
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیپول ارکشائری یجنوب

رفت  شیپ یجرم ک ایک  ایخطرے سے دوچار ہے  یاگر زندگ
 999ہو رہی ہے   

 کے لئے جو پہلے   رپورٹ  یجرم ک کیاعام انکوائری  یا 
 101رونما ہو چکا ہے  

 شیفیلڈ 

 2000247 0808         الئن لپیہقومی  کی تشدد لویگھر

 01142کی  وکالت کی  سہولت  تشدد  لویگھر انہ آزاد
493920 

 الئن لپیہ یادتیز لویگھر لڈیفیش

 (شامل ہے یمعاونت بھ ےیمردوں کے ل)
sheffielddact.org.uk 0808 8082241 

 پر معاونت کے منصوبے ادیبن یک یونٹیکم

 ےیمردوں کے لسہولت  )  چیآؤٹ ر یادتیز لویگھر لڈیفیش
 (شامل ہے یمعاونت بھ

0114 2412749 

 سہولتیں معاونت  گرید

(شامل ہے یمعاونت بھ ےیمردوں کے لمظلوم کی مدد )

 0114 2758411 

 0114ہ  مرکز   عصمت دری اور جنسی استحصال کے مشور
2618990 

کی سہولت   یمشاورت اور تھراپ عورتوں کی  لڈیفیش

 0114 2752157 

 بروکن رینبو  ہم جنس  پرست مرد ،  ہم جنس پرست عورت 

 دو جنسہ اور  ٹرانس جینڈر  ) ایل جی بی ٹی( 

 9995428 0300 الئن لپیتشدد ہ لویگھر

 2289200 0114 مرکز کا نوجوانوں این ایس پی سی سی 
 2734855 0114 (گھنٹے 42)سروس  ئریسوشل ک

 

 ڈونکاسٹر 

 326411 01302 ڈونکاسٹر وومنز ایڈ

 862043 01302 یبے گھرڈونکاسٹر کونسل مشورہ اور 

 01302 عصمت دری اور جنسی استحصال کے مشورے

360421 

 365531 01302 ڈونکاسٹر مظلوم کی مدد 

 

 737080 1302کے وکیل        ڈونکاسٹر  آزاد گھریلو تشدد 

 بارنسلی

 249800 01226 ) پاتھ وے( تشدد گروپ  لویگھر یرنسلا ب

 

 243761 01226 مظلوم کی مدد 

 لپیہ کی  کے بحران یاور عصمت در یادتیز یجنس یرنسلا ب
 298560 01226 بی ایس اے آر سی ایچ  الئن

 01226 ٹرینیکے کو آرڈ یادتیز لویگھر بارنسلی  ایم بی سی  
774966 

 رادھرم 

 838400 01709 اراتیانتخابات اور اخت
 361076 01709 مدد  یمظلوم ک

 823196 01709کی وکالت کی سہولت  آزاد گھریلو تشدد 

 835482 01709رادھرم عورتوں کے مشورے کی سہولت 

 255266 01709 سالہ (  19-13یوتھ سٹارٹ) 

 

گھریلو زیادتی  ایک جرم 

 ……………ہے

نے اس کے لیے کوئی بہا

 نہیں ہیں

http://sheffielddact.org.uk/
http://sheffielddact.org.uk/


  ریچ تنظیموں، گھریلو تشدد کی سہولتوں مقامی آوٹ

اور مدد حاصل  مشورہ اور ہیلپ الئنوں سے ماہرانہ 

 کریں.

  ایجنسیاں کیسے محفوظ طریقے سے رابطہ   کر سکتی  ہیں

پر غور کریں، مثال کے طور پر کام کے ایک نمبر پر یا ایک 

 دوست کے پتے پر . 

  غور کریں کہ آپ کہاں جلد اور محفوظ طریقے سے ٹیلیفون

ہیں اور کون لوگ ہیں جن سے  /سکتی کا استعمال کر سکتے

ہنگامی  –ہیں  /سکتی قے سے رابطہ کر سکتےآپ محفوظ طری

حاالت میں نمبرات کی ایک فہرست کو ذہن نشین کر لیں ، 

 کے ، پولیس اور مددگار تنظیمیں. دوستوں جیسے کہ 

  بچوں ، خاندان، پڑوسیوں ، دوستوں اور رفقائے کار کے

جب مدد کی ضرورت  اور  ساتھ ایک اشارے پر غور کریں

لیس کو کال کرنے کے لیے  چوکس کر انھیں پو تو یہ  ہوئی 

 دے گا. 

  بھاگنے کے راستوں کے بارے میں  پیشگی سوچ کر رکھیں

. اگر ممکن ہو تو ان کمروں سے اجتناب کریں کہ جن میں 

)       باہر جانے کے رستے نہ ہوں یا جن میں ہتھیار ہوں

 مثال کے طور پر باتھ روم یا کچن (.

 پیسے بچا کر رکھیں. اخراجات اور کرایوں کے لیے کچھ 

  کسی بھی چوٹ کے لیے طبی مدد حاصل کریں ، اس بات کو

یقینی بنانے کے لیے کہ ان کا اندارج ہو اور اگر ممکن 

سکے تو ان کی تصویر لے لیں. ان کو بعد میں عدالت کے 

مقدمات میں مدد  کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا مکان 

 حاصل کرنے کی درخواستوں کے لیے . 
 

  اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ چھوڑ کر جانے
کے منصوبوں کے حوالوں سے کس پر اعتماد  کر 

 سکتے ہیں . 

  ایک قابل عمل نامہ حکم  ایک سوچیں کہ  آیا

 یا نہیں . ہے

  ی سیٹ بنوائیں اضافگھر کے لیے چابیوں کا ایک

اور / یا  کار کا  اور انہیں کسی محفوظ جگہ پر  سنبھال 
 لیں .

  اضافی کپڑوں ، فون نمبروں ، چابیوں  اور

پیسوں  کا ایک بیگ بنا لیں  اور اسے محفوظ  کر لیں  
لے سکیں یا اسے ایک قابل  سے یزیتتا کہ آپ اسے 

 بھروسہ دوست کے پاس رکھیں . 

  بھاگ کھڑے ہونے کی صورت  میں کیا مندرجہ

 ذیل  دستیاب ہیں :  

، سوشل ٹیکیفیکے سرٹ دائشیپاہم کاغذات جیسے کہ  -

سکیورٹی کے کارڈ، ڈرائیور کا الئسنس ، طالق کے 
، انشورنس کی رہن کے کاغذات ای زیلکاغذات ، 

فالح و بہبود اور معلومات ، سکول اور  طبی ریکارڈ ، 

 ، عدالتی کاغذات .زاتیدستاو شنیگریام

 کریڈٹ کارڈ ، بینک اکاونٹ نمبر .-

 کچھ پیسے .-

 کار ، گھر اور کام کے لیے .  –چابیوں کا اضافی سیٹ -

 .ےیبشمول بچوں کے لنسخے ، اور  اتیادو-

خاندان کے ، دوستوں کے ، وکیلوں اور کمیونٹی -

 ایجنسیوں  کے نمبر اور پتے. 

 مہیا کرنے والی  آرامآپ اور بچوں کے لیے کپڑے اور -

 .اءیاش

، جیسے کہ  ایاش جذباتی اہمیت کی گریاور د ریتصاو-

 زیورات .

  شناخت ساتھ  لے  کر جائیں جو دوسروں  کے لیے وہ
مدد گار ہو سکے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے / وا لی 
سے بچانے کے لیے ، جیسے کہ زیادتی کرنے والے / والی 

 کی حالیہ تصویر  اور ان کی کار کی تفصیالت .

  بچوں کے ساتھ    جانے کے متعلق بات کریں  اور تمام
اگرچہ جانے کی کوشش کریں ،  بچوں کو اپنے ساتھ لے

 .ںیسکتے ہ ہو  لیانتظامات تبد یمدت لیطو
 

یحدگی کے بعد ) آپ کے اپنے گھر میں  یا  منتقلی علمثال کے  طور پر 

 کے بعد (

   بچے کے رابطے ، رہائش کی درخواستوں

 پر یاراتاخت یےکے ل یحکم امتناعاور  

 ماہرانہ قانونی مشورہ حاصل کریں .

  فون نمبر  ڈائریکٹری سے  نکلوا لیں  اور

کالوں  پر نظر رکھیں . ہنگامی نمبرات فون 

 میں رکھیں .

 تالے بدل لیں اور ایک سیکیورٹی سسٹم,  

کی   سموک االرم  اور باہر روشنی کے نظام 

 .ںیکر بیتنص

  ، کسی آجروں اور سکولوں کوپڑوسیوں کو

 ںیمطلع کر ںیکے بارے م یحکم امتناع بھی 

اور انھیں کہیں کہ  فوری طور پر پولیس کو 

کال کریں  اگر وہ  زیادتی کرنے والے کو 

 کہیں قریب دیکھیں. 

  اور وہ جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ سکول

بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں  کو علم ہو کہ 

 بچوں کو  لے جانے کی  اجازت کسے ہے .

  اگر مناسب ہو تو  رابطے سے پہلے ، دوران

 اور بعد میں حفاظت کے اقدامات کریں .

  بچوں کے  سکول، کام کے طریقے  تبدیل

کرنے کے بارے میں سوچیں ، مثال کے 

استعمال    طور پر  گھنٹے اورٹرانسپورٹ

کرنے کے  طریقے  اوراستعمال  کیے جانے 

 والے   راستے .

  زیادتی کرنے والے / والی کے ساتھ رہتے

 جگہوں یدوسر  دکانوں اور  نکوں،یبہوئے 

 کریں . سے اجتناب پر  اکثر جانے 

  کے ، استادوں اور دوستوں خاندان، رفقائے کار

ہو کہ تا کہ انھیں پتہ  کوڈ ورڈ  بنائیں ساتھ ایک 

 مدد کے لیے پولیس کو کب کال کرنی ہے .

    سول حکم ی)کارروائ یمتعلقہ کاغذ تمام

 ںیرکھ پاس  نقول یک(شامل ہے یبھ یامتناع

 یریواقعات کا تحر دیمز یبھ یاور کس

 . ںیبنائ کارڈیر

 

 قومی گھریلو تشدد کی ہیلپ الئن 

0808 2000 247 

 

 ایک ہنگامی حالت میں 

 ڈائل کریں 999

 

 

 

 

 

آپ ر  گ ھ  ا ت ا س ے  ک پ ے  آ ن ر ک ی  ک و ل س د ب
ے  ل ا ہ و ے  ہ ر ہ  ر ھ  ت ا س ے   ںیک

 

 ںیہ /رہی کا منصوبہ بنا رہے جانے اگر آپ چھوڑ کر
 

آپ ر  گ ھ  ا ت ا س ے  ک پ ے  آ ن ر ک ی  ک و ل س د ب
ے  ل ا ھ  و ت ا س ے  ں  ک ی ہ ہن ے  ہ ر ہ   ںیر

 


