
 

 

ٹیکٹشیف  یک یادتیز لویگھر   

کے شکار اور بچ جانے والے افراد   یادتیز لویہے کہ جب ہم گھر یجاننا ضرور ہی

  یوہ ہمارے دوست ، ہمار -ہوتا  ںی'وہ اور ہم' نہ یتو وہاں کوئ ںیکے بارے سوچتے ہ

ںیہوتے ہ یاور ہمارے ساتھ ی، ہمارے پڑوس یملیف  

. 

  ای ی، مال ی، جنس ی، جسمان یجذبات ہی -ہے  ںینہ یصرف جسمان یادتیز لویگھر
 ۓلیک یادتی# ز ںیشکل ہو ، لنکا شائر م یجو بھ یہوسکتا ہے۔  اس ک ہیکنٹرولنگ رو

ہے۔ یبہانہ نہ یکوئ .  

ہے کہ آپکے واسطے  یرکھنا ضرور ادی ہیکا خطرہ ہے ، اسکو  یادتیفرد جو محسوس کرے کہ اسے ز یبھ یکوئ
ہے۔ ابیاور سپورٹ دست لپیہ ںیم میٹائم فر یآپکے اپنے ہ  

،  ںیکو آپ جانتے ہ یجس کس ایتو آپ ،  ںیکرتے ہ ینشاندہ یبھ یک یسے اگر آپ کس ںیم وںیرو ایان احساسات 
ںیمبتال ہ ںیوالے تعلقات م یادتیذ ہے وہہو سکتا   

 
:لگتا ہے سایا یآپکو کبھ ایک   

؟سمجھا جانا  ریحق ای ای٭ گھٹ  

؟ہے  ایگ ایکا الزام لگاجھگڑا کرنے  ای یادتیکہ آپ پر ذ٭   
؟ ںیتنہا ہ٭ اپنے گھر والوں اور دوستوں سے   

؟گئے ہوں کام پر جانے سے روکے  ای٭ کالج   
ں؟یک یجو آپنے نہ ایگ ایکا الزام لگا زوںیچ یسی٭ ا  

سوچ سکتے  ایک  ای ںی، کہاں جا سکتے ہ ںی، کسے مل سکتے ہ ںیپہن سکتے ہ ای٭ پابند، کہ آپ ک
ں؟یہ  

 
 

:آپکو لگتا ہے کہ ایک   

ہے؟ یگئ ید یآپکو دھمک  ٭  
ں؟یہ یگئ ید توڑ پھوڑ ںیزیچ ی٭ آپ ک  
ہے؟ یگئ یمداخلت ک یزبردست ںیجگہ م یذات ی٭ آپ ک  
ہے؟ ایگ ایک کیکو چ ٹرزیل ای کسٹسی، ٹ لزیم یا ی٭آپ ک  

 

ہے: ای[ گایک یمارا ]زخم وںیطور پر  یجسمان یآپکو کبھ ایک  

گھونسوں سے؟  ای یتھپڑوں سے ، پٹائ  
جانے سے؟ یۓپرے کر د یزبردست ایجانے  لےیدھک   

مارنے سے؟ ںیالت ایدانتوں سے کاٹے جانے   
جانے سے؟ ۓجلال  

 

:یآپ پر[ کبھ ایآپکو ] ایعورت۔ ک ایہے ، چاہے وہ مرد ہو  یہوسکت یکے ساتھ بھ یکس یادتیذ یجنس  

چاہتے؟ ںیآپ چھوا جانا نہ سےیہے ج ایچھوا گ سےی٭ا  
گئے ہوں؟ یۓاقدامات ک یجنس والےینہ چاہے جان٭   

ہو؟ ایگ ایک یزخم ی٭ دوران ھمبستر  
ر؟یبغ یۓمثال کے طور پر ، کنڈوم استعمال ک -ہو  ایکے لئے دباؤ ڈاال گ یمحفوظ ھمبستر ری٭غ  

آپکے ساتھ   ۓ، آپ کے نہ چاہتے ہو یسابقہ ساتھ ای،  یہو۔ اگر آپ کا ساتھ ایدباؤ ڈاال گ ۓلیک ی٭ ھمبستر
[ ہےپیزنا بالجبر ]ر ہیکرتا ہے ،  یھمبستر  

 



 

 

 

ںیاطالع د   
 سیپر پول 101ہے تو ، آپ  ںیطور پر خطرہ نہ یآپ کو فور کنی، ل ںیچاہتے ہ نای اطالع د یجرم ک یاگر آپ کس

ںیآن الئن اطالع دے سکتے ہ ای ںیکو کال کرسکتے ہ : lancashire.police.uk/reportcrime  

پر ڈائل کرنے سے مت  999ضرورت ہے تو ، براہ کرم  یک سیپول ںیصورتحال م یہنگام یاگر آپ کو کس
گے۔ ںیور آپ کو خطرے سے بچائگے ا ںیمدد کر یوہ آپ ک - ںیگھبرائ . 

تو  ں یبات نہ کرسک ںی صورتحال م ی ہنگام ی اگر آپ کس  
ں یپر کال کر 999سے   موبائل  

ضرورت   ی سروس ک ی)فون پر موجود شخص( پوچھے گا کہ آپ کو کس ہنگام ٹری گے، تو آپر ںی پر فون کر 999جب آپ 

  پ ی ٹ  ای  یکو کھانس ٹی نڈسی تو ، ہ  ںی ' نہ کہہ سکنسی مبولی 'ا ای '  س ی 'پول۔ . اگر آپ  ںی کے سواالت کو سن  ٹری والے آپر  999ہے۔ لہذا  

کو بتاتا ہے   ٹری کال آپر 999 ہی ۔ ںی دبائ  55ہو تو ، اپنے فون پر   ای گ ای کر سکتے ہو۔ اگر اشارہ ک سای اگر آپ ا ںی کرکے جواب د

۔ںی ]محفوظ[ نہ  ف ی کہ آپکا بولنا س ہ ی صورتحال ہے اور  یہنگام کی ا ہی کہ   

 
ں یپر کال کر 999الئن سے  نڈ یل  

ضرورت ہے ، تو   یسروس ک یہنگام ای کہ آ ۓ نہ کر پا صلہی ف ٹرزی سنا جاسکتا ہے اور آپر  یصرف پس منظر کا شور ہ  اگر
جائے گا۔  ای سے مال د نڈلری کال ہ  س ی آپ کو پول  

 
۔ںی آپ دوبارہ اٹھا ل دی ہے کہ شا یتک برقرار رہ سکت  کنڈی س 45الئن   نڈی تو ، ل ںی رکھ د  چے ی ن  ٹی نڈسی اگر آپ ہ   

 
کو آپ کے محل وقوع کے متعلق   نڈلرزی کال ہ  ۓلی مدد ک ںی رسپانس م ی تو ، جواب  ںی ہ  یجات  یک  ںی کال 999الئنوں سے  نڈی جب ل

۔ںی چاہئ   ی ہون  ابی معلومات خود بخود دست   
 

کرسکتے ںیگفتگو نہ یزبان ای ںیاگر آپ بہرے ہ  

۔ آپ ںیکرد کسٹیکو رجسٹر ]کا لفظ[ ٹ 999۔  ںیسروس کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہ سیا میا سیا یمرجنسیآپ ا

جب محفوظ ہوں تاکہ جب آپ  ںیتب کر سایکرنا ہے۔  ا ایکہ آگے ک گایموصول ہو گا جو آپ کو بتائ کسٹیٹ کیکو ا

۔ںیسک  جیبھ کسٹیہوں تو ٹ ںیخطرے م  

صورتحال ہے یہنگام ہی ونکہیضرورت ہے ک یک سیکہاں ہوں اور پول ںیکہ م ںیمجھے معلوم نہ  

، تو ہمارے  ںیکہ آپ کہاں ہ  ںینہ یضرورت ہے اور معلوم بھ یک سیپول ںیصورتحال م یہنگام یاگر آپ کو کس

 ۓلیکرنے ک دایورڈ کوڈ پ3 نڈمیر ای پیورڈز ا3آپ وٹ ۓلیمحل وقوع بتانے ک حیکو اپنا بالکل صح نڈلرزیفون ہ

بتاتا ہے کہ آپ  قہیآسان طر کایہ واضح کرنیکو  نڈلرزیکال ہ سیکوڈ پول ہی۔ ںیاستعمال کر سکتے ہ ٹیسائ بیو

معلوم   د ی ورڈز کے متعلق مز  3وٹ  کے قابل بناتا ہے۔ جنےیمدد بھ طرفیجگہ وقوعہ ک ںیاور انھ ںی" کہاں پر ہقتایحق

:ںی کو وزٹ کر ٹی سائ   بی مدد کرسکتا ہے، آپ اس و سے ی ک یآپک ںی صورت حال م یہنگام ہ ی کہ  یۓاور اسل ںی کر   

 www.what3words.com  

 

ہے یہو رہ یادتیمدد کرنا اگر انکے ساتھ ذ یدوست ک یکس    
کہ آپکو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔  ںیبتائ  ںی ہے تو ، انہ  ی ہو رہ  یادت ی دوست کے ساتھ ذ ک ی کہ ا ںی ہ  شانی اگر آپ پر  

 وںی۔ اپنے پڑوسںیجان  بچا سکتے ہ یگزارنے والوں ک یزندگ ساتھیک یادتیز لویکے افراد گھر یونٹیاور کم یپڑوس
  ںیکہ ردعمل م ہے ایگ ایدطرف آگے بڑھتا ہے تو اس صفحے پر مشورہ  یآپک  ی، اگر کوئ ںیتوجہ رکھ طرفیک
جب  ںیکوشش کر یاوقات ڈھونڈنے ک ہآسود کنینہ ہوں ، ل اریکرنا  ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات کرنے کے لئے ت ایک

تو۔ ںیاگر وہ چاہ ں،یوہ بات کر سک  

 

http://www.what3words.com/


 

 

 

کا شکار ہے تو: یادتیز لویکہ وہ گھر ۓآپ پر اعتماد کر کے بتا یاگر کوئ  

کہ ان پر الزام نہ لگے  ںیرکھ الی، اور خ ںی٭ سن  

یۓہمت چاہ ۓلیاسکے متعلق بات کرنے ک ساتھیکا سامنا کرنے والے ک یادتیکہ ذ ںیکر می٭ تسل  

ںیبات کرنے پر مجبور نہ کر ںیتو انھ ںیاگر وہ نہ چاہ کنی، ل ںیٹائم د ۓلیبات کرنے ک ںی٭ انھ  

ںیہ ںیخوفناک اور مشکل صورتحال م کیکہ وہ ا ںیکر می٭ تسل  

 یادتیہے ، باوجود اسکے کہ جو ز ںیجانے کا مستحق نہ ٹےیپ ایجانے  ۓدھمکا یبھ یکہ کوئ ںیبتائ ںی٭ انھ
 کرنے والے نے کہا ہے

  یحوصلہ افزائ یان ک ںیاپنے جذبات کا اظہار کرنے م - ںیسپورٹ کر یسے ان ک تیثیح یدوست ک کی٭ ا
ںیکرنے کا موقع د  صلےیخود اپنے ف ںی، اور انہ ںیکر  

ان کا ہے  صلہیف ہی - ںینہ کہ کایرشتہ ختم کرن ںیتو انھ ینہ اری٭ اگر وہ ت  

آفر   یاسپتال جانے ک ای  یپ یجہو تو ، ان کے ساتھ  ساینقصان پہنچا ہے۔ اگر ا یجسمان ںیانہ ایکہ آ ںی٭ پوچھ
ںیکر  

تو ںیاگر وہ چاہ  ں،یمدد کر یان ک ںیم نےیاطالع د یکو حملے ک سی٭ پول  

  یمدد ک ںیجو انھ ںیرہ اریت ۓلیک نےید شنیانفارم یک موںیتنظ یسیکا سامنا کرنے والوں کو ا یادتیز لوی٭ گھر
ںیہ یآفر کرت  

 
اور سپورٹ  لپ یہ  

معاون   ںی تو آپ لنکا شائر م ںی ہ  شانی بابت پر ی کا شکار ہونے ک یادت ی ز لوی کے گھر زی عز ای  ۓ دوست ، ہمسا ی اگر آپ کس
: ںی وزٹ کر سکتے ہ  ٹ ی سائ  بی و ہ ی  ۓلی ک الت ی تفص ی خدمات ک  

 www. www.noexcuseforabuse.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 


