaalliisstt  rreeffuuggee,,  aaddvviiccee,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  ccoouunnsseelllliinngg  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  

ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  VVAAWWGG,,  iinncclluuddiinngg  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess  

ssuucchh  aass  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn,,  wwiitthh  ssttaattuuttoorryy  aanndd  

nnoonn--ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess,,  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy..  
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IInn  tthhiiss  kkeeyy  rroollee,,  yyoouu  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaddvvooccaattiinngg  aanndd  aaddvviissiinngg  wwoommeenn  iinn  AAsshhiiaannaa’’ss  rreeffuuggee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  AAddvviiccee  SSeerrvviiccee  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  VVAAWWGG  iissssuueess..  YYoouu’’llll  mmaannaaggee  aa  ccoommpplleexx  

ccaasseellooaadd  aanndd  ssuuppppoorrtt  sseeccuurriinngg  iimmmmiiggrraattiioonn  ssttaattuuss  aass  wweellll  aass  kkeeeepp  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  rreelleevvaanntt  cchhaannggeess  

iinn  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ccaassee  llaaww..  

  

YYoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee::  

  

  AA  mmiinniimmuumm  ooff  22  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  lleeggaall  ffiieelldd  aanndd  iinn  aarreeaass  ssuucchh  aass  

iimmmmiiggrraattiioonn  llaaww,,  ffaammiillyy  llaaww,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee,,  wweellffaarree  rriigghhttss  aanndd  hhoouussiinngg;;  pprroovviiddiinngg  hhiigghh  

qquuaalliittyy  lleeggaall  aaddvviiccee  aanndd  aaddvvooccaaccyy  pprriimmaarriillyy  ttoo  BBllaacckk,,  MMiinnoorriittyy  EEtthhnniicc  ((BBMMEE))  wwoommeenn  wwhhoo  aarree  

eexxppeerriieenncciinngg  ddoommeessttiicc  aanndd  //  oorr  sseexxuuaall  vviioolleennccee  

  AA  ssttrroonngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  uupp  ttoo  ddaattee  wwoorrkkiinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  HHoommee  OOffffiiccee  ppoolliicciieess  rreellaattiinngg  ttoo  

ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee  iinncclluuddiinngg  DDeessttiittuuttee  DDoommeessttiicc  VViioolleennccee  CCoonncceessssiioonn,,  DDoommeessttiicc  

VViioolleennccee  aanndd  AAssyylluumm  ppoolliicciieess  aarree  eesssseennttiiaall..      

  AAbbiilliittyy  ttoo  ddeelliivveerr  pprroojjeeccttss  oonn  ttaarrggeett,,  SSoouunndd  kknnoowwlleeddggee  iinn  hhoouussiinngg  bbeenneeffiittss,,  wweellffaarree  rriigghhttss  

aanndd  tthhee  ccrriimmiinnaall  jjuussttiiccee  ssyysstteemm  iiss  iimmppeerraattiivvee..  YYoouu  mmuusstt  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  BBMMEE  

wwoommeenn,,  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  wweellll  oonn  yyoouurr  oowwnn  iinniittiiaattiivvee  

  

AAllll  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  hhaavvee  fflluueennccyy  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess::  UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  

GGuujjaarraattii,,  BBeennggaallii,,  TTuurrkkiisshh  oorr  FFaarrssii..    

  

SSoommee  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  wwee  aarree  aa  wwoommeenn  oonnllyy  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  aallll  rroolleess  aarree  ffoorr  ffeemmaallee  wwoorrkkeerrss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  sseeccttiioonn  77..22  ((ee))  ooff  tthhee  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt..  

 

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

CClloossiinngg  ddaattee::  1177
tthh

  MMaarrcchh  22001177  aatt  1122  MMiiddnniigghhtt  

IInntteerrvviieeww  DDaattee::  2277
tthh

,,  2288tthh  aanndd  2299
tthh

  MMaarrcchh  22001177  

 

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr  

 

 

 

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 



 

 

  

  

  

 


