
 

عمر کے سال اور اس سے زائد  13سروسز، جو  سیا یو سیا نوٹنگھمشائر

 یجنس ،یجنہوں نے عصمت درایسے لوگوں کو امدادی خدمات مہیا کرتی ہے 

 یماض ای ںیم یہے حال ہکیا ہو، چاکا سامنا  یبدسلوک یجنسمیں بچپن  ایتشدد 

کے بارے  سے مہیا کردہ امدادی خدماتی طرف ہمار معلوماتی پرچہ ہی. ںیم

 اور یہ بھی کہ ہماری خدمات سےکرتا ہے  اہمفر رہنمائیمختصر  کیا میں

 کیا جائے۔رجوع  سےیک
 

واقعہ کا  ےحمل یجنس ای یعصمت در کیدنوں کے اندر ا 7پچھلے  کے ساتھاگر آپ 

مدد  یطب مدد حاصل کر سکتے ہیں جس میں درج ذیل کے ذریعےآپ  ہے تو رونما ہوا

 :ہےشامل  یبھ

 
 www.topazcentre.org | 0800 085 9993( کے لیئے )بالغوں نٹریس زیپوٹدی 

 
بچوں  کےعمر  یسال ک 17سے  0) (EMCYPSAS)ای ایم سی وائی پی ایس اے ایس 

 www.emcypsas.co.uk | 0800 183 0023( کے لیئے اور نوجوانوں

سے  وجہ یحملہ ک یجنس ای یعصمت در یزندگ یشخص ک کیکہ ا ںیہم سمجھتے ہ

بالغ کے طور ایک  ای ایک بچےآپ نے ہو سکتا ہے کہ ہے.  یمکمل طور پر تباہ ہوسکت

ہ شریک سابق آپ کے شریک حیات،مرتکب جس کا . وہ ایک سامناتشدد کا  یپر جنس

دیکھ بھال کرنے رکن،  ا ایکدوست، خاندان ک ،ڈیٹ )کسی کے ساتھ باہر جانا(، حیات

آپ  شخص جس کو کوئی ایسا ای ماہر ور شہیپآپ کو جاننے واال ایک  ،یساتھکوئی  ،واال

آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس  ای. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ، ہو سکتا ہےجانتے ںینہ

کے  تعلقاتممکنہ آپ کے کسی  ایہے،  یہوسکت ی کی کیفیتنیقغیر ی یبھ ںیکے بارے م

 .ںیہوسکتے ہ سواالت بھی ںیبارے م

 

کا سامنا ( لیئےکے لوگوں کے عمر  یکاور اس سے زیادہ سال  13تشدد ) یہم جنس

 یمذہب ت،ینسل / قوم ،کرنے والوں کے لیئے مدد مہیا کرتے ہیں چاہے اُن کی جنس

ں اور پس یتوہم مختلف قومحیثیت کیا ہی ہو۔  یجنس ای تیثیح یاخالق ،یعقائد، معذور

کے  سروسز سیا یو سیا نوٹنگھمشائر

 بارے میں

http://www.topazcentre.org/

