
 

 :ہےہوتی  یکھل ںیاوقات م لیمندرجہ ذ امدادی الئینکونسلنگ کے لیئے  
 تک بجے 7:30 شام بجے سے 4دوپہر  ریپ

 تک بجے 7:30 شام بجے سے 4دوپہر  منگل
 تک بجے 1 دوپہر بجے سے 10 صبح جمعرات

 تک بجے 1 دوپہر بجے سے 10 صبح جمعہ
 تک بجے 1 دوپہر بجے سے 10 صبح ہفتہ

 
معاون کارکن آپ کو واپس  کیاور ا ںیچھوڑ سکتے ہ غامیپ کیآپ ا دیگر اوقات میں

 ( 0115) 941 0440  ہے: ہینمبر  کونسلنگ کے لیئے امدادی الئین کاگے.  ںیکال کر

 

اس نمبر  گھنٹے 24کو الئن  یدامدا یتشدد ک لویاور گھر یے باہر آپ جنسس اوقات ان

 0808 800 0340 :ںیپر فون کر سکتے ہ

 

بغیر کسی کے بارے میں کوئی رائے کیئے جانے والے ماحول محفوظ اور  کیاکونسلنگ 

اس طرح سے اظہار  ااور جذبات ک نظریاتآپ اپنے  ںیہے جس م میں مہیا کی جاتی

 کر سکتے ہوں۔دوستوں کے ساتھ نہ  ایے خاندان اپنآپ  ہے ممکن جو ںیکرسکتے ہ
 
 آمنے سامنے کی مالقات میں یہ شخص کو  یبھ یعمر کے کس یکسے زیادہ سال  13 ہم

طرف سے  یک کونسلروں افتہی تیسروس ترب ہی. ںیتے ہسکفراہم کر بال معاوضہ سروس

بغیر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کیئے محفوظ اور  کیہے اور ا یجات یفراہم ک

 یکس کے بدسلوکی ای ےحمل یآپ جنس ںیہے جس م ی جاتیفراہم کمیں ماحول جانے والے 

 ۔ںیسکتے ہ کے بارے میں بات کرقسم کے اثرات  یبھ
 

  کونسلنگ کے لیئے امدادی الئین

 

زیادہ عمر کے  سال اور اس سے 18واقعہ کے بعد' کا اجتماعی امدادی کورس ' اہمار

تشدد کا  یجنس ےقسم ک ینے کس نہوںہفتوں کا کورس ہے، ج 8کے لئے  ایسے لوگوں 

، خود اور اخود کو قبول کرنمتعلقہ افراد کے لیئے صد امق ے. گروپ کوہ ایک سامنا

اسی طرح اور  بھر پور انداز سے گزارناکو  یکرنا، زندگ ریتعم یدوسروں پر اعتماد ک

ایسے سروس  ہی. کے مسائل کا سامنا کرنے والے ساتھیوں سے مالقات کرنا ہیں

تھیراپی کی ہمارے ساتھ  بھیہے جو پہلے  ابینے والوں کے لئے دستواقعات سے گزر

 .ںوحاصل کر چکے ہ یتک رسائ اتیسہول یدوسر
 

 (اجتماعی مدد)گروپ سپورٹ 

 


