
19۔ ڈیاستحص������ال اور ک������وو یجن���س ، یادتیل��و زیگھ����ر  

مئ 2020ی   

CoVID-19 ام����راض ک����ے دوران ہ����م س����ب گھ����ر بس����ر ک����رنے اور محف����وظ رہن����ے س����ے متعل����ق یوب����ائ 

 یه ض���روری ، ،س����ے کچ����ھ لوگ�����وں ک�����ے ل یبدقس���������مت ۔ںیرا هیرہنم���ا اص���ولوں پ���ر عم���ل پ یحکوم���ت

 ۔ک���ا معامل���ہ ہ���و یادتیز ل���ویں ہوس���کتا ہ���ے ، خ���اص ط���ور پ���ر ج���ب گھ���رین���ہ

 ں ج���و آپ ک���ے س���اتھ ہ���و رہ���ایں فک�����ر من�����د هیک�����ے غل�����ط اس�����تعمال ک�����ے ب�����ارے م یس یس���ٹیاگ����ر آپ ڈوم

۔اب ہ��ےیمدد دس��ت یک یپ����ڑوس یا ک����سی ا آپ ک�����ے دوس�����ت ، کنب�����ہ ک�����ے مم�����بری ، ہ��ے  

  س ک����و ب����الویپ����ول

یم یم���رجنسیا   ۔ںی پ����ر ک����ال ک����ر999ں 

 س����کتا ہ����ے) خ����اموش ح����ل اس����تعمال آپ ک���و س���ن یونک�����ہ ک�����وئیں کرس�������������کتے (کیاگ����ر آپ ب����ات ن����ہ

یک����ن آپ����ریں لیٹ����ر س����ے ب����ات ن����ہ ک����ریآپ����ر ۔ںیک����ر  ں اور آپ ک����وی دب����ائ55ٹ����ر ک����ے اش����ارے پ����ر 

 یکھ�������انس C ج����ب پ����وچھے گئ����ے س����واالت ک����ے جواب����ات ک����ے ل ۔ع���ے روک���ا ج���ائے گ���ایس ک����ے ذریپ����ول

 یمدد ک یس ک����و آپ کیاس س����ے پ����ول ۔(ںیاں لگ�����ائیٹ ک��ے خ��الف چ��ابین���ڈ سیش����ور (ه یا ک����وئی ہ��و

 ی۔ں مدد مل��ے گیم م���دد ک���رنے

ی   /https://www.reportingcrime.uk ں ہ���ے ت���و آپیص�����ورتحال ن�����ہ یہنگ������ام یه ک�����وئی اگ����ر 101ا   

 ۔ ںیس ک�����و ب�����راه راس�����ت اط�����الع دے س�����کتے هیپ����ر ف����ون پ����ر پ�����ول

 ض����رورت ہ����ے ت����و آپ غل����ط اس����تعمال س����ے بچن����ے ک����ے لئ����ے اپن����ا گھ����ر یاگ����ر آپ ک����و ف����رار ہ����ونے ک

 ںیچھ�����وڑ س�����کتے ه

 ل���ویک���ا اص���ول ہم���ارے گھ���ر وال���وں ک���و گھ���ر یل�����و تنہ�����ائیں گھ����ریجے میر ک���ے ن���تیکورون������و

 آپ غور ۔ںیں ہوت�����ا ہ�����ے اور آپ اپن�����ا گھ�����ر چھ�����وڑ س�����کتے هیوں س����ے ف����رار ہ����ونے پ����ر الگ����و ن����ہیادتیز

 ںیکرن������ا چ������اہتے ه

.ط���ور پ���ر ف���رار یام���الک ک���و ف���ور یک رک����ن کیا خان���دان ک����ے ای ک دوس���تیا ،یک پ����ڑوسیا ●         

 ای عہیل ک����ے ذریم یآپ ف�����ون ، ا ۔ہ��ے یں پن�����اه ش�����امل ہوس�����کتیارات جن میرہ���ائش ک���ے اخ���ت ●

 ه ک����امی ںیس�����نٹر ک�����ے اوق�����ات ک�����ے اوق�����ات م یل���ڈ س���ٹیفیط��ور پ��ر ہ��اوڈن ہ��اؤس ، ش یذات

 م س���ےیٹ یہاؤس������نگ سلوش������نز رس������ائ یل کک������ونس یل���ڈ س���ٹیفیش ۔ںیکرس��������������کتے ه

0114 273 6306 8.30am - یپ یا گھنٹ�����������وں می  بج�����ے5ر ت���ا جمع���ہ ش���ام  0800 731ں س���ے   

 یا پ����ر adviceandoptions@sheffield.gov.ukہاؤس�����نگ لیم یا ۔ںیپ����ر رابط����ہ ک����ر 1689

        ںیک����ر لیم

 لیم ین ک������ے س������فر. ایک پن�����اه ک�����ے لئ�����ے آن الئ�����ن ٹ������ریمف����ت ا ●

railtorefuge@womensaid.org.uk ںیپ����ر ک����ر        

 دوس�����توں اور متعلق�����ہ دوس�����روں ک�����ے لئ�����ے ، ن ، کنب���������ہیم��اہر خ��دمات ، مت��اثر یک یادتیل��و زیگھ����ر

 ںیاب هیدس���ت

 IDAS ف�����ون یلیپ����ر ٹ 8002241 0808 - ل����پ الئ����نیه یل������و بدس������لوکیل����ڈ گھ����ریفیش

mobile ۔ن����ڈ الئ����ن س����ے آزادیموبائ�������ل اور ل        



● 5pm  8پ���ر جمع���ہ AM  7اور pm  9ک�������ے اور ہفت�������ہ AM اب ہ��ےیر دس���تیپ.        

 ں تاک������ہ آپ ک������و آپیبندوبس���������ت ک���������ر س���������کتے ه IDAS ،ں ت����ویں ب������������ولتے هین���ہ یزیا آپ انگ�����ریک ●

.ںیں، فک�����ر ن�����ہ ک�����ریں ب������ات ک������ر س������کتے هیزب����ان م یاپ����ن یک         

  ںیں ش���امل هیل�����پ الئن�����وں میه یق���وم

ق���وم ● 24ی  یل�����و تش�����دد هیگھ����ر یگھنٹ�������ے ق�������وم  0808 2000 24 7ل����پ الئ����ن:            

           (ص���رف م���ردوں ک���ے لئ���ے)0808 801 0327الئ�����ن:  یم��ردوں ک��ے مش��ورے ک ●

 اور ٹ������رانس لوگ������وں ک������ے یلن����گی (ہ����م جن����س پرس����ت ، ہ����م جن����س پرس����ت ، اب0800 999 5428گ����پ :  ●

          (لئ������ے

.ون����ٹ پ����ر س����واالت ک����ے لئ����ےی یش���اد یک����ے رابط����ہ ج����بر یش���اد ی ج�����بر0207 008 0151پ����ر  ●           

 ٹیب چیو

 

3پ���ر جمع���ہ  webchat IDAS www.idas.org.uk 6pm ں س���روسیاس�������تعمال م ● pm ریک����ے پ.        

 ک����و یک webchat https://chat.womensaid.org.uk/ 2pm ام���داد اس���تعمال س����روس ین کیخوات ●

10جمع��ہ  am ریک����ے پ        

 :ں ش���امل کرت���ا ہ���وںیں میدوس����رے آن الئ����ن وس����ائل ج����ن م

● www.Sheffielddact.org.uk خ���دمات اور معلوم���ات. ص���فحے یل�����ڈ س�����پورٹ کیفیش یلئ����ے مق����ام 

۔ںیزب�����ان منتخ�����ب ک�����ر یں ط��رف اپ��نیدائ یک����ے اوپ����ر         

● Chayn https://chayn.co/ ں معلوم�����ات ف�����راہم کرت�����ا ہ�����ےیتع������داد م یک ب����ڑیا یج����س زب����انوں ک.         

● Safelives یرہنم���ائ یمنص��������وبہ بن��������د یحفاظ�����ت ک https://safelives.org.uk/news-

views/domestic-abuse-and-covid-19        

ps https://translate.google.com/ - پس���������ند یزات ک����و آپ کیں موج���ود تم���ام دس����تاویم یزیانگ�����ر 

 یجاس�����کت یپ ڈاؤن ل���وڈ کیٹ ایا گوگ��������ل ٹرانس��������لی ا جاس�����کتا ہ�����ےیں ترجم����ہ کیزب����ان م یک

        ۔ہ��ے

COVID-19 اور دوس��ت ک��س ط��رح م��دد یملیف یس����ے مت����اثره اف�����راد ک یادتیل��و زیگھ����ر ک����ے دوران 

 ں ؟یکرس�����������کتے ه

 ل���ڈیفیں وه شیش����ان هیس����ے پ����ر یس�����ے مت�����اثر ک�����س یادتیل���و زیگھ���ر وال���ے اور دوس���ت ج���و گھ���ر

یه  بیو پ����ر www.idas.org.uk ای ںی پ�������ر رابط�������ہ کرس��������کتے ه0808 808 2241ل����پ الئ����ن س����ے 

   ۔ںیکرس��������������کتے ه اس�������تعمال ٹیچ

 :ںیں ش���امل هیت������الش ک������رنے ک������ے لئ������ے نش������انوں م

n ا جا رہ��ا ہ��ےیواپ����س ل        

b ن���ایچوٹ ل        

        مع�����امالت ک�����و کن�����ٹرول کرن�����ا یمال ●

ا جا رہ��ا ہ��ےیں کیاج��ازت ن��ہ یگھ����ر چھ����وڑنے ک ●         

ٹ ف����ارمزیا پ����لیڈیس����ے ک����ہ سوش����ل میج ک������ے اس������تعمال یٹکن������������الوج یک������رنے وال ینگ�����ران ●         



ں؟یس�������ے کرس�������کتے هیمدد ک یوں س����ے مت����اثره اف����راد کیادتیل��و زیگھ����ر یپ���ڑوس  

 ۔ہ��و یہ��و ره یادتیل���و زیں گ���ے جہ���اں گھ���ریں رهیم یون���ٹیک����م یسیا ای بہ���ت س���ے ل���وگ س���ڑک پ���ر

 ک����و نقص����ان ک����ا خط����ره یں ت����و آپ ک����ے پ����ڑوسیک������و س������نتے ه یادتیل���و زیاگ������ر آپ پرتش������دد گھ������ر

 ۔ےہوس����������کتا ه

        ںیآن الئ������ن پ������ر ک������رائم اس������ٹاپپرس س������ے رابط������ہ ک������ر ۔ںیآپ گمن�����ام اط�����الع دے س�����کتے ه ●

https://crimestoppers-uk.org/   ی  یک����ے پ����ڑوس آپ ۔ںی پ����ر ف����ون ک����ر0800 555111ا 

 ۔ہ��ے یں معل���وم ہوگ���ا ک���ہ ک���س ن���ے اط���الع دیک���و ن���ہ

999ص����ورتحال ہ����ے ت����و ، ف����ون پ����ر  یه ہنگ�������امی اگ����ر آپ ک����و لگت����ا ہ����ے ک����ہ ●         ۔

ی   / https: //www.reportingcrime .uk ں ہ���ے ت���و آپین���ہ یم��رجنسیا یه ک����وئی اگ����ر ● 101ا   

        ۔ ںیس ک����و ب����راه راس����ت اط����الع دے س����کتے هیپ�����ر ف�����ون ک�����رکے پ�����ول

۔ںیں اور آپ م����وت ک����و روک س����کتے هیاطالع د یں ، جرم کیب����ن هیک اچھ��ا ہمس��ایں ، ایاد رک����ھی  

 
Original text 

During the COVID-19 Pandemic we are all observing the Government guidelines on staying home 
and staying safe. 
Contribute a better translation 

 


